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Abstract
This introductory article succinctly places Xavier Queipo’s production 
within the Galician literary system through an evaluation of the critical 
reception of his work. It also introduces the contents of this monograph 
and, by focusing mostly on the first poetry collection published by Queipo, 
Nos dominios de Leviatán (In the Domains of Leviathan) (2001), it examines 
aspects such as travel and mobility, the experience of otherness and the 
prominence of nature and natural spaces. Finally, it looks at the complex 
genre definition of the collection, with particular reference to the features 
it shares with the thematic and discursive paradigms of travel writing.

Xavier Queipo
Poesía galega contemporánea 
Narrativas de mobilidade 
Literatura de viaxes 
Outredade

Este artigo introdutorio sitúa sucintamente a produción de Xavier Queipo 
no seo do sistema literario galego a través dunha avaliación da recepción 
crítica experimentada pola súa obra. Ademais, presenta os contidos deste 
volume monográfico e, centrándose de maneira fundamental no primeiro 
libro de poemas publicado por Queipo, Nos dominios de Leviatán (2001), ana-
liza aspectos como a viaxe e a mobilidade, a experiencia da outredade e o 
protagonismo da natureza e dos espazos naturais. Finalmente, examina a 
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5 complexa definición xenolóxica do poemario, prestando unha atención par-
ticular aos trazos que comparte cos paradigmas temáticos e discursivos da 
literatura de viaxes.
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6 Introdución

A través dunha obra literaria ricaz e multifacética, 
Xavier Queipo confirmouse nos últimos anos como un 
dos escritores galegos máis orixinais e que presentan 
unha proposta estética máis arriscada e novidosa.1 
Dos primeiros relatos de Ártico e outros mares (1990) 
a Extramunde (2011), a súa derradeira novela ata o 
momento, a obra de Queipo, polo seu asumido carácter 
fronteirizo, ben podería esborrallar calquera teoría dos 
xéneros literarios. Unha ollada crítica á súa produción 

revela con claridade que participa de todos eles con total liberdade creadora. 
Deste xeito, na súa traxectoria figuran a poesía e a prosa de ficción, tanto 
para adultos como para o público infantil e xuvenil, obras non ficcionais 
de diversos tipos (ensaio literario, compilacións de crónicas radiofónicas), 
así como varios volumes de microensaios, un xénero singular que procura 
combinar elementos da prosa científica e académica cos achados propios 
da ficción, polo que se trata de textos que claramente habitan nun fecundo 
interregno tonal e xenolóxico. A esta actividade creativa débeselle engadir 
tamén a súa dedicación, sostida ao longo de varios anos, á tradución literaria.
 A pluralidade do cultivo de xéneros literarios e a vocación 
experimental da obra de Queipo van acompañadas pola exploración de 
varios motivos e liñas temáticas que tamén percorren a súa produción con 
teimosía desde o comezo ata hoxe. Entre eles salientan principalmente 
a viaxe e o tránsito, a aventura e as ambientacións exóticas en mundos 
distantes (desde o Ártico ata o Trópico), a representación predominante 
dos espazos naturais, o emprego dos discursos e dos paradigmas da ciencia, 
e a defensa da tolerancia e a pluralidade. Este último motivo presenta unha 
relevancia fulcral na totalidade da súa obra, pois se existe unha noción 
que a caracteriza e define é precisamente a súa vontade de encontro 
e de interacción coa alteridade nas súas máis profundas acepcións de 
recoñecemento, intercambio, comprensión e aceptación da diferenza. No 
seu proxecto literario, esta implicación activa coa noción de alteridadade 
adopta múltiples formas, mais por baixo de todas elas xace un robusto 
sentido da ética gobernado polos principios da curiosidade intelectual e da 
tolerancia.
 Este número monográfico de Galicia 21: Journal of Contemporary 
Galician Studies propón, baixo o título de Espazos naturais, mobilidades 
textuais: novas perspectivas críticas sobre a obra de Xavier Queipo, unha serie de 
formulacións críticas que pescudan na complexidade discursiva da súa obra 
literaria desde distintos puntos de vista e tentan abrir novas vías analíticas 
para o seu estudo, que serán detalladas máis adiante. Polo de xa, este artigo 
introdutorio sitúa o autor sucintamente no seo do sistema literario galego a 
través dunha avaliación da recepción crítica experimentada pola súa obra, 
presenta os contidos do volume e, finalmente, pon en relación algunhas 
das perspectivas de análise empregadas nos ensaios con algúns dos trazos e 
motivos principais da produción do autor previamente expostos nestas liñas 
introdutorias. Entre os aspectos comentados neste ensaio, que se centra de 
maneira fundamental no primeiro libro de poemas de Queipo, Nos dominios de 
Leviatán (2001), salientan a viaxe e a mobilidade, a experiencia da outredade, 
o protagonismo da natureza e dos espazos naturais e a definición xenolóxica, 
aspectos todos eles, en todo caso, tratados con maior profundidade nos 
valiosos ensaios que integran o presente número da revista.

Como editor deste monográfi-
co, quero facer constar aquí o meu 
agradecemento a varias persoas 
cuxo tempo e traballo resultaron 
imprescindibles para a súa publica-
ción: en primeiro lugar, ao propio 
Xavier Queipo, que sempre se mos-
trou disposto a colaborar en cal-
quera forma que fose necesaria; en 
segundo lugar, á autora e aos auto-
res dos ensaios, por compartiren os 
froitos da súa pescuda; finalmente, 
a Helena Miguélez Carballeira, que 
me asistiu durante todo o proceso 
de edición e demostrou posuír altas 
doses de rigor, sentido práctico e 
paciencia. A todas e todos vós, moi-
tas grazas.

1
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7 Xavier Queipo e a crítica

En termos xerais, a obra literaria de Queipo obtivo unha resposta estimable 
por parte da crítica especializada que desenvolve o seu labor nos medios 
de información, sobre todo tendo en conta as escasas plataformas que, en 
proporción cada vez máis minguante, facilitan os medios para a discusión 
crítica, a promoción e, en xeral, a visibilidade da literatura galega. En 
concreto, a maior parte das contribucións críticas encol da súa obra 
consistiron en breves recensións dos seus libros en xornais e revistas, así 
como en entrevistas, crónicas de presentacións e notas de prensa aparecidas 
en soportes como blogs e outras publicacións de carácter dixital. Porén, malia 
a importancia capital desta actividade informativa e difusora, máis ou menos 
pasadía e desde logo moi esparexida, para a conformación dunha conciencia 
crítica e para a consecución dun colectivo máis nutrido de lectoras e lectores 
en lingua galega no noso sistema literario, o certo é que moitas destas 
contribucións veñen marcadas de berce pola súa propia transitoriedade 
e falta de profundidade pescudadora, determinadas quizais pola propia 
definición dos soportes que as acollen. Abofé que non tento acusar de 
superficial a crítica que se desenvolve en xornais e outras publicacións 
periódicas, xa que son ben consciente da suma importancia da súa función; 
tan só aspiro a consignar aquí a evidencia das inevitables limitacións impostas 
polo medio.
 Por outra parte, como mostra da favorable acollida que lles foi 
dispensada, varias obras de Queipo foron merecedoras de premios literarios 
de prestixio, entre os que destacan o Premio da Crítica española por Ártico 
e outros mares en 1990, o García Barros por O paso do Noroeste en 1996, o Café 
Dublín por O ladrón de esperma en 1999 e o Xerais por Extramunde en 2011, 
que tamén obtivo o Arcebispo San Clemente en 2012. Ademais, algúns 
dos seus libros foron traducidos a linguas como o castelán, o francés, o 
italiano, o portugués e o inglés, nunha crecente internacionalización da súa 
carreira literaria e visibilización exterior da súa obra, progreso a todas luces 
insuficiente para o autor, que fixo referencia en varias ocasións ao seu éxito 
limitado, escasa proxección comercial e minguado suceso editorial (Queipo 
2006c: 143).
 É no ámbito académico onde cristalizaron respostas críticas 
máis sólidas e fundamentadas á obra de Queipo, cunha atención que foi 
acadando nos últimos anos un desenvolvemento sostido, o que implica un 
avance cualitativo notable na fortuna crítica da súa obra e a prolongación 
e amplificación de procesos analíticos que medios como os devanditos non 
permiten. Este avance localízase maiormente na confluencia dunha serie de 
proxectos de investigación, tanto persoais como colectivos, que comparten 
focos de interese arredor de distintas facianas da súa obra, resultando na 
xeración de redes que, principalmente nos eidos universitarios de varios 
países europeos, orbitan con frecuencia crecente arredor do planeta Queipo. 
Entre as manifestacións desta actividade inclúense eventos como o simposio 
titulado ‘Xavier Queipo and the Poetics of Resistance’, que tivo lugar na 
Universidade de Bangor en decembro de 2011 e que contou coa participación 
das investigadoras Cornelia Gräbner e Kirsty Hooper, ademais da do propio 
Queipo. De por parte, noutros foros académicos presentáronse relatorios 
nos que se analizaban distintas cuestións relativas á súa obra, actividade que 
comezou en 2007 cunha comunicación da miña autoría e que prosegue na 
actualidade. Froito do intercambio de ideas xeradas en coloquios como os 
mentados e da tamén citada prolongación dos procesos analíticos 
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8 en torno á obra de Queipo, Hooper publicou o capítulo titulado ‘Towards a 
Poetics of Relation? Ramiro Fonte, Xavier Queipo, Erin Moure’ (Hooper 2011) 
e eu propio publiquei o ensaio ‘Nomear o mundo: os poemas-inventario de 
Xavier Queipo’ (Veiga 2012), apenas dúas manifestacións da intensificación da 
atención crítica arredor da produción deste autor no terreo académico.

Espazos naturais, mobilidades textuais

O presente volume monográfico dedicado á súa obra representa un 
chanzo máis dentro do proceso canonizador da obra de Queipo e os 
estudos que inclúe afondan principalmente en claves fundamentais do 
seu discurso literario como as aludidas no texto introdutorio. Xa que logo, 
Espazos naturais, mobilidades textuais: novas perspectivas críticas sobre a obra de 
Xavier Queipo reúne varias contribucións que examinan algúns aspectos 
como os citados, mais que tamén formulan vías de análise alternativas 
para abranguer o estudo da poliédrica produción do autor compostelán 
residente en Bruxelas. En primeiro lugar, Enrique Santos Unamuno 
propón, no seu artigo ‘Xavier Queipo: xenealoxía dun imaxinario boreal’, 
unha aproximación á xestación e desenvolvemento do imaxinario ártico e 
nórdico que caracteriza a obra de Queipo desde os seus comezos, para o 
cal realiza un coidadoso escrutinio das súas fontes literarias e esculca no 
encaixe xenolóxico dalgunhas das súas obras, de xeito que o seu traballo 
adquire compoñentes xeoliterarias e claramente comparatistas, abrindo 
suxestivas portas para estudos ulteriores. A seguir, o ensaio de Margarita 
García Candeira, ‘A natureza: refuxio e abismo. Unha aproximación á poesía 
de Xavier Queipo desde a ecolingüística’ afonda na obra poética de Queipo 
desde a óptica da ecocrítica e confirma a predominancia que a natureza e os 
espazos naturais, con especial relevancia do mar, presentan no seu proxecto 
literario, vencellando a súa vontade constante de nomear o mundo natural 
cos postulados do activismo ecolingüístico que, como indica a autora, se 
ocupa da interacción que se produce entre variedade biolóxica e variedade 
lingüística, fenómenos de enorme rendibilidade estética na obra poética 
de Queipo. Pola súa parte, o artigo de David Miranda barreiro, titulado 
‘Extramunde: a narrativa da viaxe e o paradoxo da alteridade’, achégase á 
novela de Queipo desde perspectivas teóricas narratolóxicas e poscoloniais 
tomándoa como paradigma dunha faceta da súa escrita que presenta a 
viaxe e a mobilidade como principais núcleos temáticos e discursivos, o que 
posibilita unha implicación singular deste texto cos discursos da alteridade 
e con outras formas literarias afíns a un xénero literario de complexa 
definición como é a literatura de viaxes. A miña propia achega a este 
volume, ‘Benvida ao planeta Queipo: mobilidade, outredade e viaxe interior 
en Nos dominios de Leviatán’, para alén de introducir brevemente a obra do 
autor e a súa fortuna crítica, reflexiona sobre algúns dos achados críticos 
que emanan deste monográfico e suxire a súa posible aplicación noutras 
latitudes da obra do autor, facendo especial fincapé nas interseccións que se 
producen entre a súa obra poética e outros textos relacionados temática e 
discursivamente, en especial Ártico e outros mares.
 Os ensaios críticos compleméntanse cunha entrevista a fondo co 
autor, titulada ‘O universo en expansión: unha conversa con Xavier Queipo’, 
que se aproxima ás cuestións centrais do seu proxecto literario e intelectual. 
Ao longo desta demorada conversa, Queipo reflexiona sobre aspectos como 
a súa concepción da escrita e os alicerces que a sustentan, a súa participación 
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9 en proxectos colectivos, a visibilidade das culturas minorizadas nas sociedades 
globais, así como sobre moitas outras inquedanzas de índole cultural que 
reverberan na súa obra literaria e na súa obra de intervención social.
 Finalmente, o volume péchase coa publicación dunha ‘Mostra 
antolóxica de textos’ que inclúe un total de catro textos literarios inéditos, 
tanto poéticos como narrativos, xenerosamente cedidos por Queipo en 
exclusiva para a súa publicación neste monográfico e precedidos dunha breve 
presentación do autor. A variedade dos textos escolmados pretende dar unha 
idea da diversidade de rexistros temáticos e de xéneros literarios que explora 
na súa obra. A microantoloxía inclúe os títulos seguintes: ‘As leis do caos: fluxo 
e mutabilidade’, ‘As linguas do paraíso’, ‘Camiño de Ferrol’ e ‘Algoritmos’.

De ‘Ártico e outros mares’ a ‘Nos dominios de Leviatán’: ficción e realidade

En 2001, Xavier Queipo, escritor cuxa traxectoria no seo do sistema literario 
galego comezara en 1990 coa celebrada aparición do libro de relatos Ártico 
e outros mares, unha obra que fundou novos paradigmas para a narrativa 
galega do momento –como analiza Enrique Santos Unamuno no seu 
artigo incluído neste volume–, publicou o seu primeiro libro de poemas. 
A colección leva o título de Nos dominios de Leviatán e acolle un total de 
trinta e cinco composicións de extensión e trazos de estilo variados. Esta 
pluralidade explícase quizais polo relativamente demorado tempo de escrita 
da obra, pois o libro reúne poemas escritos entre os anos 1992 e 1999, mais 
tamén se relaciona co hibridismo da súa poética e a vinculación xenolóxica 
do libro con outros textos dominados temática e discursivamente pola 
narración da experiencia da viaxe. Se Ártico e outros mares significou a carta 
de presentación de Queipo e polo tanto posúe o valor único de ser o libro 
que lle proporcionou unha identidade literaria e de sentar as bases do seu 
universo creativo, Nos dominios de Leviatán constitúe a súa primeira entrega 
poética, con todas as implicacións da deriva xenolóxica que se produciu 
por mor da súa incorporación ao ámbito poético. Ao igual que acontece 
noutras obras súas, como demostra en relación coa novela Extramunde 
o artigo de David Miranda-Barreiro que figura neste monográfico, no 
poemario a voz poética formula unha intensa interacción cun universo 
‘outro’ de maneiras diversas e utiliza motivos como a viaxe e a alteridade 
para expresar o seu abraio ante a experiencia da diferenza, que se expresa 
tamén diversamente. Con todo, esta interacción da voz poética co mundo 
exterior, esta confirmación da outredade ocasionada pola exposición a un 
espazo natural tan alleo como son as extremas paisaxes árticas, relación que 
se atopa na cerna ideolóxica do poemario e que tamén se examina no ensaio 
de Margarita García Candeira presente nesta compilación, equilíbrase 
inevitablemente coa necesidade do recurso á ollada interior, nun 
transcorrer dúplice que vai decote cara ao outro mais regresa finalmente 
cara aos abismos do eu. A expresión do eu máis persoal na obra presenta 
tamén solucións discursivas e temáticas varias, entre as que se atopan 
as flutuacións emocionais do amor perdido ou evocado na ausencia e a 
resposta crítica da voz poética ante a constatación doutros acontecementos 
de carácter xeopolítico que lle afectan profundamente en tanto individuo, 
malia que estea inmerso na soidade radical do universo ártico, como son 
o desenvolvemento de conflitos bélicos e outros cataclismos de índole 
humana e social. Nas páxinas que seguen discútense algunhas mostras das 
devanditas prácticas e as súas derivacións poéticas.
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10 A polaridade entre a experiencia da alteridade e a necesidade da 
exploración dunha dimensión interior constitúe unha marca xenérica 
inequívoca da literatura de viaxes e doutros tipos de literatura marcados 
pola presenza significante da mobilidade, xéneros cos que a obra literaria de 
Queipo establece fecundos vínculos. Xa se apuntou que a heteroxeneidade 
temática e estilística do poemario vén dada por unha singular afinidade 
de xénero coa literatura de viaxes, que se caracteriza en si mesma polo 
seu carácter híbrido e complexo, como salientaron voces críticas como 
Carl Thompson, que definiu o xénero como ‘protean and heterogeneous’ 
(2011: 125), ou Casey Blanton, quen falou da súa complexidade e impureza: 
‘Travel writing as a genre has […] a complex, impure heritage’ (2002: 5). Pola 
súa banda, na introdución ao volume Perspectives on Travel Writing, Glenn 
Hooper e Tim Youngs fan referencia á fluidez e versatilidade do xénero, que 
eles asocian a trazos que posúe tamén a experiencia da viaxe en si mesma: 
‘In much the same way that travel itself can be seen as a somewhat fluid 
experience, so too can travel writing be regarded as a relatively open-ended 
and versatile form’ (2004: 3). 
 Moitos dos trazos definitorios da obra de Xavier Queipo están 
presentes na súa produción xa desde Ártico e outros mares, obra fundacional 
que encapsula moitos dos que se converterán en motivos recorrentes en 
ulteriores entregas, case como se este libro actuase como unha declaración 
de futuras intencións literarias. O propio Queipo aclarou nunha entrevista 
a importancia da súa publicación e o seu estreito vencello con outras obras 
publicadas con posterioridade: ‘Ártico foi o inicio do abraio, cando comecei 
a andar polos mares e polo mundo, logo virían outras manifestacións 
do mesmo abraio da descuberta’ (Queipo 2012). Ártico integra na súa 
heteroxeneidade contidos ben diversos, que van desde unha alucinación 
visionaria de índole borxiana (‘Labirintos’) ata fragmentos do diario do 
autor (‘Anacos do diario Ártico’) e outras ficcións. Ademais, a primeira 
edición da obra inclúe reproducións de sete fotografías de mariñeiros 
tomadas da revista de etnografía Ottar, publicada polo museo da cidade 
norueguesa de Trømso, o que de vez confirma a variedade dos materiais 
narrativos utilizados.2 Esta interacción de elementos tirados da realidade 
persoal do autor coa ficción exemplifícase a través da utilización do motivo 
do manuscrito atopado, de tanta tradición na literatura occidental. En 
efecto, malia que Queipo experimentou en primeira persoa a navegación 
polas augas do Ártico como biólogo en barcos dedicados á pesca do 
bacallau, nalgúns dos relatos do libro emprega o recurso clásico dos 
manuscritos encontrados, ou sexa, suxire como punto de partida da obra 
fictiva unha ilusión de realidade que debe ser asumida, para finalmente 
internarse no mundo da ficción.3 Sobre os conceptos de realidade e 
ficción reflexionou Queipo en distintas ocasións, o que demostra a súa 
preocupación estética pola confluencia literaria destas dúas entidades. Un 
exemplo atópase no artigo ‘A ficción, fábrica de realidades’, publicado en 
Cartas marcadas (2010). Neste texto, o autor afirma que ‘usa da realidade 
para construír ficción’ e que ‘se move en permanente esquizofrenia dunha 
categoría á outra’, para concluír apelando aos lectores:

Disimulen pois ás veces un baixa a garda e fabula, ou retoma das 
gabetas da memoria historias no límite entre a realidade e o soño, 
trolas que non o son porque se cren con fervor relixioso, omisións 
que existen mais das que non son consciente e así toda unha 
variedade de imprecisións voluntarias ou non. (Queipo 2010: 82–83)

Aínda que este ensaio se centra 
unicamente na primeira edición de 
1990, nótese que en 2011 Queipo 
publicou unha reedición de Ártico 
e outros mares titulada Ártico 2.0, 
na que incorpora moitas mudanzas 
textuais que lle afectan, entre ou-
tros contidos narrativos, ás fotogra-
fías. Santos Unamuno, no traballo 
publicado neste mesmo monográfi-
co, leva a cabo unha detallada aná-
lise dos cambios que se produciron 
entre ambas as dúas edicións.

O mesmo recurso emprégao na 
novela O paso do Noroeste (1996), na 
que o propio Xavier Queipo figura 
como compilador e adaptador 
dunha serie fragmentaria de notas 
atopadas que compoñen o libro.

2
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11 Noutro texto de carácter autopoético, titulado ‘Autopoética do neno que 
escribía nos vidros embazados’, o autor puxo en contacto a realidade e a 
ficción empregando unha metáfora da ciencia, práctica recorrente na súa 
obra que sería interesante explorar con máis detalle: ‘Hai unha liña sutil 
e esvaecente que separa a realidade da ficción do mesmo xeito ca se fosen 
dous gases, os dous espandéndose nun volume pechado, mesturándose ata 
que é imposíbel saber onde está un e onde está o outro’ (Queipo 2006b: 
141).4

Os espazos árticos

Ártico e outros mares comparte moitos elementos con Nos dominios de Leviatán, 
semellanzas que comezan xa polas referencias a xeografías mariñas presentes 
nos títulos de ambas as dúas obras. Se no título do primeiro dos libros a 
localización espacial onde transcorre gran parte dos relatos é claramente 
explicitada mediante a mención toponímica, Nos dominios de Leviatán remite 
a un universo máis vago, definido con menor precisión. Trátase, en calquera 
caso, dos dominios do cachalote e da balea, espazos desolados onde a ollada 
da voz poética só pode seguir dous rumbos: cara á inmensidade do mar 
puntuada polos icebergs ou cara ás profundidades abisais da vida interior. 
É precisamente por iso polo que o libro de poemas conxuga, en difícil 
equilibrio, a observación detallada do xélido contorno coa fuxida do eu cara 
ao pasado, ben en forma de recordos da nenez, ben a través da evocación de 
amores xa perdidos ou doutras viaxes que deixaron pegadas na memoria.
 Considerando a información paratextual que proporcionan os 
libros, verifícase que outro factor que relaciona estas dúas obras son as 
súas dedicatorias, xa que ambos os dous epígrafes aluden ás duras paisaxes 
xeadas. Non obstante, Ártico vai dirixido á fauna que as poboa, mostra da 
soidade extrema experimentada polo narrador: ‘Ás baleas, ás focas, ós paíños; 
ás pardelas e ós fulmares... por tantas horas de compaña’ (Queipo 1990: 6). 
Pola súa banda, a dedicatoria do poemario incorpora matices novos como a 
presenza humana, a orixe da experiencia que deu lugar á creación e o seu 
escenario xeográfico concreto: ‘Ós mariñeiros galegos que me ensinaron os 
secretos da pesca no mar de Barents e nas augas de Terranova’ (Queipo 2001a: 
7). Seguindo con esta comparanza entre algúns elementos paratextuais das 
dúas obras, resulta tamén interesante o contraste entre as fotografías do autor 
que inclúen: a foto de Ártico non está asinada, áchase na lapela, é de tamaño 
pequeno e mostra un busto de perfil e totalmente irrecoñecible a causa da 
súa vestimenta. Quizais fose tomada no transcurso dunha das viaxes árticas, 
xa que a figura leva o rostro cuberto ata os ollos, anorak con carapucha e 
unha man enluvada que apoia na barbela, como se estivese a matinar ollando 
o horizonte. Pola contra, a foto de Nos dominios de Leviatán, da autoría de Cé 
Tomé, ocupa por completo a cuarta páxina do libro, seguramente por razóns 
derivadas do deseño editorial da colección na que se integra. Presenta o 
autor relaxado, con barba longa, mans nos petos e ollando frontalmente 
a cámara coas costas apoiadas nun cruceiro de enormes dimensións. A 
diferenza na maneira de se amosar ante as lectoras e os lectores nas dúas 
fotografías pode suxerir o proceso de maduración de Queipo como escritor e 
a consolidación da súa presenza no sistema literario galego, ocorridos entre a 
publicación da súa primera obra e a aparición da undécima.
 Como se indicou con anterioridade, Nos dominios de Leviatán supuxo 
o debut poético de Queipo e ábrese cun breve poema titulado ‘Abraio’, que 

Outra mostra dos xogos de al-
ternancia entre realidade e ficción, 
tan queridos polo autor, áchase en 
Papaventos (2001), novela cuxa ac-
ción ficticia se desenvolve a partir 
do caso real do tradutor ao inglés 
de José Saramago, que comezou a 
experimentar síntomas de ceguei-
ra progresiva durante o proceso de 
tradución de Ensaio sobre a cegueira.
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12 epitomiza, na súa sinxeleza, a fascinación que xera na voz lírica a visión 
dun iceberg por vez primeira. O texto incide de maneira rechamante nun 
aspecto fundamental na obra: a importancia da ollada, semanticamente 
presente nos tres primeiros versos a través de palabras como ‘ollada, ‘ollos’ 
e ‘visión’, que crean unha atmosfera de anticipación para a sorprendente 
aparición, xa na última liña, do iceberg:

A ollada cravada no horizonte
Os ollos enchéndose de azul
Mergullada a visión na distancia
Por primeira vez: ¡un iceberg!
(Queipo 2001a: 9)

Este poema inicial atopa correspondencia e reflexo no texto que pecha a 
colección, o que revela a estrutura circular da obra. O derradeiro poema 
do libro leva o título de ‘Epifanías’ e alude tamén á relevancia única dunha 
experiencia iniciática, á descuberta dun universo singular. O carácter 
fundacional da experiencia vivida remárcase mediante a reiteración 
anafórica, no incipit das tres primeiras estrofas, do sintagma ‘Por primeira 
vez’. Deste modo, o texto é representación do privilexio, que a realidade 
circundante lle outorga ao eu, de asistir por vez primeira a un mundo 
distante e maxestoso: as vastas superficies de xeo que arrodean os costados 
do barco pesqueiro, a maxia que estende a luz boreal sobre as cousas e 
os sentidos, a sombra dunha bandada de alcas sucando a noite. Como 
conclusión, ‘Epifanías’ propón unha viaxe do exterior cara ao interior, do 
físico cara ao metafísico, da vivencia concreta cara á súa abstracción. Así, a 
abraiante visión das paisaxes polares exerce unha influencia que propicia 
na voz poética o recoñecemento do misterio do ser e a consciencia 
da propia mortalidade. Ademais, posibilita unha interrogación que se 
converte en afirmación decidida a favor da continuidade da vida e dos 
ciclos naturais despois da desaparición física do ser humano:

Por primeira vez o muro branco,
estendido sobre o mar como unha codia,
facendo renxer as cadernas dun barco,
que do fondo extrae os prezados tesouros.

Por primeira vez a visión mirífica
da infinita luz boreal que nega a noite,
que funde a dualidade de luces e de sombras,
que expande a percepción dos sentidos.

Por primeira vez unha bandada de alcas trazando
un regueiro de sombras na media noite polar,
construíndo unha fronteira lábil
entre vagas ensoñacións e lembranzas non vividas.

Se unha vez houbo un tempo
no que o único vivo eran as pedras.
Por que temos a ousadía de crer
que cando xa non sexamos
todo será morte, e desolación, e nada.
(Queipo 2001a: 50)
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13 Un proceso semellante do tránsito do discurso desde a observación de 
fenómenos concretos do mundo natural ata unha conclusión de carácter 
abstracto e existencial prodúcese de maneira exemplar no poema ‘At the 
Fishhouses’, de Elizabeth Bishop, que tan certeiramente analiza Seamus 
Heaney no seu ensaio ‘Counting to a Hundred: Elizabeth Bishop’ (Heaney 
2002: 332–346). Mentres que o poema de Bishop equipara a súa experiencia 
das augas escuras, salgadas e límpidas da costa oeste de Nova Escocia co 
coñecemento, o texto de Queipo semella suxerir a continuidade da vida 
baseándose na observación minuciosa do medio.5

Outredade e diferenza

Xa que logo, entre ‘Abraio’ e ‘Epifanías’ discorre Nos dominios de Leviatán, 
obra que comunica a paixón do descubrimento dun mundo marcado pola 
outredade e que converte a asunción desa outredade no seu xerme e no 
seu motor, como acontece en tanta literatura de viaxes. Neste sentido, 
Debbie Lisle vinculou a alteridade na literatura de viaxes coa produción da 
diferenza, un aspecto que inevitablemente se reviste dunha evidente carga 
política:

Travel writers still need other places and people to visit and write 
about – which means that travel writers must always engage in 
the production of difference. The political issue at stake here is 
how travel writers produce, project and pass judgement on this 
difference. (Lisle 2006: 24)

En resposta á cuestión que formula Lisle de como se produce, proxecta e 
xulga a diferenza na escrita de viaxes, na obra de Queipo, a consciencia 
da alteridade comeza con curiosidade e abraio, como se aprecia no poema 
que abre a colección, mais remata na asimilación sensible da diferenza, que 
conduce, en definitiva, á tolerancia. Así o sinalan os versos finais dun poema 
de Glosarios (2004), o segundo libro de poemas do autor:

Big-bang dun mesmo. Curiosidade endóxena. Asimilar o diferente. 
Procurar a contradicción, o motor das nosas vidas. (…) Tolerancia. 
Big-bang dun mesmo. Tolerancia.
(Queipo 2004: 10)

Así o explicou tamén o autor no artigo ‘Literatura en viaxe’, ao incidir 
en que as viaxes serven ‘para relativizar o propio, para entrar en 
contacto con outras formas de ser e de entender o mundo’ (Queipo 
2010: 72). Na súa experiencia, a vivencia da viaxe vai máis alá da viaxe 
en si e debe converterse nun verdadeiro coñecemento do outro. Porén, 
este recoñecemento da alteridade que propicia a viaxe posibilita 
tamén o coñecemento propio, como argumentou o autor na entrevista 
anteriormente citada:

Interésame pescudar no coñecemento propio, iso é certo. Certo 
tamén que se pode facer de moitas maneiras, entre elas investigando 
a relación con outras culturas e outros mundos, vivindo no abraio 
permanente da descuberta, tanto da outredade como das reaccións 
que ‘o externo’ produce en min. A viaxe, o contacto co externo 

Lémbrese tamén que, ao lon-
go de toda a súa obra, a poe-
ta norteamericana desenvolveu 
unha constante implicación cos 
motivos da viaxe e a mobilidade, 
como amosan os títulos de libros 
de poemas como North & South 
(1946), Questions of Travel (1965) e 
Geography III (1976).
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Nótese que What Am I Doing 
Here? (1989) é o título dunha das 
obras do emblemático escritor bri-
tánico de literatura de viaxes Bruce 
Chatwin.

6

cumpre un obxectivo, que é o de analizar as propias reaccións, mais 
tamén as de coñecer os límites do propio e o que é máis importante 
reducir os límites da ignorancia e acadar unha visión holística do 
mundo. (Queipo 2012)

En consecuencia, a relación da voz poética cos novos espazos oscila entre 
o asombro inicial ante a visión da súa magnificencia e a interiorización 
da outredade que simbolizan. Para conseguir o estadio de identificación 
con este universo ‘outro’, é preciso primeiramente identificalo, definilo, 
nomealo, o que xera na obra de Queipo a ‘densidade substantiva’ á que 
se refiriu Dolores Vilavedra (2005) en relación con Glosarios e que resulta 
aplicable tamén a moitos textos de Nos dominios de Leviatán.
 Son os poemas de ambientación ártica aqueles que mellor definen 
o coñecemento progresivo do contorno que, a partir do seu abraio inicial, 
desenvolve a voz poética. En ocasións, as paisaxes mariñas e a inmensidade 
das chairas xeadas actúan como reflexo do seu estado de ánimo, que asume 
a súa insignificancia fronte á dureza inclemente do medio e, entre a friaxe 
dos icebergs que cercan a proa do barco, entre os narvais e os xeos do 
inverno, unicamente anhela os consolos do amor que agarda lonxe. Ocorre 
no poema ‘Distancia’ (Queipo 2001a: 28), que acaba formulando a pregunta 
que tantos viaxeiros se fixeron con anterioridade: ‘Que estou a facer aquí?’6 
A única resposta posible nace da fascinación exercida polo lugar e da 
consolidación dos feitos vitais en experiencia memorable.
 Nos poemas ‘Afogados no Ártico’ e ‘O glaciar’ ponse de manifesto 
o poder da natureza sobre o ser humano, mais tamén a capacidade humana 
para, dalgún xeito, resistir na loita imposible contra o paso do tempo. O 
primeiro poema opón a vitalidade dos cachalotes que nadan libres polo 
Ártico coa total inmobilidade dos homes que afogaron pero permanecen 
eternamente conservados entre os xeos:

Leviatáns como mundos
erguendo as caudas poderosas,
enchendo o azul dun ronsel de escumas,
de burbullas de vida e soidade inmensa.

Homes mortos dunha morte doce,
de frío, de quietude, de non-ser,
como insectos conservados en ámbar,
cadáveres verticais no xeo ártico.
(Queipo 2001a: 11)

Pola súa banda, ‘O glaciar’ refire o achado dos restos momificados dun 
cazador no corazón do glaciar, simbólico regreso que novamente constata 
o triunfo da natureza sobre o ser humano. Pero esa vitoria amosa tamén a 
resistencia humana ante a desaparición, encarnada na figura preservada 
do cazador que xorde de entre as entrañas do xeo cuberto de peles e 
portando unha alxaba con frechas. O glaciar convértese así en depositario 
dos vestixios do pasado, segredos que en calquera intre poden retornar á 
superficie: ‘Segredos, segredos que nos devolve / o rexistro impasible dos 
xeos milenarios’ (Queipo 2001a: 49). Outro poema que mostra a dureza do 
medio é ‘A caza da balea’, onde se relata, cunha precisión de detalles técnicos 
que denota coñecemento documental do proceso, o episodio da caza dun 
cetáceo nas augas polares. Pese a ser o home quen finalmente triunfa no 
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15 combate, a voz poética expresa a imposibilidade do animal, ao que denomina 
‘o coloso do imperio do frío’, para gozar dun recanto de liberdade no océano: 
‘Triste océano que non es quen de lles dar / un acougo inviolable’ (Queipo 
2001a: 48). A importancia simbólica das baleas no poemario, no que figuran 
suxeridas xa desde o propio título, complétase na obra de Queipo con outras 
aparicións, como no relato ‘Baleeiros do Pico’ (Queipo 1990) de Ártico e outros 
mares, na novela O paso do Noroeste (Queipo 1996) ou no texto titulado ‘Carta de 
Angra do Heroísmo’ (Queipo 2006), unha das súas varias colaboracións para 
a revista Grial. De por parte, unha idea que se podería relacionar co espírito 
que preside Nos dominios de Leviatán atópase no limiar de Antonio Tabucchi a 
Donna di Porto Pim, un libro xenoloxicamente tamén heteroxéneo que presenta 
como pano de fondo o mundo das baleas e os baleeiros nas illas Azores. No 
seu texto introdutorio, Tabucchi reafirma o carácter máxico deste animal ao 
manifestar que o argumento fundamental da súa obra son as baleas, que máis 
que animais semellan metáforas: ‘Suoi argomenti sono fondamentalmente le 
balene, che più che animali sembrerebbero metafore’ (Tabucchi 1983: 10).

A viaxe cara ao interior

Se a exposición ao mundo exterior posibilita o encontro coa alteridade e a 
produción da diferenza, a ollada interior preséntase como o contrapunto 
necesario para que a voz poética poida ‘coñecer os límites do propio’ 
(Queipo 2012). A confluencia de ambos os dous universos é motivo frecuente 
no xénero, como salientou Thompson: ‘more usual are narratives that seek to 
interweave the inner and outer worlds, mixing ostensibly factual, objective 
description of the people and places through which the traveller passes 
with a more openly subjective account of the traveller’s own thoughts 
and feelings over the course of the journey’ (2011: 98). No seu ensaio 
‘Travelling to Write (1940–2000)’, tamén Peter Hulme fixo referencia á 
énfase crecente que a literatura de viaxes pon no tránsito interior como un 
motivo susceptible, ademais, de asumir formas diferentes: ‘the inner journey 
can take different forms’ (Hulme 2002: 94). Desde este punto de vista, entre 
os poemas de Queipo que propoñen unha viaxe cara aos abismos da vida 
interior destacan aqueles que aluden ás intermitencias do amor desde a 
distancia, como ‘¿Que tal se o deixamos, amor?’ (Queipo 2001a: 13), e os que 
lembran a experiencia amorosa desde a perda e a soidade, como ocorre 
en ‘Certeza’ (Queipo 2001a: 14). Mais tamén teñen cabida os recordos do 
amor vivido en plenitude, da que non se exclúe a súa vertente máis física e 
sensual, presente nos poemas titulados ‘Random play’ (Queipo 2001a: 22) e 
‘Skin (Pel)’ (Queipo 2001a: 34). Nalgún caso, por exemplo no poema ‘Soño 
Caribe’, a voz poética diríxese ao trópico con ‘nostalxia (...) doutros modos e 
outras xeografías’ (Queipo 2001a: 27) ou viaxa cara ao pasado coa intención 
de eludir a monotonía da vida a bordo do barco pesqueiro nas longas tardes 
de temporal, como en ‘Fideos con tuco’, que propón unha travesía pola 
memoria rumbo aos días distantes da infancia:

Nas tardes de sesta e temporal pechado,
mexido polo mar e os ventos bravos,
sabor salgado nos beizos e na lingua,
o ácido profundo nas portas do estómago,
retorno en soños ós tempos da nenez.
(Queipo 2001a: 36)
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16 Como se apuntou, todos estes poemas constitúen o contrapunto interior, 
sentimental moitas veces, ao relato da viaxe da voz lírica polas augas árticas 
e obteñen pleno sentido se se consideran como os froitos da súa necesaria 
viaxe cara ao interior do eu. Outros textos, menos numerosos na obra, 
serven como mostras da preocupación social da voz poética e tratan temas 
como as multitudes de persoas desprazadas polos conflitos en África, como 
‘Éxodo’ (Queipo 2001a: 32), e as tráxicas consecuencias da guerra do Golfo, 
como ‘Tormenta no deserto’ (Queipo 2001a: 35), o que de vez confirma a 
heteroxeneidade de contidos do poemario.

Conclusións

O labor poético de Queipo recibiu tamén unha acollida favorable por 
parte da crítica literaria galega, ao igual que se comentou ao comezo deste 
estudo en relación coa súa obra literaria en termos xerais. Nunha recensión 
apropiadamente titulada ‘Orixinalidade e risco’, María Xesús Nogueira 
definiu Glosarios como ‘un libro heteroxéneo e claramente experimentador, 
un poemario cosmopolita e complexo’ que ‘vén renovar os códigos do 
discurso poético’ (Nogueira 2005), comentario que destaca aspectos que 
xa se atopaban de maneira embrionaria no seu primeiro libro de poemas. A 
propia Nogueira aludiu á non doada clasificación da súa proposta poética 
debido, sobre todo, á vontade de experimentación e á disolución das 
fronteiras xenéricas que caracteriza a súa produción. Vilavedra foi máis alá 
e afirmou que o autor pretende ‘suxerirnos novos paradigmas de lectura’ 
(2005).
 Velaquí xace precisamente a principal contribución á literatura 
galega da obra de Queipo: na súa ansia de renovación, a súa ruptura co 
establecido e a súa aposta por modelos literarios alternativos, pulsión 
renovadora que Fran Pérez Lorenzo, no limiar a Pegadas (2006), a súa 
terceira entrega poética, definiu nos seguintes termos: ‘Xavier Queipo 
logrou ademais inserir no mapamundi monocolor deste país o sotaque, o 
recendo, o gosto e a sonoridade doutras linguas e latitudes. Novelas, versos 
ou diarios que foron coma ese carimbo que mancha, con tinta de choco da 
ría, un selo exótico e vexetal’ (Queipo 2006a: 7–8). Amais, gran parte da 
súa obra, tanto poética como narrativa, utiliza paradigmas formais como 
a fragmentación e a hibridación, así como motivos recorrentes tales como 
a mobilidade, o tránsito e a viaxe, o que a relaciona estreitamente cun 
tipo de escrita de complexa definición xenolóxica como é a literatura de 
viaxes. Malia non constituír relatos de viaxes no sentido convencional do 
termo, varios libros de Queipo, entre os que se poderían incluír poemarios 
como Nos dominios de Leviatán, si ofrecen elementos que favorecen a súa 
interpretación desde esa perspectiva crítica. Nesta obra concreta, as 
coordenadas da viaxe da voz poética radican na tensión entre, por unha 
parte, o abraio inicial ante un universo ‘outro’, a descuberta progresiva 
do contorno, a súa observación minuciosa e a relación coa alteridade que 
implica o contacto; e por outra parte, os froitos necesarios da indagación e 
da viaxe interior cara ao pasado que emprende o eu durante o transcurso 
das súas navegacións árticas. O propio autor manifestou a necesidade 
desta vertente dobre. Queipo, que concibe a escrita como unha viaxe 
permanente, estableceu un paralelismo entre a esencia da viaxe e a tarefa 
do escritor, cifrando así as claves do traballo literario:
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17 Nada máis certo que calquera escritor procura sempre algo, que se 
sitúa en continua peregrinación e para esa busca de terreos ignotos 
é necesario, como premisa inescusábel, internarse na cerna dun 
mesmo, ollar desde dentro e desde fóra, explorar puntos de vista 
diversos, escaravellar, rañar, moverse dun lado a outro do propio ser, 
do cuarto íntimo, da casa propia, mais saír tamén logo a percorrer 
mundos e distancias. (Queipo 2010: 73)

Nesta dicotomía entre vida exterior e interior xacen as raiceiras móbiles 
do discurso literario de Xavier Queipo. En Nos dominios de Leviatán, a viaxe 
da voz poética polas inhóspitas augas do Ártico e a travesía que emprende 
polas profundidades da memoria representan as múltiples faces desta 
dualidade.
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Abstract
The article analyses from a systemic perspective Xavier Queipo’s poetic 
production during the 1990s, as a corpus that focused particularly on 
the Artic and the North Atlantic spaces as its geographical and cultural 
framework. First, the article will examine some paratextual aspects of this 
production, with the aim of showing its dynamic origins. Secondly, the 
study will chart a genealogy of Queipo’s poetry during this period, through 
a reading of both its literary techniques and possible influences. Finally, this 
article will examine the ambiguous relation between Queipo’s poetry and 
the rational or scientific element. For these purposes, the figure of Padre 
Feijoo will be brought to the fore, as providing an important hypotext – in 
Genettian terms – for Queipo’s poetry.

Enrique Santos Unamuno
Universidad de Extremadura

Resumo
O artigo analiza a produción do escritor galego Xavier Queipo durante os 
anos 90 do século XX (especificamente centrada no Ártico e o Atlántico 
Norte como marcos xeográficos e culturais) en relación con algunhas con-
sideracións sistémicas relacionadas cos aspectos temáticos e xenéricos das 
obras analizadas. Como paso previo, o artigo examina certos aspectos peri-
textuais das obras, coa fin de dar unha idea da súa dinámica xestación. En 
segundo lugar, o artigo detense en consideracións xenealóxicas, enten-
dendo a xenealoxía na súa índole dobre, relativa tanto ao xénero textual e ás 
súas convencións ou estratexias coma ás posibles fontes literarias das obras 
que se examinan. A continuación, será o momento de pescudar nos meca-
nismos xeradores da ficción e nas ambiguas relacións que estes manteñen 
coa experiencia racional e mesmo científica. Para iso, será especialmente 
útil a figura do Padre Feijoo, autor dalgúns dos hipotextos máis importantes 
das obras de Queipo aquí analizadas. 
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Introdución1

Estas páxinas teñen como obxectivo analizar a produ-
ción do escritor galego Xavier Queipo especificamente 
centrada no Ártico e o Atlántico Norte en canto mar-
cos xeográficos e culturais, produción que podemos 
localizar grosso modo na década dos anos 90. Ao longo 
do presente traballo, detereime nalgunhas cuestións 
fundamentais para podermos enfrontar con garantías 
o imaxinario xeográfico de Queipo. Como paso previo, 
será preciso examinar certos aspectos peritextuais das 

obras tomadas en consideración, coa fin de nos facer unha idea da súa diná-
mica xestación.2 En segundo lugar, realizarei unah serie de consideracións 
xenealóxicas, entendendo a xenealoxía na súa índole dobre relativa tanto ao 
xénero textual e ás súas convencións ou estratexias coma a posibles fontes 
literarias das obras analizadas. A continuación, será o momento de pescu-
dar nos mecanismos xeradores da ficción e nas ambiguas relacións que estes 
manteñen coa experiencia racional e mesmo científica. Para iso, farei uso 
dun guía de excepción coma o Padre Feijoo, autor dalgúns dos hipotextos 
máis importantes das obras de Queipo aquí analizadas. Por último, as nosas 
conclusións provisionais deixarán paso a perspectivas de pesquisa futura.

Arredor dos libros: cuestións peritextuais

A aparición en 2011 de Ártico 2.0, unha edición revisada e ampliada polo 
propio Xavier Queipo do seu primeiro libro, Ártico (1990), marca un 
momento importante na carreira do escritor e coincide, alén diso, coa 
concesión nese mesmo ano do premio Xerais de novela pola súa obra 
Extramunde. Se cadra, a recepción do Xerais pode verse como unha peza 
máis no taboleiro de posicións ocupadas por Queipo no  sistema literario 
galego ao longo dos anos, malia os problemas teóricos (aínda vixentes) sus-
citados hai xa tempo por Antón Figueroa e Xoán González-Millán a res-
pecto da existencia dun sistema literario galego en sentido estrito. Como os 
mesmos autores subliñaban daquela, se ‘la littérature comme entité sociale 
n’as pas obtenu l’autonomie suffisante, on ne peut pas parler d’un système 
littéraire consolidé et encore moins de littérature nationale’ (Figueroa & 
González-Millán 1997: 169). Tras expresaren estas precaucións, admitían 
non obstante que ‘l’acceptation de cette hypothèse n’invalide pas la propo-
sition du concept de système littéraire comme base d’opérations d’un cor-
pus de production, car ce dernier ne peut jamais se produire dans un vide, 
aussi élémentaire que soit son niveau de structuration interne’ (1997: 169). 
Na mesma liña expresábase anos máis tarde o propio Antón Figueroa cando 
afirmaba que, se ben o campo literario galego ‘presenta cando menos unha 
deficiencia, a de non ser evidente de todo’ (2001: 111), tal falta de eviden-
cia ‘non implica a inexistencia do campo ou unha certa existencia ou unha 
existencia con dificultades’ (2001: 111).

Non estará de máis lembrarmos, a ese propósito, que a primeira edi-
ción de Ártico valeulle no seu tempo a concesión do Premio da Crítica 
Española. No breve prefacio escrito co gallo da reedición da súa primeira 
obra, unha especie de resumo dos antecedentes e da fortuna do propio 
libro, Queipo fai referencia precisamente aos recantos de tal concesión, 
relacionada cun dos máis importantes mediadores críticos do campo 

O presente traballo foi 
realizado no seo do grupo Lenguas 
y Culturas en la Europa Moderna: 
Discurso e Identidad (CILEM-
HUM008), pertencente ao sistema 
I+D+i da Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Con Gérard Genette, 
entendemos por peritexto todo 
aquel material situado ‘autour 
du texte, dans l’espace du même 
volume, comme le titre ou la 
préface, et parfois inséré dans les 
interstices du texte, comme les 
titres des chapitres ou certaines 
notes’ (1987: 10).
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literario galego nas primeiras décadas do posfranquismo: ‘Souben anos des-
pois que Basilio Losada tivera moito que ver na concesión desta honra a un 
escritor descoñecido’ (A2.0: 9).

Entre ambos os premios, e a risco de simplificar en exceso, a produ-
ción literaria do noso autor entre 1990 e 2011 pode ser dividida tematica-
mente entre unha fase de predominio boreal e atlántico (correspondente á 
década de 1990) e outra cunha decidida matriz austral e orientalizante (a 
partir dos anos 2000). Esta segunda fase vese acompañada así mesmo por 
unha decidida intervención nos debates culturais públicos de Galiza a par-
tir de 2005. Nestas páxinas centrarémonos na produción ficcional perten-
cente á primeira das dúas fases, se ben, co obxecto de tornar máis clara a 
nosa argumentación, será preciso acudir en ocasións á faceta ensaística e 
de intervención cultural posta en campo por Xavier Queipo nos anos pos-
teriores. Tal labor de posicionamento por parte do autor entra dentro das 
estratexias de construción da propia figura pública e literaria tal e como 
foran teorizadas e postas de manifesto pola socioloxía da práctica de Pierre 
Bourdieu e os seus seguidores para describir os procesos de autonomiza-
ción (realizada ou fracasada, mais sempre conflitiva) do campo literario no 
tocante aos outros campos sociais.

Nesta orde de cousas, e volvendo ao xa mencionado texto prefacial 
da reedición de Ártico en 2011, titulado ‘Verbas escasas para introducir un 
sentimento’ e datado en decembro de 2009, o autor alude á dificultade dos 
lectores para atoparen xa o orixinal de 1990 e ao carácter obsoleto de tal 
edición como causas subxacentes á aparición dunha nova versión. A obso-
lescencia élles imputada por Queipo en primera instancia a cuestións tipo-
gráficas e lingüísticas (grallas e erros de diferente tipo, así como cambios 
sobrevindos na normativa ortográfica). Así mesmo, o autor refírese á deci-
sión, ‘non sen certas dúbidas iniciais’, de ‘engadir algunhas historias, espa-
lladas en publicacións periódicas ou en catálogos de exposicións, mais que 
converxen en temática e moitas veces en data de produción’ (A2.0: 12).

A intención editorial e non meramente cosmética do propio autor 
aparece así expresada ás claras e pode pórse en relación coas repetidas alu-
sións aos vinte anos de carreira literaria que median entre ambas as versións 
do libro feitas no prefacio, co conseguinte efecto circular e conclusivo, 
de punto e á parte, que semella desprenderse da operación. As vicisitu-
des desta carreira e a ampliación de perspectiva resultante permítenlle así 
a Queipo resituar o seu primeiro libro á luz de obras posteriores, consonte 
unha lóxica reconstrutiva moi común na obra ensaística de corte metalitera-
rio cultivada polo autor. Unha pista esta que nos dispomos a seguir, cinguín-
donos ás súas obras ficcionais de específico ou predominante tema ártico 
e/ou atlántico características dos anos 90 como son Ártico (1990 e 2011), 
Ringside (1993), os Diarios dun nómada (1993) e a novela O paso do Noroeste 
(1996), sen esquecermos, aínda que nun plano secundario, obras de difí-
cil clasificación coma Contornos. Apuntes de filosofía natural (1995), Mundiños 
(1996) e Manual de instruccións (1999).

Co fin de explicar con maior claridade a que nos referiamos ao falar 
de efecto circular e conclusivo a propósito da reedición de 2011, convirá 
examinar con algún detalle a composición textual de ambas as edicións. 
Como o mesmo Queipo sinalaba no prefacio que abría a reedición de 2011, 
a versión orixinal de 1990 presentaba algunhas incongruencias tipográficas 
con capacidade, ao noso ver, para incidir na propia estrutura da obra. Así, 
se na cuberta aparecía o título Ártico, a capa interior rezaba ‘Ártico e outros 
mares’ (unha denominación que se repetía no texto da contracuberta). Por 
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outra parte, se no índice as tres seccións do libro aparecen ao mesmo nivel 
(a xulgar pola tipografía e o sangrado), as páxinas interiores dannos unha 
imaxe algo distinta. En efecto, o título ‘Ártico’ aparece en páxina única (A: 
5) e en maiúsculas, namentres o título das outras dúas seccións (‘Outros 
mares’ e ‘Terra adentro’) vai en minúscula, cursiva e negriña (A: 31 e 59), 
establecendo unha tácita xerarquía entre a primeira sección por unha parte 
e as dúas restantes pola outra. Unha impresión corroborada polo texto titu-
lado ‘Limiar’, que segue a páxina do título ‘Ártico’, coa conseguinte ambi-
güidade relativa ao seu estatuto: se atendemos ao índice, veremos que tal 
texto introdutorio se referiría só á sección ‘Ártico’, mentres que as particu-
laridades tipográficas do libro antes mencionadas parecen orientarnos na 
dirección dun texto prefacial referido a todo o volume.

O que non ofrece dúbida ningunha é o feito de que na edición de 
2011 o mesmo texto introdutorio pasa a titularse ‘Limiar á primeira edi-
ción’ (en cursiva) e constitúe a única peza dunha sección inicial referida a 
todo o libro. As dúbidas estruturais da edición de 1990 fican así disipadas 
na sección ‘Ártico’, que aparece xa sen ambaxes en calidade de primeira de 
catro seccións narrativas coa mesma entidade incluídas en Ártico 2.0. Un 
novo bloco, titulado ‘Terranova’ e composto de tres textos, pasará a formar a 
terceira sección por motivos temáticos (a compoñente marítima en primeiro 
plano), relegando ao cuarto lugar ‘Terra adentro’. A todas elas sumarase 
unha sección final titulada ‘A xeito de epílogo: algunhas reflexións sobre 
literatura e mar’, composta por textos de tipo ensaístico escritos (cando 
menos dous deles) xa na década de 2000. Ese bloco funciona a modo de 
clave etiolóxica do volume de 1990 e, ao cabo, constitúe unha posta ao día 
dos motivos que guiaron a redacción de Ártico no seu momento e no con-
texto do sistema literario galego, además de xustificar implicitamente a pro-
pia reedición do libro en 2011.

Outro aspecto peritextual digno de mención é a significativa redis-
tribución levada a cabo en 2011 das imaxes que acompañaban a edición de 
1990. Se na versión orixinal do libro se trataba de sete fotografías en branco 
e negro sen pé (todas elas de tema mariñeiro nórdico e obxecto humano) 
colocadas entre o último texto e o índice do libro, na edición de 2011 asis-
timos a cambios no número, a composición e a distribución das imaxes. En 
efecto, de sete imaxes pasamos a catro, tres das sete fotografías xa incluí-
das en 1990 máis unha reprodución do celebérrimo mapa do Ártico elabo-
rado por Gerardus Mercator (concretamente, na versión póstuma de 1595), 
sobre o que retornaremos en breve a propósito das fontes do imaxinario 
xeográfico de Queipo. Todas as imaxes teñen agora o seu correspondente 
pé, escuetamente denotativo e con intención locativa espacio-temporal no 
caso das fotografías (‘Johan Nikolaisen, Terranova, 1927’, ‘Mariñeiro das 
illas Loföten, 1910’, ‘Mariñeiros das illas Loföten, 1910’) e algo máis extenso 
no tocante ao texto cartográfico. Tampouco o número catro é casual neste 
caso, como revela a nova distribución das imaxes. Se o mapa de Mercator 
pasa a encabezar a sección ‘Ártico’, as outras tres fotografías inauguran res-
pectivamente as seccións ‘Outros mares’, ‘Terranova’ e ‘A xeito de epílogo’, 
todas elas unidas polo escenario ou tema oceánico. A única sección que 
quedará orfa de imaxe será precisamente ‘Terra adentro’, cun sinal inequí-
voco do seu estatuto temático lixeiramente diferente, aínda que son nume-
rosos os puntos de unión coas restantes seccións.

A outra obra de Queipo fundamental á hora de entendermos a com-
posición do seu imaxinario ártico e atlántico, a súa primeira novela, de 
resto, titulada O paso do Noroeste (1996), tamén procede da reelaboración 
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dun texto previo, esta vez en clave de amplificatio. Referímonos ao relato 
‘Anémona’ (unhas dez páxinas de texto), incluído en Ringside (1993), que 
narra o naufraxio do navío da Real Armada francesa L’Épée en 1787 ou 1788, 
en augas próximas ás illas Azores. O anónimo narrador é presumiblemente 
un oficial de mando ao que o capitán do barco naufragado e xa sen espe-
ranza, de apelido Duchesnoy, lle confía o seu diario de a bordo coa enco-
menda de entregarllo a un amigo no Almirantado de Brest, nada menos que 
Jean-François de Galloup, comte de La Pérouse.3 O oficial náufrago, tras 
pasar innumerables penurias e ser rescatado por un baleeiro vasco, conse-
guirá chegar a unha Francia xa revolucionaria, onde constatará a fin do seu 
mundo social e ideolóxico e redactará xa no cabo da vida unhas notas des-
tinadas a ser epílogo dun futuro libro titulado Diario do capitán Duchesnoy 
(R: 82). Será precisamente ese diario (ou máis ben algunhas notas parciais, 
como asegura o compilador na páxina 156 da novela) o que constitúa o 
esquelete narrativo d’O paso do Noroeste, coa conseguinte mudanza a unha 
narración en primeira persoa das aventuras do capitán Duchesnoy. En rea-
lidade, as transformacións experimentadas no paso de relato a novela son 
múltiples, como era de agardar. Bástenos sinalar aquí que o xénero novela 
lle permite ao autor, nas súas primeiras probas como narrador de longo 
alento, inserir nunha trama narrativa moitos dos elementos presentes en 
Ártico, nos Diarios dun nómada ou nos dous libros misceláneos publicados 
entre 1995 (Contornos. Apuntes de filosofía natural) e 1996 (Mundiños) na colec-
ción experimental ‘ferros’ da editorial Xerais. É o momento, así pois, de 
nos demorar na composición dese imaxinario xeográfico ártico e atlántico 
forxado na primeira literatura de Xavier Queipo, sen esquecer as estra-
texias textuais postas en marcha á hora de despregalo e as posibles fontes 
subxacentes.

Naturalmente, varios manuscritos

O primeiro elemento digno de nota remite precisamente a unha desas estra-
texias, ben asentada na traballada historia do pacto ficcional en Occidente. 
Referímonos, claro está, ao expediente narrativo do manuscrito achado e ao 
conseguinte narrador-editor-compilador. Un recurso utilizado por Queipo 
tanto en Ártico coma n’O paso do Noroeste (neste segundo caso, en forma de 
tradución ficticia dun manuscrito narrativo). A este respecto, pódese reve-
lar indicativo o epígrafe que encabeza o texto prefacial de Ártico (‘Limiar’), 
unha breve frase de Umberto Eco pertencente a ‘Postille a Il nome della 
rosa’ (1983) na que o semiólogo italiano afirma que o autor debería morrer 
ao concluír a súa obra para así non interferir no destino da mesma (A: 7; 
A2.0: 15). Quizabes non estea de máis sinalar que esta frase (Eco 1983: 
509) pecha o primeiro parágrafo (‘Il titolo, il senso’) das apostilas de Eco e 
expresa unha comedida sensación de fastidio do autor xusto antes de que 
o seu texto teórico se estenda en consideracións metatextuais e metalite-
rarias a propósito da xestación da novela. O seguinte parágrafo, titulado 
‘Raccontare il processo’, corresponde en boa medida á función (irónica e 
distanciada) asignada precisamente por Queipo ao texto prefacial de Ártico. 
Polo demais, a presenza de Il nome della rosa (1980) no libro de 1990, rela-
cionada coa cuestión da escritura e a do ambiguo estatuto da ficción, queda 
ben explicitada nun relato tan significativo como ‘Panasonic RN 190’ (da 
sección ‘Outros mares’), onde se cita case ao final, literalmente e en italiano 
(con algún erro na transcrición) o inicio do ‘Prologo’ da novela de Eco (‘In 

Trátase dun dos exploradores 
polares máis acreditados do século 
XVIII. Volverá ser mencionado na 
fin do relato, así coma n’O paso do 
Noroeste, esta vez por mor da súa 
desaparición nos Mares do Sur na 
segunda metade do ano 1788.
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principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio…’, A: 43; A2.0: 62). Nese 
relato de Queipo parecen resoar tamén as palabras do editor-tradutor de Il 
nome della rosa cando, pondo en dúbida a orixe das súas notas (suposta tra-
dución dun manuscrito que lle foi subtraído), afirma que existen ‘momenti 
magici, di grande stanchezza fisica e intensa eccitazione motoria’ nos que 
se nos presentan visións de persoas que coñecemos no pasado, e mesmo 
‘visioni di libri non ancora scritti’ (Eco 1980: 12–13). Trátase, como veremos 
máis adiante, da teoría dos ‘días críticos’ postulada pola tradición médica 
hipocrática e rebatida polo Padre Feijoo nun ensaio homónimo que pro-
porciona o epígrafe ao relato de Queipo e establece co mesmo unha estreita 
relación.

Non é casual, por suposto, que a novela de Eco tamén se acolla ao 
expediente do manuscrito achado e das sucesivas traducións ou peneiras, en 
aras da dúplice ironía posmoderna que preside toda a obra (‘Naturalmente, 
un manoscritto’ é xusto o título do texto prefacial que dá inicio á narra-
ción). Como xa sinalamos, unha actitude semellante pode percibirse no 
‘Limiar’ de Ártico, onde o autor-editor, tras perder todos os seus papeis e 
pertenzas como consecuencia dunha inundación na súa casa dos arredo-
res de Padrón, atopa nun estante e como por encanto ‘un atado que contiña 
anacos dalgunhas das historias que a continuación presento’ (A: 9; A2.0: 
17). O modo fantástico que atravesa algúns dos relatos incluídos no volume 
reforza o aceno posmoderno do narrador en dirección de tan usurado con-
trato ficcional cando afirma, a propósito da explicación do manuscrito 
encontrado: ‘historia que, por reiterada, máis de un negarase a acreditar’ (A: 
9; A2.0: 17). Por outra parte, a multiplicación de fontes orais e escritas, lite-
rarias e memorialísticas, científicas ou míticas, é unha constante nos dife-
rentes textos que compoñen Ártico e é tematizada en sucesivas ocasións polo 
autor-editor e polas diversas voces narrativas que se van sucedendo. Proba 
diso é o propio texto limiar, onde aparecen flotando algúns restos heteroxé-
neos do naufraxio persoal que constituirán os materiais de acopio de todo 
o libro: ‘tratados de química e xeoloxía, revistas de piscicultura, […] dicio-
narios etimolóxicos e de rimas, tratados de teoloxía escolástica, manual de 
mestres albeites, […] cartas mariñas de Mercator, relatos de aventuras do 
Capitán Cuellar en Connacht e Ulster, barbas de balea, sagas norueguesas, 
libros de viaxes, de aventuras, de contos…’ (A: 8; A2.0: 15–16).

Como xa sinalamos, a alusión ao mapa ártico de Mercator, presente 
xa en 1990, traducirase na reedición de 2011 na inclusión dunha reprodu-
ción do mesmo como encabezamento da sección ‘Ártico’. No pé da imaxe 
alúdese de novo á mestura de pulcritude cartográfica (‘as zonas coñecidas 
aparecen trazadas coa precisión que caracteriza á obra’; A2.0: 20) e de xeo-
grafía imaxinaria, característica dos mapas da época, sobretodo no tocante 
a rexións daquela deficientemente coñecidas (‘reprodúcense tamén infor-
macións fantásticas’; A2.0: 20). En efecto, na versión do mapa escollida 
por Queipo (a editada en 1595), quedan plasmadas informacións lendarias 
como as dun mar polar aberto e navegable ou as dunha enorme montaña 
magnética situada no punto exacto do Polo, entre outras.4 Ideas destinadas 
a experimentar unha secular serie de palinxéneses no ámbito das narra-
cións polares, ficcionais ou non, desde os manexos político-xeográficos de 
John Dee ou Martin Frobisher a cabalo entre os séculos XVI–XVII ao anó-
nimo Passage du pôle arctique au pôle antarctique par le centre du monde (1721), 
sen esquecer autores do relevo de Jules Verne ou Edgar Allan Poe. Esas 
lendas recollidas por Mercator proviñan sobretodo da Inventio Fortunata, 
suposta obra do improbable fraile oxoniense do século XIV Nycholas de 

A convivencia nun mesmo 
espazo cartográfico ou narrativo de 
pormenores fabulosos e de achados 
xeográficos responde ao valor 
simbólico de fronteira móbil propio 
da Ultima Thule, ‘the boundary 
between known and unknown 
worlds’ (Hastrup 2008: 106).
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Lynn (como ben recolle o pé de imaxe), así como da fraudulenta narración 
relativa a unha viaxe ártica que terían levado a cabo os irmáns venecianos 
Niccolò e Antonio Zeno tamén no século XIV, publicada en 1558 por un 
dos seus supostos descendentes e que tivo un enorme éxito na súa época. 
No entanto, na carta de Mercator áchanse rexistradas tamén informacións 
xeográficas frescas e fiables referidas a parte da costa de Nova Cembla, obti-
das nas dúas primeiras expedicións dos navíos holandeses á procura do Paso 
do Noreste.

Referímonos aquí ás tres viaxes levadas a cabo por Willem Barents 
entre 1594 e 1596, na última das cales o piloto holandés perdería a vida. O 
celebérrimo relato desas viaxes, publicado en 1598 por Gerrit de Veer (un 
dos mariñeiros que acompañaban a Barents), constituirá precisamente a 
principal fonte do primeiro dos textos incluídos en ‘Ártico’, titulado ‘O pyc-
nogónido xigante das augas hiperbóreas’, como admite o propio narrador 
ao afirmar: ‘o que aquí segue é a reconstrución que do caderno de bitácora 
[…] fixo Gerrit de Veer no ano de 1598’ (A: 11; A2.0: 24). Na verdade, como 
non podía ser doutra maneira, se cotexamos o diario de Gerrit de Veer rela-
tivo á terceira das viaxes (a de 1596) cos fragmentos incluídos no relato de 
Queipo, non tardaremos en descubrir que non coinciden en absoluto, máis 
alá dalgúns elementos que o narrador coloca estratexicamente na súa his-
toria como marcas xeradoras do que Roland Barthes denominou effet de 
réel. Nesa liña pode sinalarse a mención do descubrimento dunha illa o 10 
de xuño e a decisión de chamala Beyrent Eylandt (illa do Oso) ou a sepa-
ración das naves dos capitáns Jan Corneliis Rijp e Jakob van Heemskerck 
(cuxo piloto era o mesmo Barents), se ben neste caso as datas non coinciden 
co narrado por de Veer. En efecto, se no relato de Queipo esta separación 
se verifica o 15 de xuño de 1596 (A: 12; A2.0: 24), no diario do mariñeiro 
holandés as naves tomarán camiños separados só a partir do 1 de xullo dese 
mesmo ano. Por outra parte, a entrada do 20 de xuño, o mesmo día en que 
se narran no libro de Queipo os incribles feitos relativos ás monstruosas ara-
ñas mariñas e ao naufraxio da nave de Barents, non existe no diario publi-
cado por de Veer (1853: 74–85). Na mesma orde de cousas, cando se narra a 
morte de Barents, menciónanse as súas últimas e delirantes palabras (‘Codex 
regius, Sturlusson… monstros…’, A: 15; A2.0: 28), intelixibles só á luz do comen-
tario final do narrador, quen as relaciona co manuscrito que fora unha vez 
propiedade do bispo islandés Brynjónful Sveinsson (s. XVII), ese famoso 
Codex Regius hoxe conservado no Instituto de Estudos Islandeses Árni 
Magnússon de Reiquiavik, onde pode lerse a Edda poética da tradición nór-
dica e ao que, en efecto, como anota o narrador, ‘lle faltan oito páxinas nas 
que podería estar referida a lenda deste monstro, pois non o está nas que se 
conservan’ (A: 17; A2.0: 30).

Son eses intersticios temporais ou textuais precisamente os que serán 
enchidos polo propio relato de Queipo (o primeiro do volume, cómpre 
sinalar), liberado xa do contrato de verdade do seu hipotexto e asistido por 
outras fontes (filtradas, as máis das veces) que van desde a mitoloxía saami 
a testemuños de mariñeiros noruegueses, pasando por textos de dubidosa 
credibilidade coma os xurdidos da pluma de Olaus Magnus (s. XVI) ou Saxo 
Grammaticus (ss. XII–XIII). Outro dos relatos, o titulado ‘Kilernney County’, 
desenvólvese na Irlanda contemporánea, malia manter unha subterrá-
nea relación coas aventuras autobiográficas do Capitán Cuéllar a finais do 
século XVI nas propias costas irlandesas de resultas da derrota da Armada 
Invencible. O propio narrador oriéntanos nesa dirección ao nos informar de 
que comprara nunha libraría de Dublín unha copia das aventuras de Cuéllar 
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(A: 86–87; A2.0: 131). Os exemplos poderían multiplicarse con outros rela-
tos do libro.

A título indicativo, podemos sinalar que se os textos incluídos en 
‘Ártico’ se moven entre o diario de viaxes, o acervo lendario e a historia 
natural (con diversos graos de fiabilidade), os de ‘Outros mares’ e ‘Terra 
adentro’ penden maioritariamente (con algunha excepción) do lado do 
fantástico, mentres os relatos de ‘Terranova’ mesturan de xeito irregular 
o ton fantástico e a literatura de aventuras marítimas na súa versión rea-
lista. Porén, en moitos deses textos encontramos a mesma mestura de fon-
tes baseadas nunha realidade que se quere testemuñal e verídica con outro 
caudal narrativo que nos leva a sucesos e entes imaxinarios (e a todas luces 
fantásticos), presente xa no mapa ártico de Mercator incluído na edición 
de 2011. Esa mesma mestura é a que preside a sección ‘Ártico’ e, a maiores, 
a totalidade do libro. Como trataremos de demostrar máis adiante, o maxis-
terio dos narradores latinoamericanos da segunda metade do século XX (de 
Borges a Cortázar, de Carpentier a García Márquez, por citar só uns pou-
cos), coa súa reelaboración do xénero fantástico en clave poscolonial, está 
na base da operación narrativa de Queipo, sen chegar a esgotala.

No que respecta a O paso do Noroeste (1996), o eixo do mecanismo fic-
cional baséase tamén neste caso no descubrimento dun manuscrito noutra 
lingua, malia que, nesta ocasión, é a poética propia do xénero de aventuras 
a que parece presidir a operación. Iso non é óbice para que, como xa acon-
tecera con Ártico, o escepticismo dos tempos acabe facendo a súa aparición: 
‘Si, un atado, coma nas novelas de aventura e descuberta, coma nas histo-
rias para imberbes e prepúberes nas que xa ninguén, nin os mesmos que as 
escriben, acredita’ (PN: 15–16). A pesar deste caveat, desde o punto de vista 
dos xéneros literarios, O paso do Noroeste presentábase ante o seu autor coma 
un empeño máis levadeiro que o libro precedente, grazas á existencia dunha 
tradición á que se cinguir, tan sequera cunha actitude desacralizadora. Non 
en van, entre 1860 e 1940, o imaxinario mariño atlántico e ártico dera lugar 
na Europa industrializada a un gran número de novelas de exploración 
polar dirixidas ao público xuvenil. As peneiras escépticas e certos elemen-
tos baixo o signo do politicamente correcto, colocados por Queipo en dife-
rentes partes da novela, responden sen dúbida ao intento por se distanciar 
da herdanza ideolóxica dun xénero trufado de pulsión colonial, situado, 
segundo Emmanuel Hussenet, ‘sous l’angle de la conquête et du commerce’ 
(Hussenet 2004: 140) e cun nesgo masculino moi marcado. En palabras 
de Jenn Hill, referidas ao ámbito da literatura polar boreal británica pero 
extensibles a outros contextos coma o francés (pensemos na obra dun Jules 
Verne), os autores destas novelas tentaban ‘to locate and delimit British 
heroic masculinity’ (Hill 2008: 151). Non é así casual que Queipo flanquee 
o groso da novela de exploración con outro tipo de materiais como son os 
relatorios ou comunicacións de científicos naturalistas perante a Academia 
francesa das ciencias. Como xa sucedera cos posibles hipotextos de Ártico, 
tamén nesta ocasión o traballo de mestura e sutura semella levarnos cara a 
unha relación ensarillada na que non é doado saber onde comeza o ficcio-
nal e onde o científico. Non obstante, mentres en Ártico é o xeito fantástico 
o que predomina, se ben entrelazado coa esteira da tradición occiden-
tal relativa á historia natural, n’O paso do Noroeste faino o xénero xuvenil de 
aventuras, encarnado no capitán Duchesnoy, xénero que funciona como 
hóspede pasivo onde albergar elementos pertencentes á literatura de explo-
ración científica (en especial, biolóxica), da man dun personaxe como Jean-
Baptiste de Lille et Mirabeau. No entanto, a operación literaria do noso 
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autor non se detén aí e a adscrición xenérica destas obras requerirá algun-
has consideracións ulteriores que serán obxecto do próximo apartado.

Xavier Queipo e a tropicalización da literatura ártica

A pesar das medidas cautelares que acabamos de enumerar, a narrativa de 
aventuras seguirá a funcionar sen dúbida como xénero condutor d’O paso do 
Noroeste. A adscrición ao xénero de aventuras será considerada de feito por 
boa parte da crítica un dos trazos distintivos do autor.5 Non en van, nalgun-
has das recensións publicadas na Galiza co gallo da aparición en 2011 de 
Ártico 2.0, o mundo narrativo de Queipo foi colocado baixo a advocación de 
autores como Herman Melville, Jack London, Francisco Coloane, Joseph 
Conrad, Robert L. Stevenson ou Daniel Defoe (Requeixo 2011), aos que se 
engadían con bo criterio outros autores como Jorge Luis Borges (Blanco 
Casás 2011). Esta lectura en clave de libro de aventuras parece correspon-
derse cunha interpretación temporalmente desprazada en virtude da cal o 
resto da obra de Queipo (incluídos os anexos ensaísticos de Ártico 2.0) paira 
sobre o libro de 1990 e arrástrao nunha especie de ilusión retrospectiva. Por 
súa vez, Ramón Nicolás achegábase máis á realidade cando falaba dun libro 
‘erixido sobre libros’, onde ‘non era difícil que xurdira o fantástico, o desco-
ñecido ou o sorprendente’ (a traza borgesiana e cortazariana, entre outras). 
Iso sen negar que se trataba dunha obra que nos convidaba a entrar ‘na tra-
dición de relatos de viaxe, en boa parte gobernados por un espíritu aventu-
reiro de mans dadas con inequívocas resonancias marítimas, moi na liña dos 
grandes mestres universais do xénero’ (Nicolás 2011).

Un deses mestres (cuxo maxisterio será recoñecido polo mesmo 
Xavier Queipo) é sen dúbida o xa amentado Joseph Conrad. Os posibles elos 
entre ambos os autores, porén, non se limitan á cuestión do xénero de aven-
turas marítimas nin poden ser declinados exclusivamente en clave imitativa 
ou acrítica. Proba diso é o texto titulado ‘Joseph Conrad e a arte de escri-
bir’, que o propio Queipo pospuxo á súa tradución de Typhoon ao galego, 
publicada en 1999 por Sotelo Blanco. No primeiro dos dous parágrafos que 
forman o texto, titulado ‘Mariño e escritor’, a figura de Conrad aparece 
si relacionada coa compoñente mariñeira, pero esta perspectiva cédelle 
o primeiro plano á cuestión nacional e lingüística, prioritaria para Xavier 
Queipo. Apesar de citar as célebres declaracións conradianas relativas á 
inevitable e fatal elección da lingua inglesa pola súa parte (incluídas en A 
Personal Record, de 1912), Queipo fai fincapé no carácter conxuntural, volun-
tarista e case anecdótico da adscrición británica de Conrad, en virtude dun 
acordo militar franco-ruso que tería obrigado ao polonés e fillo dun conde-
nado político a facer o servizo militar en Francia en canto súbdito ruso: ‘Ese 
acordo non existía con Inglaterra, de xeito que adquirindo a nacionalidade 
británica, evitaba ter que se enrolar no exército’ (JCAE: 109). A partir de 
aí, Queipo centra a cuestión no ambiguo e reprimido sentimento de culpa 
por parte do escritor polonés respecto da súa lingua e do seu país de orixe, 
un nó vital que se reflectiría nos seus personaxes, ‘fundamentalmente sen-
timentais, cunha mestura entre atracción e reserva, con moitos segredos, 
loitas interiores e desexos insatisfeitos, que transcenden a realidade e que 
entroncan co complexo de culpabilidade latente en Conrad pola deserción 
do seu país e da súa lingua’ (JCAE: 111). As continuas diatribas en contra do 
nacionalismo esencialista e excluínte (incluídas as súas declinacións gale-
gas), moi frecuentes no Queipo escritor e intelectual público, únense aquí á 

Un exemplo paradigmático 
de semellante afirmación pódese 
atopar cando se examina o 
paratexto da tradución española 
d’O paso do Noroeste: a mudanza de 
título, que pasará a ser Las aventuras 
del capitán Duchesnoy (2008), elide 
completamente a compoñente 
boreal, namentres o mapa incluído 
coa singradura de L’Épée adáptase a 
unha asentada tradición da novela 
de aventuras.
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súa insistencia na importancia da(s) lingua(s) como factor identitario (fronte 
ao puramente territorial) e establecen unha tácita pasarela entre o caso de 
Conrad e a complexa situación sociolingüística do sistema literario e cul-
tural en Galiza, onde o propio Queipo se integra: ‘Hai quen diga que a nosa 
patria é a nosa lingua e, daquela, abandona-la lingua de nación por unha 
allea é mudar de patria, rexeitando as orixes. Hai quen diga tamén que iso 
das patrias non ten valor ningún. Son opinións’ (JCAE: 111). Non podemos 
levar a cabo unha análise pormenorizada desta cuestión, pero non parece 
arriscado afirmar que a importancia da compoñente lingüística e a expe-
rimentación coas linguas estranxeiras é consubstancial á obra de Xavier 
Queipo. Así, a idea de mal de linguas ou sarampelo idiomático e a frontal oposi-
ción á lousa do monolingüismo son elementos recorrentes no discurso do noso 
autor, como veremos máis adiante, aínda que de forma parcial, ao comentar 
os ensaios ‘Os vasos comunicantes’ (2005) e ‘Para unha xeografía do “eu” 
narrador’ (2008). Desde o punto de vista do nó lingua / nación, a figura de 
Conrad semella ter para Queipo un ambivalente efecto de atracción-repul-
sión en canto escritor excéntrico en relación co seu sistema de orixe (algo 
no que coincide co escritor galego, residente en Bruxelas e moi crítico coas 
institucións culturais ligadas á lingua e á cultura galegas) e a un tempo acu-
sado de ser un representante desa caste de escritores ‘traidores vendidos ó 
ouro do imperio’ (JCAE: 110).

Se no tocante ao punto de vista sociolingüístico as figuras de Conrad 
e Queipo parecen oporse en moitos aspectos, desde o punto de vista das 
apostas temáticas e xenealóxicas pódense sinalar algúns puntos de contacto 
(como as recensións anteriormente citadas parecen suxerir). No entanto, a 
adopción creativa da literatura de aventuras mariñas responde en ambos os 
casos a contextos socioculturais e a estímulos imaxinarios diverxentes. Así, 
Jen Hill dá inicio á súa suxestiva análise do lugar ocupado polo imaxinario 
ártico na literatura británica do século XIX cun capítulo cuxo título remite 
con claridade á operación conradiana (‘Heart of Whiteness’). Na lectura da 
profesora de Nevada, ‘British investment (literal and psychological) in the 
Arctic is as a symbolic space, a blank space on which to map white deeds 
that in turn produced a legible national identity, one that could be transpor-
ted back to the metropole’ (2008: 9). As sucesivas declinacións do imaxina-
rio ártico británico artellarían, de acordo con esta lectura, unha polaridade 
Ártico (masculinidade / raza branca) vs. Trópico (feminidade / razas escuras) 
estreitamente ligada á cuestión do imperio e da identidade nacional britá-
nicos, sometidos a un tempo a tensións externas (a problemática xestión das 
colonias) e internas (os conflitos intraestatais de xénero e de clase). A par-
tir do preámbulo de Heart of Darkness (1899–1902), Hill chega á conclusión 
de que a solución literaria modernista (no sentido anglosaxón do termo) 
adoptada por Conrad na súa célebre novela está ligada ao esgotamento dun 
imaxinario ártico de heroicidade británica e masculina identificable na case 
mítica figura do malogrado explorador ártico Sir John Franklin (e, polo 
tanto, dada por concluída a partir de mediados do século XIX).

Talvez no caso de Xavier Queipo tamén sexa posible ensaiar unha 
interpretación que conxugue o formal e o temático, sen esquecer as con-
sideracións sistémicas pertinentes. Neste caso, a oposición imagolóxica e 
metaxeográfica Ártico vs. Trópico aparecerá declinada de forma sucesiva 
no tempo na obra do escritor galego, sendo agora da nosa incumbencia 
a primeira parte do binomio. A adopción do imaxinario boreal por parte 
do primeiro Queipo pode ser relacionada con esa ‘dispersión do imaxi-
nario’ literario galego e coa ‘diversificación temática que caracterizaría a 
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produción narrativa a partir de 1985’ (González-Millán 1996: 54). Nesta 
ocasión, a operación literaria do autor galego ten como obxectivo superar 
as estreituras dun costumismo narrativo de matriz realista identificado por 
algúns coa verdadeira esencia da literatura galega. Noutras palabras, refe-
ridas precisamente aos primeiros quince anos do posfranquismo en Galiza, 
‘da hexemonía dun Texto Nacional, que controla tódolos referentes do 
imaxinario literario ata ben entrada a década dos 70, pásase a unha multi-
plicación de tradicións e formas, coas súas propias estratexias de lexitima-
ción, que remata, se acaso, nun nacionalismo polisémico’ (González-Millán 
1994: 168).6 Ora ben, se desde o punto de vista temático a adopción dun 
imaxinario boreal trataba de ampliar os límites xeográficos da literatura 
galega, restaba por resolver a cuestión do xénero axeitado para canalizar ese 
escenario ficcional. No parágrafo anterior referímonos xa á vacilante ins-
crición xenérica de Ártico e d’O paso do Noroeste e á súa heteroxénea mestura 
de fontes, mais consideramos necesario ir alén nesa dirección, sobretodo no 
tocante ao primeiro dos libros de Queipo.

Na nosa opinión, o grande acerto de Ártico foi abrir no territorio de 
xéneros e formas da literatura galega un espazo practicamente virxe como 
a literatura ártica e nordatlántica sen recorrer exclusivamente nin en pri-
meiro lugar ao que semellaba o xénero máis inmediato, é dicir, o da litera-
tura europea centrada nas aventuras marítimas (ligada, en boa medida, ás 
diferentes empresas coloniais europeas, indefendibles xa á altura de finais 
do século XX). Os aspectos paradoxais da falta de independencia e poder 
políticos no caso galego, coa conseguinte carencia de literatura marítima 
propia, fican reflectidos á perfección no texto de 2008 titulado ‘Notas 
sobre a tradición marítima no sistema literario galego’ (CM: 108–113), onde 
se insiste na supeditación da infraestrutura mariñeira galega á de España (e 
ao castelán como lingua de expresión da xesta marítima). Moi significati-
vas resultan as alusións a Castela en canto ‘potencia imperial dominante na 
xeira das descubertas’ (CM: 110) e ao castelán como ‘lingua dos conquista-
dores’ (CM: 111). Este texto será incluído en Ártico 2.0 (2011), con variantes 
e eliminacións significativas, entre elas as dúas alusións apenas consigna-
das (que serán suavizadas), así como un parágrafo relativo aos supostos ocos 
temáticos da literatura galega, entre os que se contaría unha épica literaria 
de tema mariñeiro (ligada precisamente ao xénero nacional de aventuras ao 
estilo británico), que o noso autor considera, na altura de 2008, xa inviable: 
‘Mais non hai “oco” ningún que encher, non hai que fabricar ansiedades de 
carencia como se fixo aloucadamente con outras temáticas, con resultados 
non sempre interesantes’ (CM: 112). As propias tentativas literarias fican así 
relegadas polo autor a un contexto individual, coa conseguinte renuncia a 
funcionar como textos fundacionais, no sentido que Xoán González-Millán lle 
daba a esa etiqueta.7

Na nosa opinión, a operación narrativa levada a cabo por Xavier 
Queipo nos primeiros anos 90 reviste un carácter bastante orixinal. Así, 
co obxecto de realizar o seu labor de alargamento temático sen reco-
rrer de xeito acrítico ao anacrónico xénero de aventuras decimonónico, o 
autor nutriuse do enorme caudal da narrativa latinoamericana (o chamado 
boom) como base experimental sobre a que crear a súa propia literatura. Ao 
mesmo tempo, a súa condición profesional de científico (médico e, sobre-
todo, biólogo mariño) favoreceu un trasvase de intereses, temas, formas e 
procedementos textuais propios dese ámbito, proporcionando o terceiro 
elemento do composto e dando como resultado o particular mundo imaxi-
nario de Xavier Queipo. O propio autor ten corroborado en repetidas 

O propio Queipo partilla esa 
análise no texto titulado ‘A arte de 
editar’ (2008), onde se menciona 
o traballo asinado por González-
Millán en 1994 (CM: 142–143).

‘Unha obra fundacional 
caracterízase por inaugurar unha 
nova vía de articulación discursiva 
ou temática’ (González-Millán 
1996: 53).
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ocasións esa xestación literaria, como testemuña o texto ‘Navegar, unha epi-
fanía para os sentidos’, engadido precisamente ao bloco epilogal de Ártico 
2.0. Neste texto, Queipo refírese aos libros embarcados con el en 1984 na 
súa primeira gran viaxe marítima por Terranova e o mar de Barents, entre 
os que ‘abondaba a narrativa de escritores sudamericanos, que daquela esta-
ban de moda’ (A2.0: 155). A nómina que segue inclúe, entre outros, a Vargas 
Llosa, García Márquez, Mujica Láinez, Severo Sarduy, Manuel Puig ou 
Julio Cortázar.8 Só en viaxes posteriores, ‘sabedor de que o mar ficaría sem-
pre prendido tras dos meus ollos’ (A2.0: 156), esa nómina pasaría a incluir os 
grandes autores marítimos citados nas recensións de 2011 (Melville, Defoe, 
Stevenson, London, Conrad…). A mesma versión dos feitos emerxe do texto 
en dúas partes titulado ‘Durmindo cun estraño (Micromemorias)’, datado 
en novembro de 2007 e incluído posteriormente en Cartas marcadas (2010). 
Na segunda entrega, Queipo ofrécenos un sucinto pero completo panorama 
da súa evolución como lector a partir da segunda xuventude que coincide, 
ampliándoo, co afirmado en ‘Navegar, unha epifanía para os sentidos’. De 
novo, a narrativa fantástica latinoamericana (os nomes xa aducidos) aparece 
nun primeiro lugar, seguida dos clásicos da ciencia ficción e da literatura 
marítima e de aventuras (Philip K. Dick, Isaac Asimov, Stevenson, Conrad, 
Poe), os cales só nun segundo momento darán paso aos territorios da lite-
ratura mundial (Franz Kafka, Haruki Murakami, Albert Camus, André 
Malraux, Rimbaud) e aos xéneros científicos e de pensamento (Montaigne, 
Buffon, o conde de la Cépède) (CM: 44–48). A posible análise externa de 
campo de tales afirmacións e o seu carácter de poética retrospectiva non 
invalidan en ningún caso a confesión autorial.

En realidade, abonda repasar os epígrafes antepostos a algúns dos 
textos de Ártico para ter ulterior confirmación do devandito: aos diferentes 
fragmentos de orixe académica e científica e ao único veciño nalgún modo 
á narrativa de aventuras (pertencente a Les travailleurs de la mer, de Victor 
Hugo) súmanselles outros textos limiares de autores como Carlos Fuentes, 
Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones ou Álvaro Cunqueiro. Este último 
autor é, en realidade, o verdadeiro gonzo entre a vea fantástica e cultura-
lista (asociada, por exemplo, a un Borges ou un Cortázar) e a tradición fabu-
ladora da literatura galega. Trátase sen dúbida dun escritor cuxa influencia 
en Queipo é moi importante a partir de certo momento, como testemuña, 
por exemplo, Saladina (2007), en cuxa nota inicial lemos: ‘Foi Cunqueiro 
o primeiro escritor en lingua galega que, mozo eu aínda, foi quen de me 
engaiolar coas súas historias’ (S: 12). Unha somera lectura dos Diarios dun 
nómada (1993) corroborará sen dificultades a pista seguida. Se a primeira 
parte, titulada ‘Fragmentos do diario dun nómada’, se acha baixo a advoca-
ción do Octavio Paz de El mono gramático (1974), Carlos Fuentes (‘que me 
conseguiu entusiasmar como ningún outro para ir logo perdendo ascenden-
cia sobre min’, CM: 45) será sen dúbida o nume tutelar da segunda parte 
(‘Mar aberto’). Ciscados por todo lado, aparecen tamén Mujica, Neruda, 
Lezama Lima, Roberto Arlt, Alejo Carpentier, Sarduy e, por suposto, o 
imprescindible Cortázar. Todo iso sen esquecer autores non hispanofalantes 
como Italo Calvino, Antonio Tabucchi, Samuel Beckett, Allen Ginsberg ou 
J. M. G. Le Clézio, entre outros. 9

No primeiro dos ensaios que forman Les testaments trahis (1993), titu-
lado ‘Le jour où Panurge ne fera plus rire’, na mesma época en que Queipo 
se encontraba empeñado en conformar o seu imaxinario ártico, Milan 
Kundera chamaba a atención sobre a evolución non europea dun xénero 
xurdido en Europa como o novelesco (polo menos segundo a análise do 

A enorme influencia de Julio 
Cortázar sobre a súa obra ten sido 
confesada en repetidas ocasións 
polo mesmo Queipo: ‘Cortázar, 
con quen aprendín a amar as 
dúas caras da medalla e a camiñar 
sen compás, a quen –se cadra o 
único– intentei mesmo plaxiar sen 
arroubo’ (CM: 45).

As complexas dinámicas 
transnacionais dos sistemas 
literarios e as reelaboracións ao 
respecto por parte dos escritores 
pódense ver ás claras no caso dun 
autor como Antonio Tabucchi, 
de expresión italiana pero con 
indubidables lazos coa literatura 
e o imaxinario lusófonos, moi 
presentes na obra de Queipo. 
Para o caso de Tabucchi, que 
Elias J. Torres considera ‘um 
importante agente no referido 
sistema [portugués]’ (2004: 428), 
remitimos a Diarios dun nómada 
(1993: 29 e 104–105).
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autor). Consoante a teoría do escritor checo, a categoría novela europea non 
debía ser entendida coma un xénero creado en Europa por europeos, senón 
coma todas aquelas novelas que forman parte dunha historia que, aínda que 
comezara na alba da modernidade europea, co andar do tempo pasara a ter 
un carácter transnacional. En concreto, Kundera identificaba a partir dos 
anos 60 do século XX o xurdimento do que denominaba ‘roman d’au-des-
sous du trente-cinquième parallèle’ ou ‘roman du sud’, así definido: ‘une nouvelle 
grande culture romanesque caractérisée par un extraordinaire sens du réel 
lié à une imagination débridée qui franchit toutes les règles de la vraisem-
blance’ (1993: 43). A este respecto, Kundera falaba de ‘tropicalisation du roman’ 
(1993: 44), non sen recalcar que os adaís de tal fenómeno eran a todas luces 
os lexítimos continuadores da novela europea na súa forma e espírito. Sen 
dúbida, protagonistas dese proceso narrativo poderían ser considerados 
tamén autores como Jorge Luis Borges ou Julio Cortázar, a pesar de non 
teren feito da novela a súa principal arma literaria. Canda a outros autores, 
fixeron posible a renovación do sistema literario mundial dende a periferia 
do mesmo, proporcionando elementos repertoriais e unha actitude descen-
trada a cantos escritores se atopaban incómodos no seo dunha tradición que 
xulgaban esclerotizada ou defectiva. A gran baza de Xavier Queipo, xa o 
sinalamos, foi inserir un caudal temático inusitado en lingua galega coma o 
da literatura boreal nos moldes experimentais da novela por debaixo do para-
lelo 35º, sen esquecer o maxisterio cunqueiriano e o da novela de aventuras, 
tanto na súa versión popular coma nas súas declinacións modernistas e pos-
modernas. Despois iríanse engandindo outras influencias  e otras lonxitudes 
de onda narrativas, unha tropicalización non só formal, senón tamén temá-
tica e xeográfica que matiza e mesmo clausura en certo modo o predominio 
do imaxinario ártico e atlántico propio dos anos 90 en beneficio doutras 
latitudes (cunha grande presenza do imaxinario lusófono, sempre pre-
sente en Queipo).10 As implicacións xeoliterarias e sistémicas de semellante 
operación merecerían unha análise máis detallada, inviable nesta sede. 
Abóndenos sinalar a tensión entre relato curto e novela presente na pro-
dución de Xavier Queipo nos anos 90 e a paciente estratexia de ubicación 
ideal no espazo literario galego, estatal e mundial por parte do noso autor, 
visible na súa máis recente obra ensaística e de intervención cultural. Vallan 
como mostra disto último só dous exemplos.

O primeiro deles, un texto titulado ‘Os vasos comunicantes’, apare-
ceu en 2005 na revista Grial, no seo dunha sección coordinada por Carlos 
Lema e titulada, de forma moi significativa, ‘Da literatura nacional á lite-
ratura mundial’, onde se incluían textos de Pascale Casanova, Armando 
Gnisci, Ana Luna Alonso, Eva Almazán e o propio Xavier Queipo, para alén 
dunha conversación coa autora Chus Pato.11 A coñecida lei hidrostática que 
lle dá título ao texto de Queipo é utilizada polo autor como metáfora da 
tradución e da escrita en xeral, aínda que nun sentido biunívoco entendido 
como ‘esa retroalimentación (feedback) entre o texto traducido e os futu-
ros textos do tradutor e, ao mesmo tempo, a concreción dun acervo (back-
ground) que non se adquire necesariamente co exercicio da lectura’ (VC: 53). 
Semellante concepción da literatura e da creación literaria como un espazo 
fluído de intercambios no que a experimentación con múltiples linguas é 
fundamental comporta, como é obvio, o seguinte corolario, que non parece 
abusivo aplicar á propia posición como escritor do mesmo Queipo: ‘Centrar 
toda a experiencia literaria nun único sistema lingüístico –mesmo no caso 
das linguas máis expandidas– non pode ser senón empobrecedor’ (VC: 50).
Tres anos máis tarde, nun texto composto co gallo do encontro Galeuzka de 

No libro de poemas Nos 
dominios de Leviatán (2001) pode 
verse ás claras esta dualidade 
opositiva nos poemas sucesivos 
‘Ártico’ e ‘Soño caribe’ (NDL: 
26–27). 

Verbo da espiñosa cuestión da 
World Literature, tan de actualidade 
hoxe en día no ámbito dos estudos 
literarios, remitimos, nunha 
perspectiva ibérica e hispana, a 
Domínguez & Villanueva (2012). 
As posicións que defendemos ao 
respecto poden acharse na nosa 
contribución nese número (Santos 
Unamuno 2012).
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escritores que transcorreu en 2008 entre València e Sueca (tamén co sig-
nificativo título de ‘Para unha xeografía do “eu” narrador’), Queipo desen-
volve unha interesante teoría topolóxica da ubicación do escritor que, de 
novo, non parece arriscado relacionar cos seus propios intentos de encaixe 
no sistema literario. Segundo esta teoría, a partir da intersección de tres 
dimensións constituídas respectivamente polo mito (x: a visión do mundo), 
a tribo (y: a lingua) e o individuo (z), xeraríanse tres posibles planos: xy 
(códigos ou formas narrativas dispoñibles), xz (a mitoloxía persoal ou auto-
poética) e yz (a pertenza a un sistema literario e/ou lingüístico). Alén diso, o 
posible pregamento de cada un deses planos (noutras palabras, a dúbida de 
quen ‘se sente sempre fóra de lugar’; CM: 177), xeraría unha cuarta dimen-
sión definida por Queipo coma un bucle ou unha cinta de Moebius. Así, o 
pregamento do plano xy conduciríanos á crise do modelo social da tribo 
(como na actual globalización e o seu corolario: certo tipo de literatura 
mundializada carente de raíz), o do plano xz traduciríase nunha crise do eu 
escritor e do seu lugar no mundo e, por último, o do plano yz estaría relacio-
nado coa crise de pertenza do escritor a un determinado sistema literario. 
Queipo non dubida en asociar este último pregamento ou dúbida aos siste-
mas minoritarios, incluído o galego: ‘É a crise típica dos escritores coloniais, 
que escriben na lingua do Imperio (os hindús que escriben en inglés, os 
paraguaios que o fan en español ou os galegos, que tendo formado parte do 
sistema literario galego, decidiron mudarse ao castelán’ (CM: 179).12 Xorde 
entón de xeito inevitable a mención de James Joyce e de Joseph Conrad, o 
que nos volve levar a esa ambigua relación que Queipo establece co escritor 
polonés de expresión inglesa. En efecto, o autor galego apresúrase a des-
pexar a sombra de calquera xuízo de valor na súa descrición e, tras men-
cionar os casos de Conrad, Joyce e Derek Walcott, asegura que ese tipo de 
posicións, que Queipo achaca ao libre albedrío, ‘poden dar como resul-
tado produtos ben interesantes desde o punto de vista creativo’ (CM: 179). 
Restaría por facer unha análise destas afirmacións de Xavier Queipo a partir 
dos diferentes modelos de sistema literario mundial postulados por autores 
como Pascale Casanova, Franco Moretti ou David Damrosch, sen esque-
cer as correccións e matizacións realizadas recentemente no ámbito ibérico 
(nomeadamente o galego) por autores como Fernando Cabo Aseguinolaza, 
Arturo Casas, Anxo Abuín, César Domínguez ou Elias J. Torres, entre 
outros. Ende mal, ese cometido deberá esperar a mellor ocasión.

Ciencia e ficción: tras os pasos do Padre Feijoo

Como acabamos de ver co caso dos vasos comunicantes e dos modelos topo-
lóxicos, o recurso a metáforas, estilemas e procedementos provenientes do 
ámbito científico na obra de Xavier Queipo ten unha presenza en ningún 
caso secundaria. No tocante á posible influencia da formación científica de 
Xavier Queipo na súa escritura e na súa obra, o propio autor redactou páxi-
nas explicativas ao respecto, polo que non nos imos deter nas especificida-
des teóricas de tal influxo, cifrado en cuestións peritextuais coma o uso de 
citas finais ou a pé de páxina, no gusto polo carrexo bibliográfico ou na ten-
dencia á descrición, a taxonomía e o método comparativo.13 Consideramos 
útil e ilustrativo, no entanto, centrármonos no caso concreto de Ártico 
como paradigma da fusión de fontes literarias, lendarias e científicas, co 
conseguinte difuminado dos lindeiros entre ámbitos do coñecemento que 
se adoitaba manter illados. Xa nos referimos con anterioridade ao ambiguo 

No citado ensaio ‘Os vasos 
comunicantes’ améntase a 
‘desidia das editoriais españolas 
por aceptaren o que elas 
chaman “literatura periférica” 
(denominación que máis me 
parece un insulto que unha 
característica)’ (VC: 53).

Véxanse, entre outros, ‘Unha 
xustificación necesaria’ (C: 7–9), 
‘Darwin nunca estivo no Caribe’ 
(C: 68–71), ‘A cita, ese síntoma’ 
(CM: 103–107) e ‘Escritores 
biólogos’ (CM: 114–119).
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vaivén ficcional que caracterizaba textos coma ‘O pycnogónido xigante das 
augas hiperbóreas’. Porén, se tivésemos que cifrar nun so aspecto a rela-
ción circular e porosa entre realidade e ficción que preside todo Ártico, 
non dubidaríamos en recorrer á figura do polígrafo galego Benito Xerónimo 
Feijoo e Montenegro, moi presente ao longo de todo o libro e en momentos 
clave do mesmo, como veremos a continuación.

Dos catro textos que compoñen a sección ‘Ártico’ na edición de 
1990 (cinco na de 2011), tres conteñen significativas referencias ao ilus-
trado ourensán. Así, n’‘O pycnogónido xigante das augas hiperbóreas’, ao 
fío das informacións en torno ás arañas monstruosas do mar de Barents 
(mitos, lendas, testemuños de mariñeiros, tratados científicos…), o narra-
dor menciona a Olaus Magnus e a Saxo Grammaticus como posibles fontes, 
para despois apostilar: ‘pero nós desconfiamos deles xa que foron refuta-
dos máis como fabuladores que como historiadores, como así o refire o Rev. 
P. Xerónimo Feixoo e Montenegro no tomo II do seu Teatro crítico universal’ 
(A: 16; A2.0: 30). En efecto, no Discurso V do devandito tomo II, titulado 
‘Uso de la Mágica’, Feijoo menciona a presenza da feitizaría entre os pobos 
do Setentrión e remite para iso ao testemuño dos dous sabios citados, pero 
amósase escéptico ante eles ao seren ‘reputados por fabulosos’ (Feijoo 1779: 
124). É significativo que nun contexto imaxinario e inverosímil coma o do 
relato que estamos a comentar, baseado na sistemática alteración e recons-
trución apócrifa de fontes existentes (o diario de de Veer) ou supostas (os 
folios perdidos do Codex Regius), se introduza un elemento de escepticismo 
racional que parece casar mal co réxime de verdade imperante no texto.

Esa actitude escéptica e racional (científica, en definitiva) volve apa-
recer no cuarto dos textos incluídos en ‘Ártico’, o titulado ‘Nota sobre os 
apéndices de unicornios e narvais’. Nesta ocasión, as primeiras fontes adu-
cidas son Olaus Magnus e Miguel Etmulero, garantes agora da verdade ao 
identificaren semellantes apéndices córneos como pertencentes a un cetá-
ceo dos Mares do Norte e non ao improbable unicornio. O Padre Feijoo 
será de novo a orixe dos datos aducidos: ‘con Bieito Feixóo dámoslle razón 
aos que opinan que os apéndices de monocerote son os propios do narval’ 
(A: 29; A2.0: 40). Nesta ocasión, o narrador refírese ao Discurso II do Tomo 
II do Teatro Crítico, o titulado ‘Historia Natural’, indubidablemente un dos 
textos chave para entender a operación de ficcionalización da ciencia e de 
racionalización da ficción que subxace a Ártico e a boa parte da literatura 
de Queipo nos anos 90. No referido ensaio, o autor ourensán dedica cum-
prido espazo a rebater as opinións infundadas e erros vulgares referidos aos 
animais fabulosos, entre os que non podía faltar o unicornio, recorrendo 
en efecto ao testemuño de Olaus Magnus e de Etmulero. A importancia do 
relixioso setecentista na operación literaria do Queipo destes anos queda 
confirmada se atendemos, por exemplo, á versión do texto sobre unicor-
nios e narvais, diferente á de Ártico, que apareceu no libro Contornos (1995), 
volume do que o subtítulo reza, non por casualidade, Apuntes de filosofía natu-
ral. Esta versión, titulada ‘Nota sobre os cornos de narval’, comeza cunha 
referencia a Jerónimo Lobo, ‘home de moita instrucción e moitos latíns’, 
quen ‘desviouse na segunda das Cruzadas para o reino perdido de Damota, 
aló na Etiopía’ (C: 20). Se regresamos á ‘Historia Natural’ de Feijoo (non 
mencionado expresamente desta vez por parte do autor), constataremos 
que pouco antes da alusión a Olaus e Etmulero inclúese unha referencia 
ao Padre Lobo, ‘Jesuita, que viajó mucho tiempo por el África; y […] dice 
que se hallan los Unicornios en la Provincia de Agaos, parte de Reino de 
Damota (está en la Etiopía este Reino)’ (Feijoo 1779: 32).
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Máis adiante, nun dos relatos da sección ‘Terra adentro’ titulado ‘A cidade 
perdida de Herón’, o narrador refírese á súa conversación tabernaria cun 
vello mariñeiro portugués, Joaquim Gaubius Ribeiro, de quen se recalca 
‘o brillo dos seus ollos de shaman’. A alusión ás crenzas relixiosas de moitos 
pobos setentrionais e árticos, así coma a cor dos ollos do mariñeiro (‘ollos 
azuis como nunca denantes vira naquelas profundidades do sur’), potencia-
dos ‘polo pouco común do seu primeiro apelido’ (A: 81; A2.0: 125), orientan 
o lector cara ao imaxinario xeográfico de Queipo, no que a cultura portu-
guesa e a súa difusión a través dos océanos (o Atlántico e o Mar do Norte, 
neste caso) desempeñan un papel de primeira orde. O compoñente luso 
fusiónase neste caso co imaxinario setentrional e ártico do autor, creando 
así un espazo cultural de intercambios e referencias. Non en van, o mari-
ñeiro portugués cóntalle ao narrador unha historia ‘que refería que os saa-
mis e outras xentes do setentrión tiñan comercio de feitizaría, vendendo os 
ventos aos navegantes, de xeito que, polo prezo acordado, tivesen o vento 
que precisaren para os seus periplos’ (A: 82; A2.0: 126). Anota o narrador 
que tal historia xa lle era coñecida a través da lectura de Saxo Grammaticus, 
aínda que este autor amosaría, no dicir do narrador, algunhas dúbidas, visi-
bles tamén na actitude algo escéptica do mariñeiro: ‘Sorpréndese o propio 
etnógrafo e o vello Joaquim sorrí ausente, que tendo estas facilidades no 
manexo da rosa dos ventos, vivan con tanta carencia e aínda pobreza, como 
deles refiren todos os xeógrafos’ (A: 82; A2.0: 126). Ben mirado, ese escep-
ticismo casa mal coa posición epistemolóxica do autor medieval e semella 
máis ben propia de épocas posteriores. A dicir verdade, as supostas dúbidas 
de Saxo Grammaticus (segundo a versión do narrador), correspóndense unha 
vez máis ás expresadas por Feijoo no referido discurso ‘Uso de la Mágica’: ‘Y 
es bueno que aquellas naciones, sin embargo de un tráfico tan ventajoso, son 
pobrísimas, según nos refieren todos los Geógrafos’ (Feijoo 1779: 121).

O xogo do despiste faise máis intrincado cando comprobamos que o 
ilustrado galego (non mencionado no relato) non toma a historia de Saxo 
Grammaticus senón do xa nomeado Olaus Magnus, quen sostería ‘que los 
Lapones, y otras gentes del Septentrión hacen comercio de la hechice-
ría, vendiendo vientos a los Navegantes, de modo, que por señalado pre-
cio tienen el viento que quieren para la navegación que destinan’ (1779: 
121). En efecto, na Historia de gentibus septentrionalibus (1555) compilada polo 
Arcebispo de Upsala, no capítulo XVI do libro terceiro, titulado ‘De magis 
et maleficis Finnorum’, Olaus relata a mesma anécdota referida por Feijoo 
e reelaborada polo mariñeiro algarvío.14 Sexa como for, co fin de colocar a 
historia nun tempo mítico, o narrador sitúaa, con pouco convencemento, 
‘miles de anos antes do nacemento de Zoroastro, que é mesmo dicir cando 
o mundo non fora creado e, por suposto, antes que […] Abarís circunva-
lase o mundo montado nunha seta de ouro’ (A: 82; A2.0: 126). A mención 
a Zoroastro e ao sacerdote de Apolo Abarís volta a nos conducir a outras 
dúas pasaxes do texto de Feijoo. Do mago persa di o noso bo frade que era 
tido polo inventor da maxia e que ‘fue cinco mil años anterior a la guerra de 
Troya, que es lo mismo que hacerle muchos años anterior a la creación del 
Mundo’ (Feijoo 1779: 121). A alusión a Abarís, situada algunhas páxinas máis 
adiante, está alí directamente ligada ao imaxinario nórdico e hiperbóreo, 
aspecto que no relato de Queipo fica silenciado: ‘el famoso Abaris, natu-
ral de los Montes Hiperbóreos, País el más vecino al Polo Ártico, y sacer-
dote de Apolo, de quien entre otras maravillas, se refiere, que montado en 
una flecha de oro, giraba por los aires toda la redondez de la tierra’ (1779: 
125–126). Malia que o nome de Feijoo non apareza n’‘A cidade perdida de 
Herón’, o lector avisado retería na súa memoria outro dos textos da primera 

O tratado de Olaus Magnus, 
que fora antecedido en 1539 
por un fermoso e célebre mapa 
(a denominada Carta Gothica), 
referido ás terras escandinavas, 
tivo unha enorme difusión e estará 
na base do imaxinario ártico 
durante séculos, grazas tamén aos 
gravados que acompañaban as 
sucesivas traducións e edicións.
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sección de Ártico, o titulado precisamente ‘Anacos do diario Ártico’. Nese 
fragmento, na entrada correspondente ao 19 de febreiro de 1990 (escrita 
fronte á costa norte de Noruega), transcríbese o texto redactado para unha 
postal, do que escolmamos a seguinte pasaxe, que non require comentario: 
‘Mándoche, tamén, a lembranza de Abarís, natural destes montes hiper-
bóreos, no país máis veciño ao Polo Ártico e sacerdote de Apolo, de quen, 
entre outras marabillas, se conta que, montado nunha seta de ouro, xiraba 
polos aires toda a redondura da Terra’ (A: 21; A2.0: 34).

Dos diferentes exemplos analizados a propósito da presenza de 
Benito Feijoo en Ártico, podemos deducir que o que parece subxacer a 
mesma é un dobre obxectivo: por unha parte, a inclusión de referencias 
fabulosas e científicas relativas ao mundo setentrional e, pola outra, e como 
consecuencia do anterior, a intención de salientar a inextricable circulari-
dade entre realidade e ficción, entre ciencia e literatura, un elemento omni-
presente na literatura de Queipo. Este segundo aspecto da cuestión atópase 
no centro dun dos relatos de ‘Outros mares’, titulado ‘Panasonic  RN 190’ e 
encabezado por un epígrafe do Padre Feijoo, escolmado máis unha vez do 
Tomo II (discurso X) do Teatro Crítico Universal: ‘...sobre experiencia dudosa 
no puede afirmarse máxima cierta’ (A: 39; A2.0: 57). Este epígrafe semella 
servir como advertencia fronte aos perigos da alucinación, pois que o texto 
nos presenta a un narrador ás voltas cunha gravadora (a mesma que lle dá 
título ao relato), ‘prodixio de anarquía fabuladora’ (A: 43; A2.0: 62), capaz 
de conter referencias a libros ou eventos que o protagonista non lembra ter 
lido ou presenciado. O contido metapoético é patente ao longo de todo o 
relato (incluída a devandita cita de Il nome della rosa) e condúcenos de novo 
aos ambiguos limites da realidade e a ficción. Ao final, o narrador borrará as 
inquietantes fitas.

Coma no ‘Limiar’ de Ártico, onde a inundación e o estrago das perten-
zas do autor provoca o achado do manuscrito, a desaparición das fitas posibi-
lítalle a súa futura transformación no seo das propias ficcións. É entón cando 
o epígrafe anteposto ao relato pode revelarse útil a efectos de interpretación, 
pois o discurso X do Tomo II da obra de Feijoo, do que provén este epígrafe, 
leva por título ‘Días críticos’, en referencia ao concepto usado pola tradición 
médica hipocrática para se referir a ‘una súbita mutación en la enfermedad, o 
para la salud, o para la muerte’ (1779: 230). Así pois, a mesma crise desenca-
deada pola gravadora e que levará ao borrado final das fitas funciona na reali-
dade como mecanismo xerador do relato. A ficción pode entón ser entendida 
como esa experiencia dubidosa verbo da cal non se poden predicar certezas, 
unha experiencia capaz de integrar en si mesma lembranzas, lecturas e ele-
mentos de proveniencia e estatuto ontolóxico dispares. Noutras palabras, 
os días críticos do narrador resolvéronse nunha transfiguración ficcional de 
materiais heteroxéneos, a mesma clave alquímica que lle dá orixe a todo o 
libro e establece unha cinta de Möbius sen solución de continuidade entre 
literatura e realidade, razón e imaxinación.

Conclusións para novas perspectivas

Nas anteriores páxinas, tratamos de esculcar a conformación do imaxi-
nario ártico de Xavier Queipo, comezando pola reedición en 2011 do seu 
primeiro libro de 1990 (Ártico), con algúns dos aspectos vencellados á 
devandita operación paratextual. O expediente ficcional do manuscrito 
encontrado serviunos para pór en relación o libro de 1990 coa novela O paso 



do Noroeste, conducíndonos á cuestión dos xéneros literarios e o seu papel na 
literatura ártica de Queipo. A peculiar mestura de fontes moi heteroxéneas 
por parte do noso autor levounos a falar, adaptando unha idea de Milan 
Kundera, de tropicalización da literatura ártica, a cabalo entre Borges/
Cortázar e Conrad/Melville, sen esquecer a pegada de Cunqueiro. Alén 
diso, o exemplo da constante influencia do Padre Feijoo en Ártico serviunos 
para ilustrar a peculiar elaboración de fontes (en clave sexa científica que 
fabuladora) por parte do autor.

Até aquí un achegamento posible. Unha ulterior indagación sobre 
o imaxinario metaxeográfico ártico e atlántico de Xavier Queipo debería 
exporse en boa medida como unha continuación en clave sistémica do que 
nas anteriores páxinas sostivemos en clave xenealóxica e (peri)textual. Nun 
primeiro momento, o labor de semellante indagación debería ser, ao fío das 
obras ficcionais e das reflexións teóricas do propio autor, concentrarse na 
paradoxal dualidade mar / territorio ao longo da súa obra dos anos 90. Isto 
permitiranos vir dar á complexa e interesante cuestión da location xeográfica 
e cultural do autor en relación con diferentes sistemas literarios, seguindo 
unha liña bosquexada nas anteriores páxinas. Nunha segunda fase, cumpri-
ría situar sobre o mapa os puntos xeográficos que delimitan o imaxinario 
ártico e atlántico de Xavier Queipo, o que poderiamos denominar, tras unir 
todos os puntos desa cartografía imaxinaria, o espazo do Noroeste. Para iso, 
para alén da obra ficcional ou poética, deberá adquirir un protagonismo 
maior na análise a obra teórica, ensaística e de intervención cultural do 
autor, a súa figura pública, noutras palabras. Por último, a pesquisa arredor 
da ubicación do noso autor en relación ao sistema literario galego, estatal e 
mundial habería de desembocar en complexas consideracións lingüísticas 
e de índole nacional que poderían talvez axudarnos a situar mellor desde 
unha perspectiva xeoliteraria a obra e a figura de Xavier Queipo. Esas aper-
turas, porén, precisarían dun espazo que por esta vez xa esgotamos.
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Article

The crisis of capitalism, with its strong focus on intangible financial 
products, is currently counteracted by cultural and literary products that 
seem to return to the materiality of nature. The poetry of Xavier Queipo 
can be considered a forerunner in this sense, as it has long lent itself to 
eco-critical readings. His books Nos dominios de Leviatán (In the Domains 
of Leviathan) (2001) and Glosarios (Glossaries) (2004) grant attention 
emphatically to natural domains, particularly to the animal kingdom and 
the sea world, in a constant drive to map out their richness with a precision 
and rigour that Martín Veiga has described as characteristic of ‘inventary 
poems’. From a position that challenges the artificial separation between 
science and the humanities, Queipo’s poetic voice charts the opulence 
and diversity of nature, almost in biblical or epiphanic terms. The sea in 
particular becomes at once a symbol of promiscuous celebration that knows 
no boundaries or territorial divisions and the space of a linguistic abyss and 
ambiguity. These traits place Queipo’s poetry in the lineage of modernity, 
from Baudelaire to the avant-garde. 

Abstract

Margarita García Candeira
Universidad de Huelva

Resumo
A crise do capitalismo e da súa desaforada atención a uns produtos 
financeiros caracterizados pola máis absoluta intanxibilidade estáse a ver 
contrarrestada, nos ámbitos culturais e literarios dos últimos tempos, por 
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unha volta á natureza e os seus contornos, tan mancados no devandito 
proceso. Os versos de Xavier Queipo poden considerarse precursores 
neste sentido, e semellan reclamar unha aproximación analítica feita 
desde os presupostos da ecocrítica e a ecolingüística: libros como Nos 
dominios de Leviatán (2001) ou Glosarios (2004) amosan unha atención 
reforzada aos dominios naturais, especialmente ao animal e ao marítimo, 
nun afán obstinado por cartografar a súa riqueza con precisión e rigor en 
composicións que Martín Veiga denominou ‘poemas inventario’. Desde 
unha postura que nega a artificial división entre ciencias e humanidades, a 
voz poética analiza a opulencia e diversidade do natural en termos mesmo 
bíblicos que a fan fonte de epifanías: en concreto, o mar aparece como o 
símbolo dunha celebración casi promiscua de seres e vida que non entende 
de fronteiras nin de divisións territoriais. Pero, ao tempo, o océano aparece 
como un espazo de risco verbal e abismamento físico, dotado dunha 
ambigüidade que converte a poesía de Queipo en herdeira dunha sólida 
tradición moderna que vai de Baudelaire ás vangardas.
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O feito de que a meirande parte da produción litera-
ria de Xavier Queipo estea formada polo seu corpus 
novelístico non debe facernos esquecer a complexi-
dade e singularidade da aposta poética que o autor afin-
cado en Bruxelas vén facendo desde a publicación, en 
2001, de Nos dominios de Leviatán. Neste volume, Queipo 
presentaba unha primeira indagación nos fenómenos 
marítimos que acharía unha ampliación frutífera e espe-
cialmente sofisticada en Glosarios (2004) e en Pegadas 
(2006). Dun xeito solidario coa súa obra prosística, a 
poesía de Queipo concede gran protagonismo á natu-

reza e á súa diversidade: ao servizo da identificación desta está sen dúbida 
o afán do autor por ‘nomear o mundo’, como sinalou nun traballo recente 
Martín Veiga, quen tamén distinguía nos poemarios do autor varios tipos 
de ‘poemas inventario’ (Veiga 2012: 181). Este artigo analiza esa vocación 
nominativa como unha aplicación dun dos presupostos básicos da eco-
lingüística, que persegue a preservación e o fomento da riqueza natural 
mediante a protección da variedade lingüística que a individualiza e nomea. 
Neste senso, a poesía de Queipo transloce unha concepción positiva e un 
tanto fundacional da linguaxe que foxe do esencialismo mediante o recurso 
a mecanismos de hibridación tales como a mestura de linguas e linguaxes 
ou un emprego peculiar da (auto)tradución. Porén, a conciencia irónica e 
posmoderna que anima estes procedementos cristaliza en ocasións nunha 
conexión entre natureza e morte por vía do sinistro e do abismo lingüístico, 
que acada unha imaxe especialmente privilexiada no mar. A negatividade 
que devolve o natural enmárcase nunha estratexia simbólica de resistencia 
mediante o cuestionamento do antropocentrismo.

A crise do capitalismo e da súa desaforada atención a uns produ-
tos financeiros caracterizados pola máis absoluta intanxibilidade estase a 
ver contrarrestada, nos ámbitos culturais e literarios dos últimos tempos, 
por unha volta á natureza e aos seus contornos, tan mancados no devan-
dito proceso. Calquera ollada á natureza nos tempos presentes semella ter 
unha vontade reparadora e re-descubridora. Os versos de Xavier Queipo 
poden considerarse precursores neste sentido no contexto galego, e recla-
man unha aproximación analítica feita desde os presupostos da ecocrítica 
que, como é sabido, procura un esforzado intento por vencer a inercia que 
vén mantendo esterilmente separadas as ciencias humanas das naturais.1 Na 
medida na que a poesía de Queipo supón unha tentativa obstinada de car-
tografar a opulencia do mundo natural cun vocabulario caracterizado pola 
maior precisión e rigor posibles, a súa poesía vencéllase cun eido específico 
desta corrente: o activismo ecolingüístico, que presta atención á correlación 
que existe entre variedade biolóxica e variedade lingüística. 

Poesía ecolóxica: nomes que protexen da extinción

O termo ‘ecolingüística’ foi usado por Claude Hagège en 1985 para desig-
nar o estudo da materialización lingüística das referencias da natureza 
integradas na cultura, tales como accidentes xeográficos, puntos cardinais, 
moradas humanas, etc. (Hagège 1985: 146). Pero unha das súas principais 
preocupacións ten que ver co sentido dunha perda mutua, común a natu-
reza e lingua: así, nun artigo recente Steffensen e Fill establecían un para-
lelismo entre a ameaza á creatividade da vida causada polas condicións 

Así aparece definida no volume 
fundacional de Glotfelty e Fromm 
(1996: xviii).   

1
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daniñas do modus vivendi convencional e o perigo que se cerne sobre a 
creatividade das linguas (Steffensen e Fill 2013: 3). Neste senso, os inventa-
rios e glosarios de Queipo non fan senón amosar a abundancia dun mundo 
en perigo de extinción empregando, aínda que non de xeito exclusivo mais 
si principal, unha lingua en perigo de extinción, nun intento de reparala 
para garantir a súa permanencia. 

Nestas composicións, por tanto, a voz poética detense en repasar e 
subliñar toda a complexidade dos procesos e realidades naturais. A pos-
tura é a do experto: un biólogo de formación e profesión que transcende na 
práctica as dúas culturas e recupera implicitamente a mirada pedagóxica 
propia da poesía didáctica clásica, asemade vencellada ao ensino dos mis-
terios do contorno a través de, entre outros, a figura básica de Lucrecio. Os 
poemas e inventarios que analiza Veiga amosan a ledicia coa que o suxeito 
poético percorre a diversidade natural deténdose en cada obxecto; é dicir, 
en cada nome, asumindo unha identidade case perfecta entre ambos. Esta 
prerrogativa ontolóxica dunha verba que restaura o mundo semella apoiarse 
nunha concepción un tanto sagrada da linguaxe, en especial da poética. Son 
sobradamente coñecidas as teses de Heidegger, que empregaba a poesía de 
Hölderlin para expresar deste xeito a conexión fundamental entre verbo e 
esencia:

O poeta nomea os deuses e todas as cousas no que son. Este nomear 
non consiste só en adxudicarlle un nome a algo previamente coñe-
cido, senón que é na medida na que o poeta di a palabra esencial 
como, mediante tal nomeamento, o ente é nomeado por vez primeira 
no que é. E dese xeito é coñecido como ente. A poesía é fundación en 
palabra do ser (Heidegger 2005: 46).

Con certos matices, esta concepción fundacional que tanto predicamento 
tivo nos rumbos modernos da poesía subxace a estas pezas de Queipo, nas 
que os substantivos acadan o protagonismo case exclusivo do espazo enun-
ciativo en detrimento dos verbos. Explotan así a aura de esencialidade que 
se recoñece como inherente a esta categoría gramatical desde as teorías pla-
tónicas e aristotélicas. Un exemplo acaído pode ser ‘Inventario de cunchas 
(Oceanario de Lisboa)’, poema que consiste nunha enumeración de máis de 
cento cincuenta tipos de cunchas supostamente expostas no Oceanario ao 
que fai referencia o título da composición:

Diodoras, peneiras, megaturas, lapas, celamas, acmases, trochos, tec-
tos, xíbulas, lisqueias, caliostromas, turbos, astracas, bullas, angarias, 
crepidulas, piramidelas, katiaxas, estelarias, acteonidas, ciclopes, 
rafanas, tegulas, granatas, orulas, actis, calpurmes, astráceas, sifona-
rias, hidatines, halcións, [...] (Queipo 2001: 43).

Pero sen dúbida o texto máis representativo neste sentido é ‘Dos inventa-
rios de Adán’, incluído no mesmo volume. O poeta remeda o acto adánico 
de ir poñendo nome a todo o acabado de crear para ir singularizándoo e 
recoñecéndoo. Interésame destacar como esta emulación do acto pseudo-
divino recupera, aínda que sexa de xeito necesariamente tentativo e pre-
cario, o poder conxurador da Ur-Sprache ou lingua orixinaria prelapsaria. É 
sabido que a postulación dun código perfecto e harmónico, erixido sobre a 
correspondencia exacta entre palabras e cousas e latente baixo a aparente 
fraxilidade e heteroxeneidade corrupta das linguas actuais, non só foi un 
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presuposto de certos discursos místicos como o cabalístico, senón que non 
está moi afastado dalgunhas das cuestións capitais da filosofía da linguaxe 
ao longo da historia. No seu ensaio clásico sobre a linguaxe e a tradución, 
George Steiner explicaba precisamente a propósito desta Ur-Sprache que:

Este vernáculo adánico […] [e]n maior ou menor grao representaba, 
encarnándoo, o Logos orixinal e primitivo, o acto de creación ins-
tantánea polo cal Deus, literalmente, ‘dixera o mundo’ … Aínda tal 
vez en clave menor, a vulgata do Edén contiña unha sintaxe divina, a 
capacidade de afirmar e designar que anima a voz de Deus e grazas á 
que nomear unha cousa era causa necesaria e suficiente para que se 
materializase subitamente na realidade. Cada vez que o home falaba 
volvía representar, remedaba pola súa conta o mecanismo nomina-
lista da creación. De aí o significado alegórico do acto co que Adán 
nomeou todas as criaturas viventes: ‘… e todo o que Adán chamou 
aos animais viventes, ese é o seu nome’ […] Á súa etimoloxía directa, 
divina, a Ur-Sprache engadía unha congruencia coa realidade da que 
carecería calquera outra lingua despois de Babel ou do desmembra-
mento da sinuosa cobra do mundo mentada na mitoloxía dos indios 
do Caribe. As palabras e os obxectos encaixaban perfectamente. 
Cada nome e cada frase constituían unha ecuación estritamente defi-
nida entre os feitos e a percepción humana (Steiner 1980: 78–79).2

Existen ecos evidentes desta postura enunciativa no poema mencionado, 
no que a voz lírica vai enumerando as especies dos reinos animal e vexetal 
mentres se fai referencia a un estado edénico feito de ‘días felices de soños e 
xardíns’ (Queipo 2001: 17) nos que reinaba a identidade entre verbas e rea-
lidade. Ao tempo, cómpre prestar atención á exhortación que fai a instancia 
enunciadora para que os versos sexan obxecto dunha determinada lectura: 
‘Imprescindible ler en voz alta’, di o subtítulo. Abóndase na vontade radi-
calmente performativa do feito poemático, que acada simbolicamente unha 
dimensión de auténtica acción ao adquirir trazos típicos dos actos realizati-
vos teorizados por Austin (2005: 5–8)  na súa obra clásica. A análise do dis-
curso lírico desde os presupostos da pragmática lingüística xerou intensos 
debates que tiveron un foco especialmente espiñento na cuestión da ficción, 
como estudou Arturo Casas (1994) no seu artigo fundamental. Porén, unha 
serie de prácticas discursivas na produción poética recente transcenden o 
problema da ficción e tentan explotar o potencial pragmático dos textos 
(entendidos en sentido amplo) no terreo do espazo público, como explican 
Baltrusch e Lourido (2012: 15) a propósito do que dan en chamar discursos 
non-líricos. Se a énfase denominadora xeraba unha verbosidade que lem-
braba a conexión fundamental entre nomear e crear procedente da Xénese, 
a particular elocutio que se recomenda supón un exercicio de re-creación 
cunha efectividade case memorística. Sobrancéase a dimensión meramente 
indexatoria ou documental que limita moitos esforzos realizados desde a 
investigación ecolingüística. Explica Teresa Moure (2012: 74) que os inven-
tarios lingüísticos, ao igual que os herbarios biolóxicos, corrían o risco de 
acabar sendo un intento por documentar unha realidade en extinción antes 
de que esta se consumase, sen constituíren unha dimensión verdadeira-
mente militante e activista. A vocación dobremente performativa, no eido 
ontolóxico e no pragmático, trata de atenuar ese risco tanático que sen 
dúbida axexa o inventario, e ao que non lle son alleas nin a súa dimensión 
material un tanto mercantil nin a súa acepción primeira, como listaxe das 

A tradución do texto de Steiner 
é miña. 

2
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pertenzas dunha persoa defunta. O poema adquire unha clara dimensión de 
conxuro:

 
Uces, queirugas, saponarias, 
arreitós, verbascos, estalotes,
espadeiras, albeirotas, tremedeiras,
uvas do can, abrótegas e leites de galiña.

Paxariños, gurgullos, herbas mouras,
carqueixas, abelouras, hiperícos,
malvas, polígalas, agulleiras,
couselos, parnasías, resedas e saramagos.

Buxos, basallos e trobiscos.

Beldros, farnelos e labazas.

Cardos, chicorias e macelas.

Abruñeiros, mimosas e capudre.

Días felices de soños e xardíns. (Queipo 2001: 17)

A linguaxe, así, permítelle ao home organizar o real e ‘poñer orde na entro-
pía’, tal como reza o final do poema, explicado tamén por Veiga (2012: 186):

 
Neptunio redivivo,
mergullado no sal e na distancia,
poñendo orde na entropía,
onde noutrora vogara Palinuro (Queipo 2001: 17)

Este emprego un tanto mítico e místico está presente mesmo nos poemas 
que Veiga (2012: 189) denomina ‘glosarios’ propiamente ditos, por presen-
taren unha disposición estrutural rechamante e semellante ás entradas de 
dicionarios nas que a definición dun determinado vocábulo científico faise 
mediante a superposición dunha connotación emocional á pretendida asep-
sia dos tecnicismos. Veiga cita a peza ‘Big Bang’ pero poderiamos lembrar 
‘Nervios’, ‘Catástrofe en ás de volvoreta’, ‘Metamorfoses’ ou ‘Esteiro’, no 
que o significado da palabra ‘Catabólico’ aparece parafraseado liricamente 
como, entre outras cousas, ‘[d]estructor apaixonado’ (Queipo 2004: 15, 17, 
24 e 29). O impulso didáctico de Queipo non radica só na obvia defensa do 
galego para o discurso científico máis sofisticado, senón tamén na reivindi-
cación da validez deste último para constituír material poético lexítimo.

 E o ton de pregaria non é alleo a outra serie de composicións con-
sistentes en enumeracións feitas en praias –‘Inventario nunha praia do sur 
(Kriti)’, ‘Enumeración nunha praia do norte’, ‘Inventario nunha praia atlán-
tica e aberta’– e en mostras artísticas –‘Inventario nunha exposición de 
Beuys’, ‘Nunha exposición de Humberto Rivas’ (Queipo 2004: 21, 13, 33, 
32 e 50), ‘Biblioteca Oceánica (Nunha exposición de Rebecca Horn’ (2001: 
15) e toda a serie de Glosarios adicada á National Gallery. En todas elas pár-
tese dunha localización espacial específica, a que dá nome ao poema, para 
dotar a experiencia poética dun emprazamento preciso. É sabido que os 
románticos consideraban que a identificación do eu co contorno xeraba 
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un coñecemento intuitivo de carácter epifánico. A observación intensa do 
contorno produce a retracción do eu e a invalidación da diferenza entre 
natureza e cultura como obxectos de experiencia vital e poética. Os haikus 
subliñan a conexión entre poesía e anagnórise, aínda que o contido da reve-
lación tenda a amosar como o natural é a convivencia da furia e da tenrura: 
‘A donicela / Mata só coa ollada / Logo non morde’ (Queipo 2004: 78); ‘Un 
berro terrible / Algúns gatos simplemente cantan dese xeito / Cando están 
felices’ (2004: 87).

Estratexias de hibridación: extraterritorialidade e ironía

Simultaneamente, Queipo combate os riscos de esencialismo inherentes 
a esta vocación implicitamente fundacional ou restauradora co recurso 
constante a potentes mecanismos de hibridación: se antes viamos a com-
binación do rexistro afectivo co científico, agora á mestura de linguaxes 
engádese a de linguas. Ao emprego maioritario do galego únese, especial-
mente en Glosarios, o uso esporádico de linguas como o francés, o alemán e, 
cunha maior preponderancia, o inglés. A Ur-Sprache tentativa empregada 
no poema adánico semella non ser anterior á multiplicidade postbabélica 
das linguas, senón posterior a esta proliferación e feita de retallos delas. É 
sabida a preocupación secular dos homes de ciencias por conformaren unha 
linguaxe universal e formal que codificase a natureza e que tivo na formu-
lación leibniziana da characteristica universalis unha das súas propostas clási-
cas. Se esta existe, para Queipo non se identifica coa pureza da abstracción, 
senón coa impureza da mestura e da mestizaxe. O poema ‘Speechless’ enun-
cia unha aproximación heteroglósica á alteridade do amado:

Speechless
Nearly mute
Paseo as fitas
Pola floresta capilar que me recubre o peito
Allongé ici, je me trouve vide
Without you
Sospiro en intres de intenso calofrío (...) (Queipo 2004: 62).

Se os límites do mundo coinciden cos da linguaxe segundo a formulación 
wittgenstiana, será necesario expandir e multiplicar estes últimos para ensan-
char unha percepción que respecte a heteroxeneidade do mundo. A convi-
vencia de linguaxes, neste senso, vén confirmar a asociación directa entre a 
preservación da variedade natural e da variedade lingüística, e configúrase 
como unha práctica estética que, destacada pola crítica, contén unha aposta 
ecolingüística. Non resulta estraño que o propio concepto de hibridación se 
orixinara na bioloxía e na botánica, e que fora aplicado ao ámbito da linguaxe 
e os símbolos por Bakhtin, García Canclini ou Bhabha. O propio Queipo 
explica en ‘Fluxo e mutabilidade (Flux and mutability)’, o limiar que precede 
á sección ‘Falsos haikus de Chicago’ incluída en Glosarios, que: 

Hai un par de días, á beira dunha pradería, escoitando a auga dun 
rego e os rechouchíos dun pardal escribín: ‘Soño un mundo / de 
homes felices / e diferentes’. Se cadra por iso escribo en galego e en 
inglés, en castelán e en francés, polo gusto á biodiversidade e a dife-
rencia (Queipo 2004: 68).3

Tamén di na ‘Autopoética 
do neno que escribía nos vidros 
embazados’ da Biblioteca Virtual 
Galega que: ‘A miña patria non 
é a miña lingua pois teño dúas 
por nacemento, unha única na 
que fun educado, outras que 
estudei a peito ou contrapeito, 
varias nas que fun amado, outras 
que adoptei voluntaria ou 
forzosamente (o exilio ten, entre 
outras características, a de permitir 
somerxérmonos noutras culturas e 
noutras linguas), e outras máis que 
espero visitar (ilusión ou desatino) 
nos anos que me queden de vida’ 
(http://bvg.udc.es/ficha_autor.
jsp?id=FraV%E1zqu)

3
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En parte por esta heteroglosia e pola extraterritorialidade da escrita, a obra 
de Queipo xerou achegamentos críticos desde a teoría do posnacional e do 
relacional, como o realizado por Hooper (2011: 139-170). A polifonía lin-
güística e, en xeral, as estratexias de hibridación están presentes na tradición 
poética galega recente e contemporánea.4 Un peculiar tipo de hibridación 
constitúeno certos poemas baseados nun exercicio de tradución ou autotra-
dución. En Nos dominios de Leviatán, isto ocorre con cancións inglesas, como 
por exemplo no poema ‘Detour ahead’, estruturado a xeito de versión bilin-
güe –inglesa e galega– da coñecida peza jazzística (Queipo 2001: 20), ou 
nunha parte de ‘Tormenta no deserto’ (2001: 35). En Glosarios, as compo-
sicións bilingües supoñen un simulacro de tradución e unha mesma expe-
riencia poética é glosada neses dous idiomas. En toda hibridación hai unha 
aspiración de universalismo, como se ten estudado desde a teoría da tradu-
ción: afirma, por exemplo, Walter Benjamin (1971: 133) que esta é posible 
porque existe unha dimensión suprahistórica e un movemento cara a unha 
linguaxe pura. Esta dialéctica goberna uns poemas nos que non se pode 
recoñecer un idioma de partida e outro de chegada: é o caso dos ‘Falsos 
haikus de Chicago’, nos que a dimensión falaz recoñecida no título alude 
non só á heterodoxia con que Queipo actualiza o formato poético orien-
tal, senón á deconstrución que exerce sobre a actividade de tradución 
convencional:5

Lago Michigan
Espello de Chicago
Mar de dúbidas.

Lake Michigan
Mirror of Chicago
Sea of doubts (Queipo 2004: 84)

Este xogo idiomático contén evidentes trazos irónicos, que introducen un 
matiz un tanto deceptivo na alusión á dúbida e incerteza que a auga do 
lago reflicte. Ademais de como ludismo posmoderno, a ironía aparece como 
unha defensa fronte ao desengano. Nese sentido, na poesía de Queipo iden-
tifícase unha ambigüidade radical que irmanda a natureza e linguaxe nunha 
mesma condición sinistra e desacougante e que convive con esoutra visión 
máis positiva: non en van, nun poema celebratorio da vida, ‘Moitas gracias’, 
alúdese a unha ‘lingua de signos e derrotas’ (Queipo 2001: 52). Esta negati-
vidade vén, por suposto,  desestabilizar a correlación entre palabra e mundo 
e a vocación nominativa estudada, problematizando tamén os mecanismos 
de hibridación vistos. 

O lado sinistro da natureza e da linguaxe

A natureza agocha un lado escuro e adverso, despoxado de orde e simetría. 
A vida está feita de luz e de sombras e inclúe tanto unha ontoloxía positiva 
–a do ser– como negativa: a do non ser. Así, en ‘Catástrofe en ás de volvo-
reta’ defínese a ‘plenitude’ como un ‘eixo harmónico’, pero tamén como a 
‘memoria abisal nun magma de sombras’ e, en ‘Tránsito’, incídese en que o 
‘universo’ ‘agocha o caos’ e  a ‘confusión’ (Queipo 2004: 17, 40 e 41), facén-
dose implicitamente eco da teoría lucreciana da ineptitude da natureza.6 A 
irregularidade consubstancial ao mundo, referida como ‘asimetría, motor 

Así o suxire o panorama 
da poesía peninsular trazado 
por Cochón (2011) no que as 
mostras galegas destacan pola 
súa radicalidade. Tamén Casas 
(1997: 131) subliña o dialoxismo 
da poesía dos 90 e a profunda 
experimentación coa linguaxe da 
obra de Chus Pato (Casas 1997: 
134–135). A combinación de 
varias linguas e voces é a auténtica 
protagonista do poema ‘Crecente’, 
de María do Cebreiro (2004: 
63–72).

Hooper (2011: 162) explica que 
o inglés destes haikus, cualificado 
polo propio Queipo como un 
‘inglés de mínimos’ (Queipo 2004: 
68), destaca por unha precariedade 
que o desfamiliariza ante os propios 
receptores anglófonos.

En De rerum natura, Lucrecio 
explica que a natureza destaca pola 
súa imperfección ou ineptitude, 
feitos que amosan que non foi 
creada para o goce e compracencia 
dos homes: ‘atreveríame a 
confirmar, partindo das propias 
explicacións sobre o ceo, e a 
manifestar, partindo doutras moitas 
cousas, que en xeito ningún obra 
de deuses dispuxo ao noso favor a 
natureza das cousas; de tan grandes 
erros é ela responsable’ (Lucrecio 
2003: 346).

4

5

6
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entrópico’ en ‘Evolución’, aparece tamén en ‘Metamorfoses’ como produ-
tora de detritos: é ‘a podremia que xenera outras vidas’ (Queipo 2004: 9 e 
25). Esta imaxe condensa á perfección a dualidade duns procesos que pro-
ducen vida da morte e que procuran ‘educar para non ser, para non estar, 
para non existir’ (2004: 24–25). Pero é ‘Paradoxos’ a composición que tras-
lada esa dobrez radical do natural ao suxeito humano, que adquire unha 
dimensión claramente espectral. Despois de describir a natureza como un 
lugar onde habitan os paradoxos e onde o familiar e consuetudinario pode 
agochar o estraño e inusual, o poema presenta o lugar do eu como un des-
dobramento. Diríxese a un ‘ti’ que, ao mesmo tempo, está tomado por unha 
presenza outra e fantasmal, amosando que o propio é un espazo no que 
habita a alteridade:

No cumio dun iceberg;
un verme dos que fan seda.

Na póla dun castiñeiro;
a cuncha segmentada dun náutilo.

Na caverna reseca dun coello de monte;
un cogombro de mar amosando as branquias.

No fondo dun lago alpino;
un escorpión dos desertos de Arabia.

Dentro da túa pel, encerrado, sen saída;
alguén que asegura que es ti, 
que non te recoñece. (Queipo 2004: 56)

Esta espectralidade proxéctase tamén sobre a linguaxe, que revela a súa fra-
xilidade: non por casualidade ‘Semiótica perversa’ é o título dunha peza 
especialmente ilustrativa. A procura da harmonía funda toda unha imposi-
ción de orde das diferentes categorías do mundo que se pretende ‘perma-
nente’, pero esta é só unha ‘orde soñada’ que descobre un fondo malestar 
ante a inestabilidade sígnica; a súa cristalización estética en termos de gusto 
sinala ‘o canon do medo’ no que está baseada. Explicaba Paul de Man (1983: 
208) que a crenza no símbolo estaba sempre atravesada polo desacougo 
que supuña a existencia dunha dislocación clave entre a linguaxe e unha 
realidade en fuga,7 e Agamben (1995: 220) falaba da inhibición secular da 
civilización occidental ante un tipo de signo non caracterizado pola pre-
valencia do significado. É especialmente significativo que esta inquedanza 
quede resaltada polo uso do inglés: esta estratexia de hibridación contribúe 
á sensación de estrañamento dese ‘my tender, my desirable half ’ que, carac-
terizado simultaneamente pola especularidade e a alteridade, agarda preto 
dunhas fendas seculares:

Unha conca no medio da estancia,  transmite –inmóbil– mensaxes 
cifradas.

A ordenación das plantas. As cores. Os espacios. O aire do perma-
nente que é a orde soñada. A simetría no gusto. O canon do medo.

Outra conca, xade encol da táboa de teca, recolle a luz na 

Este desencontro queda 
expresado en ‘Male love’. O corpo 
do poema enuncia: ‘Ascenden 
as formigas na caule denegrida 
(frase sen fin de complexidade 
talmúdica (*)) [sic]’ (Queipo 2004: 
42). O asterisco remite á seguinte 
aclaración feita nunha nota ao pé: 
‘(*) As formigas na caule denegrida 
ascenden / Na caule denegrida 
ascenden as formigas / Ascenden 
as formigas na caule denegrida / 
(e mentres se le, as formigas non 
deixan de subir)’ (Queipo 2004: 
43).

7
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transparencia verde, fala de equilibrios orientáis e xogos fotónicos.
O cacto e o seu rumor de espiñas e peluxes. O pirixel cortado revive 
na auga. A lúa, que xa asoma coa súa aura de brétema e misterio 
cíclico.

As vigas abertas na ferida centenaria, under the candle light, e ti 
abeirando a porta do salón, my tender, my desirable half (Queipo 
2004: 11).

Non resulta raro que a referencia a esta outra metade liminal se repita ao 
longo do poema ‘Speechless’ e, con algunhas variacións, no haiku ‘IX’, no ‘X’ 
ou no ‘XXX’ (Queipo 2004: 62–64, 75, 76 e 85). 

O mar: negatividade e historia

Pero sen dúbida onde esta negatividade acada a súa expresión máis pri-
vilexiada é na imaxe do mar. O océano da poesía de Queipo está dotado 
dunha condición case demoníaca: é ‘o mar que nos rouba a alma, / que 
nos chama ó seu cerne onfálico’ (2004: 47) e que se materializa na figura 
mitolóxica do monstro Leviatán que dá título ao primeiro poemario. Esta 
chamada marítima ao abismo e ao abandono ten, por suposto, un longo per-
corrido: a atracción polo risco que caracteriza o home atopa unha das súas 
manifestacións no seu empeño por sucar e dominar as augas. É precisa-
mente este impulso de hybris o que xerou as condenas clásicas á navegación 
que acabaron converténdose nun tópico da literatura e do pensamento, e 
este foi sometido a unha profunda reescritura na modernidade europea. 
É sabido que os simbolistas franceses presentaban a viaxe marítima como 
a única saída dun mundo esgotado e tedioso. Os achados adoitaban ser 
funestos: Baudelaire (1997: 450) atopaba o seu cadáver na illa de Citerea e 
Mallarmé (1982: 53) confesaba a dimensión profundamente obsesiva que 
acadara o azur no seu proxecto poético. Sen dúbida a aparición reiterada do 
azul nos poemas de Queipo entronca con esta tradición capital de fuxida e 
risco, pero tamén co intenso protagonismo do mar na poesía galega como 
un contrapunto de desterritorialización e impulso centrífugo fronte a unha 
terra que simbolizaba a estabilidade e o asentamento. A obra de vangarda de 
Manuel Antonio é un referente especialmente senlleiro.8 

O mar dos poemas de Queipo faise eco deste trasfondo literaturi-
zado para configurarse como un lugar que agocha o reprimido e o infausto. 
A figura do afogado aparece de xeito constante como imaxe do non-ser ao 
que é difícil outorgar un nome: en ‘Afogados no Ártico’ faise referencia a 
‘Homes mortos dunha morte doce, / de frío, de quietude, de non-ser, / como 
insectos conservados en ámbar, / cadáveres verticais no xeo ártico’ (Queipo 
2001: 11). As referencias ao mar como depósito de cadáveres entroncan coa 
imaxe do cemiterio mariño valeryán en ‘Cristal azul’, no que se apostrofa 
a un ‘Océano, tráxico océano, / cemiterio de lingotes e moedas, / restos de 
naufraxios bucaneiros’ (2001: 46). Pero tamén hai ecos de Manuel Antonio, 
tanto do seu poema ‘Ao afogado’ (Manuel Antonio 1979: 38) como das 
imaxes fúnebres dos versos ‘O cadavre d’o Mar / fixo d’o barco un cadaleito’ 
do célebre poema ‘Sós’ (Manuel Antonio 1979: 36). Se o nome procuraba o 
ser, a ausencia de ser provoca a perda dos nomes, e por iso a peza ‘Fálame’ 
impele a enunciar o que non é doado de nomear unha vez extinguido e que 
enlaza coa dimensión máis sombría e tráxica da vida: ‘Fálame dos afogados, 

Manuel María (1991) percorre 
os principais trazos da presenza 
marítima na tradición lírica galega, 
pero, obviamente, a unión entre 
océano e poesía segue a ser esencial 
nas tendencias contemporáneas.

8
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que reflicten nos ollos / a violencia do tránsito e os limos visgentos, que 
entrofizan o estanque’ (Queipo 2001: 30). Precisamente Rábade Villar 
(2011: 182) identificaba na figura do afogado unha encarnación específica 
do sentido de perda que funda a comunidade galega. 

O vínculo entre o mar e a linguaxe a través da idea de perda dáse nun 
punto no que a palabra entra tamén en deriva. No poema que segue, os ins-
trumentos de navegación perden o control en mans da inercia mariña, e ese 
abandono afecta tamén a unha voz poética cada vez máis prolixa e verbosa 
que se emancipa do significado. A conexión entre o mar e o presimbólico 
non é nova. É sabido que a escola de crítica feminista francesa, baseándose 
en Lacan e en Derrida, ten explorado a posibilidade dunha escritura femi-
nina que refuta a lóxica e a formalización e que ten nos ensaios de Irigaray 
(1977) e Cixous (1995) exemplos fundamentais. O emprego metafórico do 
mar como expresión desa escritura magmática atopa manifestacións cla-
ras na obra de Adrienne Rich (1973). Desde unha perspectiva parcialmente 
similar, Giorgio Agamben sinala o risco de mergullarse no ‘doce naufragar’ 
lingüístico do poema leopardiano ‘L’infinito’ (1999: 126). Algo semellante 
acontece nunha composición significativamente titulada ‘Paixón ou naufra-
xio’, que tematiza a correlación entre deriva emocional e verbal. A instancia 
enunciativa, abismada na enumeración nunha ‘noite de paixóns espurias’, 
semella extraviar (deixar de nomear) a áncora da referencia e perderse no 
onírico (‘selvas’ de ‘algas posidonias’ e ‘polbos’ que nadan ‘espásticos’) e só 
no final aparece como recobrada:

Mascatos a rachar a codia do mar, 
facendo aboiar cadáveres de alcriques. 

Barcos espallados á mercé do vento, 
balbordo de gaivotas e paíños. 

Se cadra foi así, rachado o visgento,  
mergullados nunha noite de paixóns espurias, 
obenques, ferraxes, aparellos, 
botes á valga en labirintos salgados. 

Peixes voadores, maragotas, 
marucas, espadartes e budións,
velas, foques, espichos, cabos e nós, 
solfexo de algas á deriva. 

Selvas inzadas de algas posidonias, 
onde nadan espásticos os polbos. 
Combatendo escumas e nordés, 
recupera a voz o pulso atormentado. (Queipo 2001: 12)

O mar como alicerce e depositario do naufraxio convérteo ao tempo en 
portador da lembranza dun pasado aciago, tal como enuncian os versos de 
‘Cristal azul’: ‘Océano, triste océano, / cristal azul na memoria do Universo’ 
(Queipo 2001: 46). Pero esta memoria funesta ten moito que ver co legado 
dunha determinada experiencia da historia. A convivencia de elementos 
naturais e artificiais –‘[v]idros. / Plásticos multicores. / Cus de botella / […] / 
Trapos. / Panos. / Aerosoles’ (2004: 13)– nos inventarios de praias fan intuír 
a condición do mar como construto cultural. Este é morada de afogados, 
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como xa vimos, pero tamén acolle no seu seo todo tipo de catástrofes colec-
tivas. Ás veces estas vivencias están localizadas nunha xeografía e nunha 
comunidade determinada, como no caso dos mariñeiros galegos que faenan 
no mar Ártico, e aos que lles adica Nos dominios de Leviatán. En ‘Enumeración 
nunha praia do Norte’, emprazado no North Sea escocés, o mar devolve 
unha imaxe negra semellante a un pesadelo. Non é demasiado arriscado 
albiscar o eco de desastres ecolóxicos como o do Prestige neses moluscos 
contaminados procedentes dun mar ao que, novamente, o idioma inglés só 
lle incrementa a súa condición estraña e ameazadora:9

Ameixas veteadas en negro de anorexia,
de anaerobiose e pesadelo béntico.

...

The sea.
The sea that only brought confusion.
 
Escocia. North Sea (Queipo 2004: 13)

En xeral, a destrución é o denominador común a toda a historia que o 
océano arrastra. O mar de Kriti achega ao suxeito poético ‘[f ]alsos cascos de 
Pericles’, ‘[b]ronces de Micenas’, [e]sporas de Itaca, de Rodas, de Mikonos 
e de Patxos’ e ‘[o]dios remotos das poeirentas rotas do Peloponeso’ (Queipo 
2004: 22). A percepción benjaminiana da historia como ruína está sen 
dúbida presente nas reflexións poéticas xurdidas na visita á mostra que se 
enuncia no poema ‘Nunha exposición de Humberto Rivas’ (Queipo 2004: 
50–51). Rivas fotografou a pegada sinistra das guerras nos espazos e pode 
que a súa serie ‘Huellas de la Guerra Civil española’ estea detrás duns ver-
sos que aluden a ‘Portas pechadas dende a última guerra / Portas negadas á 
utilidade pactada / Hedras ferindo a pedra de castelos en ruinas’ (Queipo 
2004: 50). Esta imaxe da vexetación que invade a ruína, e que Simmel 
interpretaba como un testemuño da vitoria da natureza sobre a cultura e o 
home, recréase nuns versos que presentan o mar anegando todos os restos 
da historia:

Sequedade da pedra que anega fiestras
Monumentos ó infortunio
Ruinas. Vestixios. Restos.

Falesias xurdindo dun mar de brétemas.
Chairas inmensas, de baixamar excesiva
Arcos de pedra deixando pasar o mar. (Queipo 2004: 50). 

O combate entre natureza e cultura, porén, só produce perdedores. É moi 
interesante ler a peza ‘A fin da historia’ á luz dos debates posmodernos 
sobre a famosa morte das ideoloxías e a anulación poshegeliana da historia, 
que tivo en Kojève e Fukuyama algúns dos seus principais adaís. En efecto, 
este final semella coincidir coa fin dos relatos fundadores e explicativos, e 
así os ‘[c]ardumes de pirañas repartíndose o cadáver de Teseo’ desprenden 
un ‘[f ]edor antigo de mitos destrozados’ (Queipo 2004: 46). Con todo, a 
historia non semella rematar coa fin destes relatos, senón coa fin da natu-
reza: ambas resólvense nun último detrito: ‘Desfeita e podredume. / Chagas 

O desastre do Prestige 
provocou un intenso movemento 
cidadán que tivo repercusións 
notables na poesía, especialmente 
nas prácticas máis performativas 
(González 2003: 118–119; 
González  2004:155).

9
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e ósos amoreados’ (Queipo 2004: 46). A escena do Apocalipse que debuxa 
Queipo está máis vencellada a unha catástrofe ecolóxica provocada pola 
man humana que á feliz caducidade dos discursos fundacionais:

A historia é sempre diferente.
A historia non terá fin ata a chegada dos catro cabaleiros sorteando 
unha chuvia incesante de estalactitas (Queipo 2004: 46).

Este enlace entre natureza e historia a través do sombrío non deriva dun 
pesimismo determinista, senón que instaura para a primeira unha marxe de 
alteridade que a preserva da ansia humana de dominio; foi esta sede pre-
cisamente a que orixina a dinámica de destrución moderna que debuxa 
‘Treblinka’ (Queipo 2004: 20). Nun ensaio sobre a poesía moderna, Peter 
Zima subliñaba a estética ‘inhumana’ de Poe, Valéry ou Mallarmé, que pre-
figuraba a teoría ética adorniana na medida na que rexeitaba ‘the anthro-
pomorphisms of classical and romantic humanism’ (Zima 2005: 354). Unha 
mesma intuición clave é a conclusión dunha peza significativamente titu-
lada ‘Epifanías’, cuxos últimos versos reflexionan:

Se unha vez houbo un tempo
no que o único vivo eran as pedras.
Por que temos a ousadía de crer
que cando xa non sexamos
todo será morte, e desolación, e nada. (Queipo 2001: 50).

Este último impulso centrífugo, que renuncia á ollada profundamente 
antropocéntrica na que seguimos inscritos, guía a poesía de Queipo. Os 
seus versos enuncian unha palabra que restaura o mundo desde a concien-
cia profunda da precariedade desa tentativa e coa orixinalidade de efectuar 
esa vocación esencial mediante mecanismos de hibridación e de mestizaxe 
contemporáneos. Esta poética complexa atopa na reformulación do mar un 
exemplo privilexiado, na medida na que asume o seu pasado literario, rela-
cionado co risco, a ousadía e o sinistro, para convertelo no mellor expo-
ñente dunha experiencia histórica estritamente contemporánea.
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Extramunde: a 
narrativa da viaxe 
e o paradoxo da 
alteridade

Article

Xavier Queipo
Literatura de viaxes
Novela de aventuras 
Alteridade
Poscolonialismo

Extramunde’s narrative structure is organised around the idea of travel, both 
in the sense of mobility – in this case a forced mobility – and of the need to 
write about it. The novel does not only include constant spatial references 
that indicate the route taken by the ship in which the characters travel, but 
also explicit references to travel literature, through the incorporation of 
excerpts of the log book and the personal diary of the scribe himself, who 
narrates some of the events in the journey. As has been extensively discussed 
in postcolonial studies, the encounter with the ‘other’ is an essential feature 
of travel literature. In Extramunde, this encounter also becomes a key aspect 
of the narrative, which describes the interactions between the sailors and 
African and Asian populations. However, the changing position of some of 
the main characters leads to an illuminating reflection. On terra firma, part 
of the crew had been condemned by the Spanish Inquisition, accused of 
heresy and even demonic possession. Whereas before the journey they are 
seen as the ‘other’ (insane, heretics, possessed by the devil) by the religious 
authorities, in the open sea, freed from their sentence, they are transformed 
into seamen and explorers. Hence, a change of roles takes place: the ‘other’ 
is now the settler of the lands they find in their journey. This article will 
analyse firstly the construction of the travel narrative in the novel, and sec-
ondly, the challenge to the idea of alterity as an absolute concept, through 
the transformation undergone by the characters in relation to what is seen 
as otherness.

Palabras clave

Keywords
Xavier Queipo
Travel literature
Adventure novel
Alterity
Postcolonialism

Abstract

David Miranda-Barreiro
Bangor University

A estrutura narrativa de Extramunde organízase en torno á idea da viaxe, 
tanto no sentido de mobilidade – neste caso forzada – como na necesidade 
de facer un relato da mesma. A novela non só fai constantes referencias 

Resumo
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espaciais que sinalan o traxecto tomado polo navío que transporta os per-
sonaxes, senón que tamén inclúe alusións explícitas á literatura de viaxes, a 
través da incorporación de fragmentos do diario de bitácora e do diario per-
soal do mesmo escribán, quen relata algúns dos acontecementos que teñen 
lugar na singradura. Como ten sido extensamente estudado dende a emer-
xencia dos estudos poscoloniais, o encontro co ‘outro’ é unha parte esencial 
da literatura de viaxes. En Extramunde, dito encontro tamén se converte nun 
aspecto chave da narración, na que se describe a interacción entre os nave-
gantes e diversas poboacións africanas e asiáticas. Porén, a flutuante posi-
ción dalgúns dos personaxes principais leva a unha iluminadora reflexión. 
En terra firme, parte da tripulación fora condenada polo Santo Oficio, acu-
sada de herexía e mesmo de posesión demoníaca. Polo tanto, mentres que 
antes da viaxe son considerados como o ‘outro’ (tolos, herexes, endemoña-
dos) polas autoridades eclesiásticas, en mar aberto e liberados da súa con-
dena, transfórmanse en mariños e exploradores. Prodúcese así un cambio de 
papel: o ‘outro’ pasa a ser o poboador das terras que atopan ao longo da sin-
gradura. Este artigo analizará, por unha banda, a construción da narrativa 
da viaxe na novela, e por outra, a posta en cuestión da idea da alteridade 
como concepto absoluto, a través do cambio de posición dos personaxes 
respecto ao que é considerado como outredade. 
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Tzvetan Todorov abre o seu ensaio sobre a narrativa 
de viaxes, ‘The Journey and its Narratives’ (incluído 
en Les morales de l’histoire, 1991) con esta suxestiva pre-
gunta: ‘What is not a journey?’ (1995: 60). Dende antigo, 
a viaxe tomou na cultura occidental un sentido que vai 
máis aló da mobilidade física para estender o seu sig-
nificado, figurativamente, á idea do cambio, e mesmo 
á da vida como travesía. Como indica Todorov, ‘is life 
anything more than the passage from birth to death?’ 
(1995: 60). Posto que o cambio é un elemento esencial 
da narrativa, continúa dicindo o filósofo franco-búl-
garo, ‘journey and narrative imply one another’, e por 

iso ‘travel narratives are as old as journeys themselves, if not older’ (1995: 
60). A pesar da súa lonxevidade, o concepto de literatura de viaxes resulta 
a miúdo de difícil definición, debido á multiformidade que caracteriza o 
xénero. Como apuntan Charles Forsdick, Feroza Basu e Siobhán Shilton no 
capítulo ‘Travel Literature and/as Genre’ do seu volume New Approaches to 
Twentieth-Century Travel Literature in French:

the form’s uncertain identity is reflected in its nomenclature, 
for both in French and English (as well as in other languages) a 
catalogue of terms serves to describe the journey narrative: travels, 
travel book, travel story, traveller’s tale, travel narrative, travel 
literature, the literature of travel, travelogue, l’écriture de voyage, la 
littérature de voyage, le récit de voyage, le travel-writing. Each could be 
said to have a different emphasis, a different discursive tradition, a 
different relationship to varying degrees of ‘literariness’ (2006: 18).

A relevancia da viaxe na narrativa occidental reflíctese de feito na íntima 
relación entre a novela e o libro de viaxes, que en ocasións leva a cuestio-
nar os límites entre ambos os dous xéneros. No seu extenso estudo Travel 
Literature and the Evolution of the Novel (1983), Percy G. Adams analiza como 
dende as súas orixes, a novela acomodou importantes influencias dos temas 
e estruturas do relato de viaxes. Sinala este crítico que a metáfora ou a retó-
rica da viaxe ‘is surely the oldest and largest cluster of metaphors in any 
language, and its pervasiveness has no doubt increased with every traveler 
who returned to unload his cargo of wonders’ (Adams 1983: 270). Como 
veremos nas seguintes páxinas, Extramunde (2011, Premio Xerais de Novela) 
de Xavier Queipo nútrese desta retórica do movemento e da necesidade 
de narrar esa viaxe. A viaxe física, grazas á cal se descobren novos luga-
res e xentes diferentes, pero tamén a viaxe interior: o cambio experimen-
tado polo viaxeiro/a como consecuencia deses encontros. O acto de narrar 
a viaxe será, ademais, unha viaxe en si mesma, neste caso compartida polo 
narrador e mais o lector/a. En ‘Spatial Stories’, Michel de Certeau suxire 
que ‘every story is a travel story’, como indica Carl Thompson, quen cita 
indirectamente ao teórico francés ao sinalar que ‘the act of writing is itself, 
fundamentally and intrinsically, a form of travel’  e que, inversamente, ‘tra-
vel [...] is always a form of writing’ (Thompson 2011: 24). Non é esta a pri-
meira vez que a viaxe xoga un papel protagonista na obra narrativa de 
Queipo; ao contrario, aparece xa como eixe temático na súa primeira publi-
cación, Ártico e outros mares (1990, Premio da Crítica española), reeditada 
precisamente en 2011 como Ártico 2.0, e que garda fortes conexións con 
Extramunde. A viaxe da novela que nos ocupa leva os seus personaxes dende 



60

‘Extramunde’: a narrativa 
da viaxe e o paradoxo da 
alteridade
David Miranda-Barreiro

Galicia 21
Issue E ‘13

1

Pese a que non se explicita na 
novela, podería tratarse dunha alu-
sión a Santo Andrés de Teixido, co-
ñecido lugar de peregrinación no 
norte da provincia da Coruña.

Galicia até o estreito de Malaca, en Malaisia. Non se trata tampouco da pri-
meira aparición de terras asiáticas na narrativa do autor compostelán, que xa 
foran tema e escenario nalgúns dos relatos de Ringside (1993) e sobre todo na 
novela Malaria sentimental (1999) e na colección de narrativa breve Os ciclos do 
bambú (2003).

 A miña análise de Extramunde estará inspirada pola suxestión feita por 
Brian Musgrove no volume colectivo Travel Writing and Empire: Postcolonial 
Theory in Transit (1999) de que ‘a formalist approach to travel is not at all 
inconsistent with the political objectives of post-colonial readings’ (1999: 
31). Neste sentido, utilizarei un enfoque narratolóxico –seguindo espe-
cialmente a teoría dos niveis narrativos de Gerard Genette e o estudo de 
Adams xa mencionado– na miña achega á construción da narrativa da viaxe 
na novela de Queipo. Dito enfoque estará complementado por teorías pos-
coloniais que revelan a alteridade como un construto en cuxo desenvolve-
mento, como puxo de relevo Edward W. Said no seu indispensable traballo 
Orientalism (1978), o libro de viaxes xogou un papel crucial.

Seguindo o aparato teórico exposto anteriormente, este artigo ana-
lizará tres dos aspectos máis salientables de Extramunde. En primeiro lugar, 
o desafío a unha concepción estática da cultura e da historia representada 
pola tradición e a intolerancia da Igrexa Católica, na que se porá de mani-
festo a construción das minorías coma o ‘outro’ por parte do poder hexe-
mónico. A continuación, examinarase o papel fundamental que xoga a 
mobilidade na novela, a través da análise da construción narrativa da viaxe 
e das relacións entre o xénero novelístico (en particular a novela de aventu-
ras e a narrativa do mar) e o libro de viaxes que se estabelecen na narración. 
Finalmente, as dúas cuestións estudadas anteriormente confluirán na análise 
do paradoxo provocado pola transformación daqueles orixinalmente estig-
matizados coma o ‘outro’ en exploradores e mariños. Como veremos,  o seu 
novo papel e o contacto con xentes doutras latitudes alterará de xeito reve-
lador o seu lugar na oposición entre ‘nós’ e ‘eles’.  No caso do personaxe que 
dá título á novela, este mesmo se integrará completamente noutra cultura, 
que será ao mesmo tempo propia e allea.

A ‘marca do demo’: mobilidade, estatismo e alteridade

A viaxe de Extramunde comeza nunha pobre, escura e supersticiosa aldea 
galega, gobernada pola intolerancia cruel da Igrexa Católica, onde se atopa o 
santuario de San Andrés.1 A acción sitúase nun momento indeterminado do 
reinado dos Habsburgo, cando España e Portugal formaban un único imperio 
(de 1580 a 1640) levantado sobre a colonización, explotación e exterminio 
de culturas alleas. A narración iníciase en terra firme, nun lugar habitado por 
personaxes misteriosos como María a Caduca, cuxa lonxevidade case eterna 
semella representar a inmobilidade e a tradición. Como indica a descrición 
que fai dela o narrador, ‘acórdana os máis sentada no mesmo tallo a carón da 
lareira, seca e sen dentes de seu, vestida sempre cun chal negro como o car-
bón de turba e rostro cavado por engurras tan fondas que se diría que che-
gan ata a cerna dos ósos’ (Queipo 2011: 25). Esta impresión de estatismo é, 
até certo punto, ilusoria, xa que mesmo as tradicións e culturas máis arrai-
gadas, que parecen existir dende sempre, foron afectadas pola mobilidade e 
a mudanza. A mesma María a Caduca ‘veu arribar a estas terras, en lanchas 
de transportar area, os avós dos que agora se achegan a este santuario de 
San Andrés, e os avós dos avós deica onde a memoria dos homes alcanza con 
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rexistro de nomes e datas’ (25). O ‘Introito’ que introduce a historia fai unha 
alusión semellante aos procesos migratorios, cando se di que:

Fican aínda ancorados na memoria colectiva deste pobo os días sen 
número de chuvia fecheira e neve ás refoladas, as noites coma mun-
dos […] Fican tamén as xeiras de migracións penosas, centurias de 
esfarrapados abríndose paso alén das montañas xeadas e dos vales 
asolagados polas enxurradas da primavera, aló cando as tribos, deci-
madas polas febres, fuxían nómades da fame e do medo ao descoñe-
cido, confrontándose con novas fames intensas e horizontes ignotos 
[…] (11–12).

A Romaría da Santa, que se celebra nestes lares, reflicte por outra banda un 
movemento cara a dentro, polo que chegan:

homes e mulleres de toda condición, fregueses de Nosa Señora e da 
comarca ou xentes de aldeas afastadas comestas pola humidade e 
pola couza, que fixeran as moitas xornadas a pé, en carros tirados por 
bois ou en cabalerías, viaxando por días interminábeis polos cami-
ños angostos e lamaceiros que conflúen no santuario que din ‘dos 
embruxados’ (31).

Estabelécese así no inicio da historia unha tensión entre o inmutable e o 
mutable. A pesar das citadas referencias ás migracións e á peregrinación, 
nos primeiros capítulos da sección inaugural da novela (‘O santuario dos 
embruxados’) imponse nesta dicotomía unha sensación de certa pesadez 
e inmobilidade. Dominan no estilo narrativo as descricións, e sobresae o 
uso das enumeracións, que impiden un rápido desenvolvemento. Nalgúns 
casos, o narrador recorre a esta técnica para facer unha longa listaxe dos 
males físicos sufridos polos peregrinos/as (31–32), co que o texto parece 
ancorarse materialmente no espazo ocupado polo corpo. Outros exemplos 
do recurso á enumeración inclúen a descrición dos ingredientes da receita 
das morcillas de María a Caduca (27) e o índice de historias contadas pola 
vella para entreter aos viaxeiros na súa fonda ‘O Galo de Prata’ (27–28). 
Apunta Adams, facendo referencia ao ensaio de Todorov Poétique de la prose 
(1971), que, segundo este teórico formalista a narración oponse á descri-
ción, ‘with one as “movement” and the other as “pause”’ (Adams 1983: 183). 
Gérard Genette (1972: 133–138) tamén fai referencia ao concepto de ‘pausa’ 
como ‘anisincronía’ ou anomalía na duración do relato, é dicir, ‘la quiebra 
de la igualdad en la relación entre el tiempo transcurrido en la historia y la 
extensión del texto empleada para su representación’ (Cabo Aseguinolaza 
e Rábade Villar 2006: 231). A ‘pausa’ sería, neste contexto e segundo a ter-
minoloxía de Genette, ‘el grado máximo de desaceleración [...] supone la 
detención del tiempo de la historia, ya que cesa la relación de acontecimien-
tos para ceder el espacio textual (el tiempo del relato) a la descripción o el 
comentario’ (Cabo Aseguinolaza e Rábade Villar 2006: 231). 

Destaca nesta primeira parte da novela a crítica á Igrexa –poderíase 
dicir que ao poder en xeral– que establece a alteridade como ‘marca do 
demo’, a cal sinala a diferenza delimitada polas estruturas de poder naque-
les/as que voluntaria ou involuntariamente non se axustan á normalidade 
hexemónica.2 O seu máximo representante na comarca é o abade Augusto, 
un crego que a pesar dos seus votos non deixa de satisfacer os seus apetitos 
sexuais con María Becerra, filla da Caduca. O abade exemplifica na novela 

2

En varias entrevistas, o mesmo 
autor ten apuntado a unha inter-
pretación máis ampla da crítica á 
Igrexa que se fai na novela, dicindo 
por exemplo que ‘eso ya está aquí 
otra vez. En este momento quizá no 
sea la Iglesia Católica […] pero las 
agencias de calificación, digamos 
las multinacionales, configuran un 
poder en la sombra que es más duro 
quizá que el que entonces tenía la 
Iglesia’ (J.V. 2012: 54).
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a hipocrisía do clero, que acusa, xulga e condena a aquelas e aqueles que son 
percibidos como diferentes, baseándose en preceptos inmutables que non 
son, porén, respectados polos seus membros. Ao final da misa que é o punto 
álxido da Romaría da Santa, o abade diríxese ás persoas que acudiran ao san-
tuario para curar os seus males crónicos. Tras darlles unha beizón, dictamina 
que a posesión diabólica é a causa das penurias físicas e psicolóxicas sufri-
das por algunhas das persoas na romaría. Comeza así un exorcismo no que 
as frases en latín van tomando a forma dunha ladaíña, repetitiva e constante, 
que amosa o inmobilismo da Igrexa Católica. Os peregrinos e as peregri-
nas responden as verbas do abade con berros e violencia, mais pese a que o 
narrador suxire a posibilidade dunha verdadeira posesión nalgún dos casos, 
a maioría semella actuar conforme ao papel que lle foi asignado pola Igrexa 
e a sociedade en xeral. O mesmo farán máis tarde, cando sexan trasladados 
a Betanzos, tras seren tratados con brutalidade polos seus gardas, coma se 
fosen ‘gando do monte’ (106), e deshumanizados polas humillacións da xente 
que asiste á súa chegada. Indica o narrador nese momento que: 

Os malpocados respondían con conxuros e maldicións, pois foran 
tantas as privacións e a violencia exercida sobre eles, que xa non lles 
acaía dar contestacións racionais, senón que asumían o seu rol de 
aloulados ou posuídos polo demo actuando como tales, mímese de si 
mesmos […] (122).

Estas xentes son construídas socialmente coma o ‘outro’ e están, polo tanto, 
fóra do mundo que é a sociedade na que viven, sexa pola súa percepción 
diferente da realidade, o seu non acatamento das normas sociais e relixiosas, 
ou polas súas deformidades físicas. Son, seguindo a terminoloxía usada por 
Stuart Hall para referirse a grupos subalternos, tradicionalmente excluí-
dos dentro da propia sociedade occidental, ‘internal others’ (1992: 280). 
De acordo coa interpretación das oposicións binarias como ‘nós/eles’ esta-
belecida por teóricos post-estruturalistas como Gilles Deleuze e Jacques 
Derrida, estas non son unha expresión ‘inocente’ dunha diferenza, senón ‘a 
power relation, in which one term dominates the other’ (Currie 2004: 16). 
Neste sentido, como indica Mark Currie, ‘the notion of the Other [...] is 
better understood as a structuralist and psychoanalitic name for the inferior 
member of a hierarchical quasi-opposition. The condition of otherness is 
not a logical relation as much as a power relation’ (2004: 86). A distinción 
entre ‘normal’ e ‘diferente’ que impoñen violentamente as autoridades ecle-
siásticas na novela preséntase de igual xeito en Extramunde como unha rela-
ción de poder que constrúe a aqueles individuos que son incómodos para 
a doutrina dominante como  prescindibles para o sistema, e polo tanto sus-
ceptibles de seren eliminados ou desterrados da sociedade.

O exorcismo do abade ten certo éxito, e algúns dos presuntamente 
endemoñados son liberados do espírito maligno que entrara neles. Pero a 
cerimonia non ten o mesmo efecto nalgúns dos romeiros, que non mostran 
signos de melloría, e mesmo parece que empeoran, vítimas da suxestión 
producida polos latíns do crego. De xeito significativo, o abade divídeos 
en dous grupos, un formado por mulleres e outro por homes, que terán 
un destino ben diferente. As mulleres, que confesaran ante o Santo Oficio 
‘baixo tortura ignominiosa e cruel’, que foran ‘posuídas polo demo e goza-
doras dos seus servizos e luxurias’ (61), serán marcadas a ferro e logo quei-
madas nunha ‘fogueira purificadora’. Os homes, pola súa banda, serán parte 
dunha ‘leva de endemoñados’ e transportados ás selvas da Güiana, no 
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Novo Mundo, onde a súa sorte será decidida por Deus: ben seren devorados 
por bestas ou asasinados polas tribos aparentemente salvaxes que habitan 
nesas latitudes. Esta división non é arbitraria, senón que responde á dife-
rente relación coa mobilidade asignada tradicionalmente a cada xénero, 
de acordo con criterios biosociais e polo tanto co paradigma da ‘diferenza 
sexual’. A feminidade, identificada coa figura de Penélope, tense asociado 
nas culturas occidentais coa estabilidade e o estatismo, necesario para o 
funcionamento da nación patriarcal.3 A masculinidade, pola contra, ten a 
liberdade – mesmo a obriga – da mobilidade; ceibe e sancionado para via-
xar, o xénero masculino pode, coma Ulises, descubrir e posuír novos mun-
dos (Forsdick, Basu e Shilton 2006: 43). Carl Thompson apunta sobre o 
século XVII en particular que ‘most writers of travels in this period were 
men; there are no published accounts by women, reflecting both the fewer 
opportunities women had to travel in this era, and also the much greater 
difficulties they faced in becoming authors’ (2011: 43). A dicotomía femini-
dade-estatismo/masculinidade-mobilidade promovida polo patriarcado foi, 
con todo, revisada en estudos recentes da literatura de viaxes, que desafían 
a tradicional visión desta forma literaria como exclusivamente masculina e 
occidental, e se centran nun ‘eclipsed archive of women’s travel account’, 
que se deu en chamar ‘the great unread’, como sinalan Forsdick, Basu e 
Shilton (2006: 44). 

Na imaxe dun barco de endemoñados reverbera o tropo renacen-
tista da ‘balsa dos tolos’, a ‘Stultifera Navis’ da que fala Michel Foucault en 
Histoire de la folie à l’âge classique. Folie et déraison (1961). Como sinala o teó-
rico francés, a ‘balsa dos tolos’ non foi soamente un tema literario e artístico 
da época, senón que estes barcos existiron na realidade (1967: 8). Foucault 
incide na posición liminal na que se atopa o tolo, que se potencia na nave-
gación que actúa –ao igual que o lume– como axente purificador. Di este 
autor que:

water adds to this the dark mass of its own values; it carries off but 
it does more: it purifies. Navigation delivers man to the uncertainty 
of fate; on water, each of us is in the hands of his own destiny; every 
embarkation is, potentially, the last. It is for the other world that the 
madman sets sail in his fools’ boat; it is from the other world that he 
comes when he disembarks. (1967: 11, a cursiva é miña)

Para Foucault, o tolo é ‘the Passenger par excellance’ porque é ‘the priso-
ner of the passage’, e consecuentemente está situado ‘in the interior of the 
exterior, and inversely’; esta posición colócao fóra tanto da súa terra como 
da terra á que é conducido: ‘and the land he will come to is unknown – as 
is, once he disembarks, the land from which he comes. He has his truth and 
his homeland only in that fruitless expense between two countries that 
cannot belong to him’ (1967: 11). De xeito semellante, o endemoñado –cuxa 
diferenza está marcada na novela co ferro da intolerancia relixiosa e da 
superstición– sempre se atopa fóra do mundo porque fica de a cabalo entre 
o aquén e o alén, e será transportado a un lugar externo á sociedade que o 
rexeita e ao que tampouco, en principio, pertencerá.

  Porén, a viaxe producirá un cambio substancial e revelador nes-
tas xentes, mostrando tanto a inxustiza e a crueldade do seu castigo como o 
paradoxo da diferenza que levan como marca. Os endemoñados son trans-
portados do santuario de San Andrés até o porto de Betanzos, pasando polo 
Agro da Mariña, onde son embarcados no navío Nosa Señora das Augas Santas 

3

Acerca da relación entre xéne-
ro e nación, pódese consultar, por 
exemplo, o estudo de Nira Yuval-
Davies, Gender and Nation (1997).
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co propósito de iniciar unha ‘navegación oceánica’ –título da segunda sec-
ción da novela– que os leve a morrer a terras de ultramar. Lonxe do san-
tuario, o léxico da narración parece clarear. Atenúanse as sombras de 
superstición que envolvían a primeira parte da novela, caracterizada pola 
semántica do esotérico e o demoníaco, para ir dando paso, aos poucos, a 
unha visión da realidade máis racionalista e científica. Os tripulantes da 
nave, que en San Andrés semellaban ser vítimas dunha posesión diabó-
lica, aparecen agora como esquizofrénicos, epilépticos, deficientes men-
tais, supostos ladróns, nudistas, homosexuais e bisexuais. Destaca entre eles 
Paulos, o Roxo de Extramunde, quen ‘fala en linguas estrañas e atesoura, se 
cadra, coñecementos profundos de maxia e feiticería’ (128, a cursiva é miña). 
Malia tratarse dunha novela coral, este personaxe irá tomando relevancia ao 
longo da historia, até o punto de darlle o seu nome á novela. ‘Extramunde’ 
é un termo que admite múltiples interpretacións. Pódese identificar, por 
semellanza morfolóxica coas forma latinas extra e mundis, co estar ‘fóra 
do mundo’ que caracteriza aos condenados pola Igrexa e coas terras de 
ultramar que deberían ser o seu destino final. Mais o termo tamén con-
trasta cun sentido de ancoramento físico ao ser o nome dunha vila galega. 
Extramunde, o lugar de nacemento de Paulos, remite a Estramundi, situado 
no corazón de Galicia.4 Este nome representa así un simultáneo estar den-
tro e fóra do mundo, que non só resalta a mencionada posición liminar do 
tolo ou suposto endemoñado, senón que tamén anuncia a posta en cuestión 
do concepto da alteridade que se desenvolverá ao longo da travesía, a través 
do cambio experimentado polos personaxes. Mais antes de analizar como se 
produce este cambio, pasarei a examinar a construción da narrativa da viaxe 
na novela.

A narrativa da viaxe

A ruta do Nosa Señora das Augas Santas desvíase axiña do rumbo inicialmente 
marcado. Atópase entre a tripulación un frade, Bernardo de Campaña, 
quen confesara ser nigromante e renegado da fe cristiá tras ser torturado 
polo Santo Oficio. Bernardo tamén aparece noutras obras de Queipo, en 
concreto no textos ‘Nota sobre os cornos de narval’, incluído en Contornos 
(1995), e en ‘Nota sobre os apéndices de unicornios e narvais’, que forma 
parte de Ártico e outros mares (1990) e da súa reedición revisada e ampliada 
Ártico 2.0 (2011). No segundo destes relatos dise que:

de frei Bernaldiño só se sabe que foi talmente un gran físico e natura-
lista, e que morreu dun soberbio tiro de bésta logo de purgar de xeito 
violento á barragá dun señor de Malaca, e aínda iso non se sabe ben, 
ou se será unha trola que inventaron os cabaleiros templarios portu-
gueses á volta dos Santos Lugares (2011: 41).

Este texto non só anticipa o final da expedición relatada en Extramunde, que 
naufragará no estreito de Malaca, senón que proporciona información sobre 
o destino do frade despois do afundimento do navío, que non se menciona 
na novela. Como veremos máis adiante, este non é o único diálogo intertex-
tual entre Extramunde e Ártico e outros mares/Ártico 2.0.

Conscientes da inxustiza sufrida por Bernardo, dous dos seus com-
pañeiros de fe conseguen introducir no barco a un terceiro relixioso, Xoán 
López, coa misión de provocar un motín que axude á liberación dos 

Estramundi de Arriba e 
Estramundi de Abaixo son lugares 
de Padrón.

4
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condenados. Pouco tarda en producirse dita rebelión, que rematará con 
Xoán López como capitán, despois de deixar no arquipélago de Madeira –e 
logo de pasar polas illas ‘selvagens’ e as Azores– ao cruel capitán Lourenzo 
de Sousa canda unha pequena parte da tripulación que decide quedar con 
el. É entón cando comeza a aventura que levará o Nosa Señora das Augas 
Santas a rodear África e entrar en Asia, percorrendo o seguinte itinerario:

Navegación polo Atlántico: Senegal – Golfo de Guinea – Baía dos 
Camaróns (así bautizada pola expedición) – A terra da tribo dos twan 
ou pigmeos (exploración dentro da selva) – Costa dos Esqueletos – 
Cabo de Boa Esperanza – Cabo Agullas.

Navegación polo Índico: Arquipélago das Gaivotas Grandes (así bau-
tizado pola expedición) – Mozambique – Madagascar – Baía de 
Trincomalee – Illas de Anamán5 – Estreito de Malaca.

O relato da navegación toma agora a aparencia da novela de aventuras, 
na que a viaxe se converte en tema fundamental. O estilo narrativo tamén 
muda para dar conta dos cambios da historia e faise máis áxil, en contraste 
coa parsimonia que caracterizaba a sección inicial. Os títulos dos capítu-
los –‘A tribo dos twan’, ‘A Costa dos Esqueletos’, ‘Os piratas de Malaca’, por 
citar algúns– remiten tanto ás novelas de Emilio Salgari do ciclo Os piratas 
de Malaisia como á narrativa de viaxes. A partir da segunda parte, o texto 
organízase seguindo a estrutura clásica da viaxe, comezando polos prepa-
rativos e o momento do inicio da travesía (‘A partida de Betanzos’), o itine-
rario seguido polo barco (‘Pasados os Cabos do Mundo’, ‘Moçambique’, ‘A 
badía de Tricomalee’, etc.), o encontro con outras civilizacións (‘O encon-
tro cos chineses’), a tormenta e o naufraxio (‘O naufraxio do Nosa Señora das 
Augas Santas’) e, como acontece en certas narrativas de viaxe, tanto reais (os 
Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca) como ficticias (Robinson Crusoe), 
a vida do supervivente nunha illa ‘deserta’, na que non hai presenza europea 
mais si indíxena (‘O acordar do naufraxio’, ‘A vida no poboado’). Emporiso, 
no caso de Extramunde non se produce o retorno ao fogar, como se discutirá 
máis adiante neste artigo. 

A mestura destes dous tipos de narrativa non é en absoluto nova; trá-
tase máis ben aquí dunha homenaxe á relación entre ambos xéneros, na que 
se reelaboran algunhas das temáticas e figuras máis habituais da retórica 
da viaxe. A novela de aventuras nas súas múltiples formas –como a intriga, 
a sátira, a picaresca, e por suposto, a viaxe–, bebe dende as súas orixes do 
libro de viaxes, de feito que, seguindo a Adams, ‘one can only [...] note how 
often and how necessarily it [a novela de aventuras] was like a travel account 
and how often it depended on actual reports of travelers’ (1983: 118). Unha 
das variantes da novela de aventuras é precisamente a narrativa do mar, 
dentro da cal se inscribe Extramunde, e que como tamén indica Adams, foi 
cultivada dende antigo e ten unha relación directa coa narrativa de viaxes, 
en especial no caso de catro tradicións: ‘the use of shipwrecks, of pirates, of 
episodes of slavery, and of desert island castaways’ (1983: 123). Con certas 
variantes –o tratamento que sofren os condenados no inicio da viaxe pode 
considerarse en certo modo como escravismo–, a novela de Xavier Queipo 
contén todas estas temáticas. A relación entre mar e literatura xa fora de 
feito mencionada polo autor en Ártico 2.0, especialmente na súa última 
sección ‘A xeito de epílogo: algunhas reflexións sobre literatura e mar’. No 
texto titulado ‘Historia dunha navegación persoal’ incluído nesta sección, o 

O nome oficial destas illas é 
Andamán. Por outra parte, atópa-
se en Ourense, preto de Portugal 
e non lonxe de Lobios –lugar de 
procedencia dun dos personaxes 
da novela–, a Pena de Anamán. 
Poderíase tratar, como no caso de 
Extramunde/Estramundi, dun xogo 
literario que rompe coas dicoto-
mías dentro/fóra e propio/alleo.

5
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autor sinala, entre outros temas, as características da literatura do mar (de 
xeito semellante á descrición de Adams) e apunta a escaseza de exemplos 
deste xénero narrativo na literatura galega:

A literatura marítima ten como temas recorrentes descubertas e 
aventuras, travesías e peripecias no encontro cos piratas, dificultades 
para atopar tal ou cal porto e treboadas históricas, monstros mariños 
reais ou soñados, fame e dificultades sen número, escorbuto e tiña, 
infestacións de ratas e piollos, dieta monótona de galletas e biscoitos, 
de auga podrecida con vermes e miasmas, e velas, e mastros e grume-
tes, remuíños fantásticos que envolven os navíos, morganas no mar que 
fan voar os navíos, rémoras xigantes, leviatáns que do mar erguen os 
navíos. Desa literatura temos pouca, certamente, que non hai tradi-
ción de ser os nosos navegantes descubridores de mundos e distan-
cias (2011: 145).

Conclúese no texto que ‘o noso é un pobo de mariñeiros máis do que de 
navegantes’ e polo tanto, ‘estraño sería que tivésemos tradición de litera-
tura cando as experiencias foron poucas e os relatores menos’ (2011: 146). 
Xa que Ártico 2.0 nace precisamente da experiencia directa no mar, pode-
mos ver nesta obra a semente de Extramunde no que se refire á contribución 
da novela a un xénero pouco explorado na literatura galega e na formación 
do propio escritor, como el mesmo indica en ‘Navegar, unha epifanía para os 
sentidos’:

En posteriores viaxes marítimas [...] acompañáronme sempre 
Hermann Melville e Jack London, Robert Louis Stevenson e Joseph 
Conrad, Francisco Coloane e Daniel Defoe [...]. Fun así fabricando o 
meu propio imaxinario marítimo, que partindo da miña experiencia 
como observador científico (a experiencia vivida) non deixou nunca 
de argallar historias que tanto lles deben aos grandes mestres da 
narrativa marítima (2011: 156).

Pese a que este apuntamento refírese á xénese de Ártico 2.0, parece bastante 
evidente que Extramunde bebe das mesmas fontes. O feito de que Ártico 2.0 
se reeditase en 2011 subliña o parentesco entre ambos os dous textos, o que 
explica as referencias intertextuais que se poden atopar na novela.

Voltando á historia de Extramunde, se ben o principal obxectivo da 
tripulación despois do motín comeza sendo o da fuxida, para evitar as cos-
tas onde poidan ser apresados por representantes da coroa de Castela, a 
empresa do Nosa Señora das Augas Santas pasa a converterse nunha expe-
dición ás Illas Palaos, un misterioso arquipélago que aparece e desapa-
rece das cartas mariñas. O mesmo Xoán López cualifica deste xeito a nova 
expedición:

Animou a non facer distingos entre militares e civís, entre soldados 
e mariños, pois agora todos eles eran parte dunha unica expedición 
que tiña como obxectivo principal a redescuberta das Illas Palaos, 
para atraelas á fe cristiá [...] O obxectivo relixioso, con ser principal, 
non era o único. O frade soubo como contentar os menos entusias-
tas falándolles do comercio cos naturais, das excelencias en froitas e 
especierías que alí irían atopar [...] Tampouco quixo deixar sen men-
ción a posibilidade de seren rehabilitados pola coroa unha vez que 



67

‘Extramunde’: a narrativa 
da viaxe e o paradoxo da 
alteridade
David Miranda-Barreiro

Galicia 21
Issue E ‘13

Nova referencia espacial que 
remite ao sur de Ourense, como 
nos casos de Lobios e Anamán. 
Neste caso, á Serra do Xurés. 

6

ocupasen esas illas no nome da fe cristiá e da Súa Maxestade El-rei 
Filipe de Habsburgo (177).

De novo, o comezo da aventura do Nosa Señora das Augas Santas aglutina 
varios dos motivos principais que xustifican a viaxe tanto no xénero nove-
lístico como na literatura de viaxes. En primeiro lugar, a fuxida como 
consecuencia dun rexeitamento é común a ambos xéneros. A minuciosa 
comparación que fai Adams entre a novela nas súas orixes e o libro de 
viaxes detense neste aspecto cando afirma que:

the fictional hero’s call does indeed often come only after some kind 
of rejection [...] driven from home or forced to take flight from an 
unbearable situation [...] And like the protagonists of the novels, a 
host of well-known travelers, whether they wrote their own stories 
or were written about, left home and started their journeys to avoid 
unpleasantness, that is, to take flight from danger or from some kind 
of prison (Adams 1983: 152).

O discurso de López alude ao mesmo tempo a algúns dos obxectivos 
principais das chamadas viaxes de descubrimento do período que 
Thompson denomina ‘Early Modern Travel Writing’, que se inaugura coas 
catro viaxes de Cristovo Colón entre 1492 e 1504. Segundo este crítico, 
‘these ventures were driven not by intellectual curiosity, but rather by a 
keen awareness of the opportunities they opened up for trade, conquest 
and colonisation, and also by the religious imperative of converting 
heathen peoples to Christianity’ (2011: 41). Porén, a ausencia do obxectivo 
da conquista e a colonización distingue a expedición de Extramunde das 
viaxes de expansión colonial, namentres o da evanxelización nunca se 
chegará a cumprir. O derradeiro motivo esgrimido polo novo capitán, o 
da rehabilitación, tampouco é alleo á literatura de viaxes. Pódese de feito 
comparar co caso da expedición narrada por Sir Walter Ralegh en Discoverie 
of the Large, Rich and Bewtiful Empyre of Guiana (1596) –curiosamente tamén 
o destino inicial da leva de endemoñados–, que segundo Thompson ‘seems 
carefully calculated to win back the favour of his monarch, Elizabeth I of 
England’ despois de ser desterrado a causa dun matrimonio ilícito cunha 
das damas de honra da raíña (2011: 106).

Nace tamén coa aventura a necesidade de narrar a viaxe. Como sinala 
Michel Butor, ‘travel leads to the composition of a book, this is because in 
writing a book one is engaged in the act of travelling’ (1974: 15). No mesmo 
momento no que triunfa o motín aparece por primeira vez a figura do escri-
bán Manuel de Xurés,6 quen non se encargará soamente de narrar as inci-
dencias da travesía no caderno de bitácora, senón que tamén levará un 
caderno persoal:

outro caderno de anotacións e observacións curiosas, que tanto 
escribía nel por propia vontade como para recoller incidencias e 
anécdotas diversas, cando requirido polo seu capitán, polo piloto ou 
aínda por frei Bernardo [...] que adoitaba solicitar os seus servizos 
para rexistro de curiosidades da natureza. Como tamén era dotado 
para o deseño, cooperaba cos pilotos no trazado de cartas de navega-
ción e co frade Bernardo, en debuxos e láminas de peixes ou aves, de 
árbores ou paisaxes (235).
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E xunto cos diarios de viaxe, o frade Bernardo expresa tamén a súa inten-
ción de escribir unha ‘historia da viaxe’:

 
Bernardo de Campaña, o frade interesado por todas as marabillas 
da natureza, estaba a facer colección de animais e plantas, así como 
debuxos de cousas curiosas que observara na viaxe [...] material fabu-
loso para a historia da viaxe que estaba compilando. Entre as notas e os 
deseños que realizase o escribán, os debuxos de paisaxes [...] e as súas 
propias observacións, estaba certo de ser quen de reconstruír unha aventura 
fantástica (265, a cursiva é miña).

Até o momento do naufraxio intercálanse no texto principal diversos frag-
mentos da escrita de Xurés –sen que a lectora estea sempre segura de se 
foron extraídos do caderno de bitácora ou das notas persoais do escribán–, 
que inicialmente confirman o xa dito polo narrador (por exemplo en 182, 
192–93, 200, 238, 259) e máis adiante o complementan introducindo 
informacion ‘nova’ que non aparece na narración principal, como descri-
cións da flora e fauna (211, 240), a chegada á baía de Trincomalee (269) e a 
estadía en Ceilán (272–273). Dende o punto de vista diexético, a inclusión 
destes extractos suscita certos interrogantes acerca da súa función e o seu 
posicionamento respecto á narración principal. A inserción dos diarios de 
Xurés atopa difícil acomodo na explicación dos niveis narrativos feita por 
críticos coma Genette, e de feito non entran dentro das tres categorías do 
relato metadiexético –fonction explicative (dos eventos que levaron á situa-
ción presente), relation thématique (contraste ou analoxía) e relation explicite 
(na que o acto narrativo cumpre unha función dentro da diéxese, indepen-
dente do contido metadiexético, como a distración ou a confusión)– pro-
postas polo narratólogo francés (1972: 241–243).7 Se temos en conta que 
Genette explica as diferenzas de nivel narrativo dicindo que ‘tout événe-
ment raconté par un récit est à un niveau diégétique immédiatement supé-
rieur à celui où se situe l’acte narratif producteur de ce récit’ (1972: 238), a 
cuestión complícase un tanto máis, xa que os eventos contados polo narra-
dor extradiexético e por Xurés son moitas veces os mesmos. 

Como proposta de análise, suxiro que a función dos cadernos de 
confirmar a información dada polo narrador remite a unha das vellas con-
troversias sobre o libro de viaxes, que Adams define como ‘the Truth-Lie 
Dichotomy’, de acordo coa cal ‘travel writers have always been condem-
ned as embellishers of the truth or as plain liars’ (1983: 85). A sospeita 
sobre a falta de veracidade do libro de viaxes creceu nos séculos XVII e 
XVIII coa consolidación da novela, levando a que ‘the defenses of travel 
writers against charges of deceit were just as frequent as those of novelists, 
very much like theirs’ (Adams 1983: 94) e, en consecuencia, ‘for a long 
time before and after the 1700, then, both travel book and novel had to 
respond to all these charges of lying, the defenses for one form very often 
amazingly like those of the other’ (Adams 1983: 97). A distancia entre a 
suposta realidade do libro de viaxes e o mundo ficticio da novela non é de 
feito tan grande como cabe supoñer, xa que mesmo no caso de escritores/
as de viaxes que narran unha experiencia que realmente sucedeu, moi-
tas veces o relato da viaxe inclúe encontros ou acontecementos que son 
esaxerados ou mesmo inventados polos eles propios  (Thompson 2011: 29). 
Polo tanto, os textos de Xurés corroboran na maioría dos casos as pala-
bras do narrador (e viceversa), como se a novela e o diario de viaxe preci-
sasen mutuamente de si para defenderse dunha posible acusación 

Intercálanse tamén na na-
rración principal unha serie de 
historias contadas por un dos per-
sonaxes, o cego de Zas, que fora 
‘contador de sucesos e declamador 
de cantigas polas feiras de Galiza 
e León’ (138). É este un caso máis 
claro de paranarrador, categoría 
que se fai visible ‘cuando se in-
troducen relatos intercalados en 
el principal [...] particularmente 
cuando son personajes del relato 
primero los que se convierten en 
narrador y narratario del segun-
do’ (Cabo Aseguinolaza e Rábade 
Villar 2006: 207). Non entrarei a 
analizar a inclusión destas histo-
rias por non seren relevantes para o 
tema deste artigo.
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de falta de veracidade. Ademais, o feito de que ambos se refiran aos mes-
mos acontecementos lembra a afirmación de Michel de Certeau, mencio-
nada ao comezo deste artigo, de que o acto de escritura é unha forma de 
viaxe e a viaxe é unha forma de escritura (Thompson 2011: 24), xa que o 
narrador extradiexético tamén viaxa cos personaxes por medio da narra-
ción, que sería polo tanto unha viaxe en si mesma, compartida no ámbito 
da ficción polo narrador e os personaxes, e da que tamén é partícipe a lec-
tora. De feito, o narrador faise visible nalgunhas partes da novela, como se 
realmente formase parte da tripulación, por exemplo: ‘se non fose consi-
derado esaxero diría que aquelas nubes ascendían reptando polas monta-
ñas que orlan esta costa do sur’ (210); ou facendo xuízos de valor sobre os 
personaxes:

[sobre Bernardo de Campaña, referíndose ao seu labor como o experto natura-
lista da expedición] nun instante pareceulle ao frade ter nas vistas un 
papagaio, mais non estaba seguro diso e non quixo mentir, xa que 
mesmo perseguido polo Santo Oficio, respectaba á letra os manda-
mentos da súa relixión e era home cabal e pouco dado ás fantasías. Se 
cadra mellor lle iría se a fantasía guiase o seu maxín, mais esa é unha 
cuestión que atinxe a cadaquén e non é doado xulgar o comporta-
mento dos demais sempre que non interfira no propio (242). 

Como se pode comprobar na cita anterior, o narrador tamén reitera a con-
firmación da autenticidade da viaxe, como acontece no comentario verbo 
da reticencia de Bernardo a mentir, que contrasta coa insinuación feita nou-
tro momento da novela de que o caderno de Xurés podería ás veces esaxerar 
ou embelecer o realmente dito polo relixioso: ‘o frade falaba en voz alta e o 
escribán transcribía aderezando ao seu gusto as verbas do frade’ (240). Esta 
suxestión remite á imaxe do escritor de viaxes como mentirán e, ao mesmo 
tempo, implica que a historia da novela está baseada na ‘verdade’. A través 
desta estratexia narrativa, dilúense os límites entre novela (‘ficción’) e libro 
de viaxes (‘realidade’).

A narración coma viaxe experimentada polo narrador tamén se mani-
festa no momento no que a travesía mariña está a piques de chegar ao seu 
final. Xusto antes do naufraxio, di o narrador que: ‘non é fácil saber, no 
medio e medio dunha treboada e menos aínda no miolo dun tifón, cando a 
fin está próxima ou cando o que realmente vai acontecer é só un episodio 
máis na singradura do navío’ (295). Esta afirmación suxire que o narrador, 
ao igual que os personaxes e a lectora, non coñece cales serán as consecuen-
cias do tifón, co que a viaxe se presenta non coma unha historia predeter-
minada senón coma unha acción en transcurso, en constante e imprevisible 
movemento. De xeito semellante, unha vez que Paulos de Extramunde 
esperta só na praia tras o afundimento do Nosa Señora das Augas Santas, o 
narrador presenta en estilo indirecto libre as preguntas que se fai o náu-
frago: ‘deixárano por morto? Sería el o único supervivente? Que tería que 
facer agora? Habería feras e bechos salvaxes e animais malignos naquela 
selva? Que comería esa noite? Onde descansaría? Estaban poboadas aque-
las terras? Habería caníbales?’ (305). As respostas a varias destas preguntas 
determinan o rumbo que tomará a aventura a partir de entón, e o narra-
dor parece estar expoñendo a través dos pensamentos deste personaxe as 
súas propias dúbidas verbo do camiño que seguirá a historia. Por exemplo, 
esta será obviamente diferente dependendo de se Paulos se atopa nun lugar 
deserto e, en caso negativo, de se os seus poboadores son antropófagos. 
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Deste xeito, a terra incógnita na que se vai adentrar Paulos será descuberta 
por primeira vez no texto tanto por el como polo narrador e pola lectora.

A partir de aquí coñeceremos as aventuras do náufrago Paulos coa 
tribo dos daiak. Paulos convértese nun deles e atopa na selva o cadáver de 
Manuel de Xurés. Con el, Paulos encontra o caderno do escribán, que con-
serva durante moitos anos até que chega ao poboado o explorador portu-
gués Gabriel García, quen despois de escoitar a historia de Paulos recibe 
o caderno como agasallo e toma nota desta experiencia no seu propio dia-
rio de viaxe, parte do cal aparece na novela como epílogo. Que o final da 
aventura estea marcado polo destino do caderno confirma a íntima relación 
entre a novela e o libro de viaxes: ambas son expresión da viaxe, que –con-
tida e contada en ambas as dúas– remata co final do texto. No epílogo, unha 
nova viaxe faise presente noutro texto, o diario de García. Mais a de García 
será xa outra aventura. Da vivida polos tripulantes do Nosa Señora das Augas 
Santas hai aínda un aspecto que require a nosa atención e que combina as 
ideas expostas nestas dúas primeiras seccións da análise para mostrar como 
a viaxe pon de relevo o paradoxo contido no concepto da alteridade.

O paradoxo da alteridade

Os cadernos de Xurés caracterízanse por seguir un estilo impersoal, no que 
o ‘nós’ ou ‘eles’ predomina sobre o ‘eu’, e que inclúe descricións tanto dos 
lugares visitados pola expedición como das novas culturas que atopan ao 
longo da singradura. O estilo do escribán coincide coa maneira na que se 
ofrece información no libro de viaxes anterior ao século XIX, como indica 
Thompson: ‘published travel accounts seldom included much personal 
detail or narratorial interiority, even when the account was presented 
to the public as a journal, diary or letter’ (2011: 103). O cientifismo e o 
intento de obxectividade que caracteriza os cadernos de viaxe de Xurés 
revela un cambio esencial no comportamento dos personaxes despois do 
motín. De condenados polo Santo Oficio por diferentes razóns, os fuxitivos 
pasan a ser parte dunha tripulación que, xunto cos soldados e mariños que 
deciden quedar no barco, se converte, como xa vimos, en protagonista 
dunha expedición de exploración. A pesar da diferenza pola que foran 
destinados a morrer no Novo Mundo, os denominados ‘aloulados’ mostran 
poucas dificultades para adaptarse á nova situación. Algúns dos acusados 
coma Paulos e Bernardo serán parte esencial da expedición. Outros, 
como o chamado hermafrodita de Lobios –que ten un desexo sexual 
desmedido– e o cego de Zas –contador de historias mais tamén dotado 
supostamente da facultade de predicir o futuro– son aceptados polo resto 
da tripulación. Por exemplo, a homosexualidade, condenada en terra firme, 
pasa a verse con normalidade en alta mar, e mesmo despois dunha noite de 
celebración da súa recentemente adquirida liberdade –cómpre lembrar 
aquí que todos os tripulantes son homes–, ‘ninguén se decatou de que 
as parellas que se formaran durmían xuntas, e se así foi ninguén lle deu 
importancia, pois nin houbo balbordo nin denuncia’ (155). Dita aceptación 
da diferenza compleméntase coas repetidas chamadas do capitán López á 
unidade da tripulación, por exemplo no discurso que recolle Xurés antes 
do enfrontamento cos piratas de Malaca, que o capitán comeza deste 
xeito: ‘compañeiros de aventura, benquerido irmán en Cristo Bernardo de 
Campaña, homes galegos de ben, soldados de El-rei e condenados todos 
a esta tolería de fuxida’ (285). Indo máis alá, e grazas ao seu novo papel 
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de exploradores, os condenados non só deixarán de ser o ‘outro’ para os 
membros da súa propia sociedade que se atopan no barco, senón que os 
‘outros’ pasarán a ser as tribos e civilizacións que atoparán na viaxe. Este 
xiro no posicionamento dos personaxes respecto ao concepto da alteridade 
é tamén unha consecuencia da viaxe mesma, que implica o encontro con 
outras civilizacións, e polo tanto a narración de dito encontro. Como 
examinou Edward W. Said no seu libro Orientalism (1978) –en moitos 
sentidos non só fundacional para os estudos poscoloniais, senón tamén 
para un renovado interese na literatura de viaxes–  o retrato do ‘outro’ 
feito por e para a cultura europea foi fabricado en moitas ocasións dende 
unha teórica posición de superioridade baseada na ‘idea of European 
identity as a superior one in comparison with all the non-European 
peoples and cultures’ (Said 2001: 7). Pese a que o traballo de Said foi 
criticado posteriormente por centrarse excesivamente no punto de vista dos 
discursos imperialistas e non nos efectos que estes teñen nas poboacións 
e culturas colonizadas (Loomba 1998: 232), teóricos/as dos estudos 
poscoloniais coma por exemplo Alberto Memmi (2003) ou Ali Rattansi 
(1994), analizaron tamén a estratexia de ‘othering’ utilizada nos procesos 
colonizadores. Seguindo a Thompson, dita estratexia serve a miúdo na 
literatura de viaxes para lexitimar ‘the traveller’s personal conduct towards 
the people he or she met, more crucially, perhaps, they also often work to 
legitimate the conduct of the traveller’s culture’ (2011: 133). A noción do 
‘outro’ responde ao racismo subxacente no estereotipo creado polo poder 
imperialista para xustificar a súa colonización e explotación. Rattansi por 
exemplo argumenta que:

Identities such as ‘the West’ and ‘European’, even white, their 
conflation with conceptions of rationality, ‘civilisation’ and 
Christianity, and the superimposition upon those images of paganism 
and savagery as constituted by binaries such as naked/clothed, oral/
literate, technologically backward/advanced, were not already in 
‘place’ – they  came into being in processes of imperial exploitation 
and colonial domination (1994: 16).

Non obstante, a visión do ‘outro’ proporcionada tanto nos cadernos de 
Xurés como no texto principal da novela tende a evitar dita posición, xa 
que en ningún momento mostra interese no dominio das terras atopadas nin 
na explotación dos seus habitantes. Despois dun mal comezo no Senegal –
onde son atacados por unha tribo nativa á que provocan por temor e na que 
se describe o seu líder como ‘un xefe patético montado nun cabalo peque-
neiro e abrancazado, sen ornamento ningún, que máis parecía mula que 
besta’ (159)– os encontros do Nosa Señora das Augas Santas son pacíficos. 
Conviven por exemplo unha noite cos twan ou pigmeos, que Xurés describe 
como ‘de trato agradábel e de costumes sinxelos, pois non mostraron en 
ningún momento querenza polas cousas que tiñamos a bordo nin quixeron 
roubar nin coller máis alá do que nós lles dabamos’ (192), mentres que na 
narración principal tamén se sinala a boa sintonía con estas xentes: ‘daquela 
decidiron ir todos xuntos cara á praia –galegos e twans–, por ver de mos-
trar que estaban ben e que tiñan como única angueira a troca e o comercio, 
e non calquera outra intención ruín’ (189). Un dos casos máis interesantes 
a este respecto é a visita á illa de Ceilán, durante a cal participan nas fes-
tividades locais, en concreto nunha procesión na que se arma un grande 
rebumbio con fogos de artificio, bailes e cantos, e na que o comportamento 
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dos fieis da relixión nativa está preto da histeria, como describe Xurés: 
‘camiñan cos brazos en alto, berrando aloucadamente e dando puñadas na 
fronte e nas tempas’ (273, a cursiva é miña). Neste contexto, a diferenza dos 
condenados polo Santo Oficio esváese no medio da cultura ceilandesa. En 
palabras do escribán:

Naquel ambiente de tolemia colectiva non é de estrañar que os máis dos 
tripulantes do Nosa Señora das Augas Santas pasen sen ser vistos, pois 
mesmo que condenados polos seus males de cabeza e humores fríos 
e quentes, os máis non son escandalosos senón revirados para o seu 
interno. (273, a primeira cursiva é miña).

Alteridade e diferenza amósanse así como conceptos relativos, mesmo para-
doxais, xa que non só cambian dependendo do punto de vista, como sucede 
neste caso, senón porque os límites entre o ‘eu’ e o ‘outro’ poden chegar 
a diluírse (de xeito paralelo á maneira na que as diferenzas entre xéneros 
literarios tamén se cuestionan na construción narrativa do texto). O des-
tino final de Paulos de Extramunde, narrado na cuarta e derradeira sección 
da novela, é o que mellor ilustra este paradoxo. Tras o naufraxio, Paulos 
esperta só na praia dunha terra descoñecida. Cando se adentra na selva, é 
ferido e capturado pola tribo caníbal dos daiak. O de Extramunde acorda 
‘rodeado de seres distintos. Tan distintos que diría chegados doutro mundo, 
do mundo dos mortos ou dos soños’ (311). Paulos fará honra ao seu alcume 
e será o membro da tripulación que máis se afaste da civilización europea, 
tanto nun sentido xeográfico como cultural, xa que despois de pasar por un 
rito de iniciación será aceptado por unha tribo de caníbales, coa que for-
mará unha familia, casado coa filla do xefe, e pasará o resto dos seus días. 
Paulos, o Roxo de Extramunde, convértese polo tanto no ‘outro’.

De novo en terra, o estilo narrativo retoma a pausa do comezo e 
reaparecen as enumeracións, ao describir os sons da selva (316–317 e 330). 
Por outra parte, na sección final da novela o tempo tamén se dilatará para 
asentar a Paulos na súa nova vida, a través dunha elipse que nos leva a anos 
despois, cando o Roxo ten un fillo xa crecido e é un guerreiro respectado. 
En contraste, o fillo do xefe da tribo decide liderar unha emigración cara 
a outras terras a causa de diversas catástrofes coma secas, lumes e inunda-
cións que afectaron o poboado: 

O fillo do xefe, a quen dicían Malik, que levaba o mesmo nome 
daquel heroe ancestral que un día partira con cen naves na procura 
doutras terras, xuntou dúas ducias de familias. Despedíndose do 
pai, puxo proa do coñecido ao descoñecido. Paulos, que finalmente 
abandonara o seu nome de cristián por Orang buduk, o de guerreiro 
daiak, foi dos que ficou na aldea, leal á súa benquerida Moi e a aquel 
rei que o recibira como fillo (352).

Mentres que o que era o ‘outro’ convértese nun membro importante da 
tribo, o home chamado a herdar a máxima posición de autoridade marcha 
cara a terras onde será un estranxeiro e onde se instalará na procura dun 
futuro mellor, dun novo fogar, como xa fixeran os seus devanceiros. Porén, 
isto non implica que Paulos abandone completamente as súas orixes galegas. 
Ás alusións á identidade galega son de feito constantes ao longo da novela. 
Os membros da expedición refírense a si mesmos como ‘galegos’ e deciden 
levar a bandeira do Reino de Galiza (181). O narrador tamén fai diversas 
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mencións estereotípicas ao carácter dos galegos, coma ‘afoutos mariños’ 
(189) e ‘descreídos e sospeitosos de nación’ (236). Estas caracterizacións, a 
pesar de estar baseadas como se dixo en estereotipos, semellan ter a función 
de diferenciar a identidade galega doutras que van aparecendo na novela 
e, en especial, da castelá –dise con todo que ‘Galicia e Portugal [...] para o 
caso veñen a ser unha mesma cousa’ (228). Mais, se comparamos de novo 
Extramunde con Ártico 2.0 atopamos que en ‘Historia dunha navegación per-
soal’ dise que ‘abráianse os que así falan da moita historia que os nosos pes-
cadores teñen, que son, segundo eles, nun reducionismo chauvinista que 
desprestixia a quen así fala, o máis afamados e afoutos do universo mundo’ 
(2011: 144, a cursiva é miña). Páxinas despois tamén se indica, en referen-
cia a mariños galegos que viaxaron a América no séculos XVII e XVIII, que 
‘aqueles navegantes non tiñan conciencia de nación, e os que despois viñe-
ron non tiveron azos ou estímulos para escribir na nosa lingua detalle dos 
seus periplos’ (2011: 146). Esta discrepancia entre ambos os dous textos leva 
a pensar na historia dos navegantes do Nosa Señora das Augas Santas coma un 
caso excepcional dentro da historia da navegación galega. Así, mentres que 
a repetición de estereotipos reflicte unha percepción errónea da identidade 
propia (de acordo co expresado en Ártico 2.0), a singularidade da expedi-
ción contribúe á verosimilitude da historia, que sería polo tanto unha das 
poucas navegacións transoceánicas vividas e narradas na literatura galega.

En contraste coa tradicional falta de conciencia nacional dos nave-
gantes galegos, Paulos de Extramunde conserva de feito a súa identidade a 
través da lingua, que ensina aos seus fillos e que lle serve para comunicarse, 
aínda que de xeito rudimentario pola falta de uso, co explorador portugués 
Gabriel García. Os descendentes de Paulos serán exemplo vivo do paradoxo 
da alteridade, ao ser os únicos membros dunha tribo de caníbales da illa de 
Borneo que coñecen a lingua galega. 

Conclusión

Extramunde rende unha homenaxe conxunta á novela de aventuras, a lite-
ratura do mar e á literatura de viaxes, mostrando as súas converxencias e 
mutuas influencias. A narración da viaxe que relata a singradura do navío 
Nosa Señora das Augas Santas non só se constrúe seguindo moitas das con-
vencións da literatura de viaxes, senón que inclúe fragmentos dos diarios 
do escribán da expedición, que tecen un diálogo coa narración principal no 
que os límites entre estes xéneros narrativos chegan a diluírse. A ambigua 
posición diexética destes fragmentos respecto da narración principal pro-
voca a sensación de que o narrador estea a ser parte da mesma aventura que 
relata, co que a narración da viaxe se converte nunha viaxe en si mesma. De 
xeito paralelo, o encontro da tripulación cos poboadores das terras que ato-
pan na singradura mostra o paradoxo contido no concepto da alteridade, 
ao pasar de ser vistos coma o ‘outro’ debido á marca de diferenza imposta 
pola Igrexa en terra firme, a converterse en expedicionarios. Estes encon-
tros, nos cales se evita unha posición de superioridade respecto do ‘outro’, 
cuestionan a diferenza dos inicialmente construídos como endemoñados ou 
aloulados, que chegan a pasar desapercibidos ao mergullarse nunha cultura 
allea. De todos os personaxes, o que cobra maior protagonismo é Paulos de 
Extramunde, quen rematará convertido no ‘outro’ ao integrarse nunha tribo 
da illa de Borneo, mais conservando parte da súa identidade galega a través 
da súa lingua, que transmite aos seus fillos. A novela de Queipo cuestiona, 
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polo tanto, a oposición entre tradición e cambio, entre pertenza e diferenza, 
e abre un espazo identitario no que o ‘eu’ e o ‘outro’ poden chegar a ser a 
mesma persoa.



75

‘Extramunde’: a narrativa 
da viaxe e o paradoxo da 
alteridade
David Miranda-Barreiro

Galicia 21
Issue E ‘13

Obras citadas

ADAMS, Percy G., 1983. Travel Literature and the Evolution of the Novel 
(Lexington: The University Press of Kentucky).

BUTOR, Michael, 1974. ‘Travel and Writing’, Mosaic 7: 1–16.

CABO ASEGUINOLAZA, Fernando & María do Cebreiro RÁBADE 
VILLAR, 2006. Manual de teoría de la literatura (Madrid: Castalia). 

CURRIE, Mark, 2004. Difference (London; New York: Routledge).

FORDSDICK, Charles, Feroza BASU & Siobhán SHILTON, 2006. New 
Approaches to Twentieth-Century Travel Literature in French: Genre, History, 
Theory (New York: Peter Lang).

FOUCAULT, Michel, 1967. Madness and Civilization. A History of Insanity in 
the Age of Reason, trad. de Richard Howard (London; Sydney;Wellington: 
Tavistock Publications).

GENETTE, Gérard, 1972. Figures III (Paris: Éditions de Seuil).

HALL, Stuart, 1992. ‘The West and the Rest: Discourse and Power’, en 
Stuart Hall & Bram Gieben, eds., Formations of Modernity (Oxford: Polity 
Press), 275–320.

LOOMBA, Ania, 1998. Colonialism/Postcolonialism (London: Routledge).

MEMMI, Alberto, 2003. The Colonizer and the Colonized (London: Earthscan).

MUSGROVE, Brian, 1999. ‘Travel and Unsettlement: Freud on Vacation’, 
en Steve Clark, ed., Travel Writing and Empire. Postcolonial Theory in Transit 
(London; New York: Zed Books), 31–44.

QUEIPO, Xavier, 1995. Contornos (Vigo: Xerais).

___, 2011. Extramunde (Vigo: Xerais).

___, 2011. Ártico 2.0 (Vigo: Galaxia).

RATTANSI, Ali, 1994. ‘“Western” Racisms, Ethnicities and Identities in 
a “Postmodern” Frame’, en Ali Rattansi & Sallie Westwood, eds., Racism, 
Modernity, Identity on the Western Front (Cambridge: Polity Press), 15–86.

SAID, Edward W., 1995. Orientalism (London: Penguin).

THOMPSON, Carl, 2011. Travel Writing (New York: Routledge).

TODOROV, Tzvetan, 1995. The Morals of History, trad. de Alyson Waters 
(Minneapolis: The University of Minnesota Press).

V. J., 2012. ‘Entrevista con Xavier Queipo’, El Siglo 23–29 xaneiro, 54–55. 
YUVAL-DAVIES, Nira, 1997. Gender and Nation (London; California; New 
Delhi: Routledge).



Galicia 21  76 Issue E ‘13

O universo en 
expansión: unha 
conversa con Xavier 
Queipo
Martín Veiga
University College Cork

Entrevista

Desde os inicios infantís como lector e a aparición das primeiras mostras da 
súa produción ata o espallamento internacional da súa obra e os proxectos 
literarios do futuro máis inmediato, esta conversa afonda no universo crea-
tivo de Xavier Queipo. Comeza por esculcar na importancia que os libros 
de aventuras tiveron na súa formación inicial e na aventura mesma como 
un dos motivos que alcanzan todos os recantos da súa obra, partindo do 
inaugural Ártico e outros mares, o libro de relatos co que en 1990 irrom-
peu no mundo literario galego, ata chegar a Extramunde, ata o de hoxe a súa 
derradeira novela, publicada en 2011. A entrevista indaga tamén nos xei-
tos nos que a integración de Queipo nun ámbito vital presidido pola con-
vivencia dunha multiplicidade de manifestacións culturais e lingüísticas, 
como é a cidade de Bruxelas, determina a súa actitude aberta en relación 
coa diversidade, o cosmopolitismo e a comprensión da diferenza. A través 
dalgunhas das iniciativas artísticas e dos eventos nos que participa como 
dinámico axente cultural, a lingua galega asenta, a carón doutras moitas, 
como unha tesela máis no complexo mosaico identitario e idiomático que 
conforma a capital europea. De por parte, ao longo da entrevista ocúpase 
Queipo de desvelar os mecanismos que rexen a súa concepción da escrita 
e os protocolos que caracterizan a súa entrega a un proxecto creativo de 
índole non soamente individual, como amosa a relevancia que lle concede 
á dimensión colectiva dalgunhas das actividades nas que se adoita involu-
crar. Ademais, profunda nas claves centrais da súa obra e en aspectos que se 
confirman como definitorios do seu discurso, tales como a recorrente pre-
senza da viaxe e o tránsito, o emprego constante do léxico e dos paradig-
mas da ciencia, e a paixón polos artificios da fabulación. A conversa remata 
cunha serie de consideracións sobre a situación actual da literatura galega 
e a visibilidade exterior da nosa cultura, así como sobre o papel fulcral que 
desempeña a tradución nestes contextos, tendo en conta que a actividade 
intelectual do autor inclúe unha interesante faceta tradutora, como demos-
tra, entre outros proxectos, a súa participación no proxecto colectivo de 
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tradución da primeira versión galega íntegra de Ulysses, do novelista irlandés 
James Joyce, que se publicou recentemente.

Durante varias semanas no transcurso do outono de 2013, Xavier 
Queipo implicouse con xenerosidade nas súas respostas e reflexións, dando 
como resultado unha conversa que abrangue a amplitude de intereses cul-
turais, rexistros literarios e preocupacións cívicas desenvolvidos polo escri-
tor ao longo dunha carreira marcada pola curiosidade intelectual, a procura 
da orixinalidade, o pulo creativo.

A fascinación pola aventura como evasión e coñecemento

MV: Por que non comezar polo principio? Como foron os primeiros con-
tactos de Xavier Queipo coa literatura? A pregunta refírese tanto a posibles 
lecturas iniciáticas como aos primeiros pasos tentativos no eido da escrita.
XQ: Comecei a ler aos tres anos e o primeiro libro que trae a memoria é 
Aladino e a lámpada marabillosa, en castelán e cun Aladino ben estraño, pois 
vestía sombreiro de palla cónico como eses que se adoitan usar no sueste 
asiático. O libro estivo perdido moitos anos. Hai cinco atopeino outra vez e 
non puiden impedir unha emoción romántica. A partir dos tres anos xa non 
recordo ningunha etapa da miña vida na que non lera dun xeito autónomo, 
con menor ou maior intensidade.

A escribir comecei tamén moi novo. O primeiro poema está rexis-
trado aos doce anos e foi publicado na revista do colexio onde eu facía 
secundaria. O primeiro premio recibino cando tiña dezaseis anos por unha 
obra de teatro. Cando comecei a escribir, nos anos 60, o ensino era 100% 
en castelán e daquela os primeiros traballos foron en castelán. Só cando 
cheguei ao último ano de bacharelato lin algunhas cousas en galego, que, 
por certo, foron agasallo do meu pai, que veu en min unha certa curiosidade 
intelectual pola lingua de noso.

A partir dos dezaseis, renunciei a escribir en castelán e pasei unha 
longa tempada ágrafa ou con pequenas incursións nos fanzines que daquela 
se facían en Compostela como Valiundiez, Para todos os públicos, Das Capital 
e Trilateral. Só cando emigrei en 1989 comecei a escribir regularmente en 
galego, por necesidade psicolóxica de identificación nunha cidade onde 
atopei unha cacofonía de linguas inaudita.

MV: Considera entón que foi a súa unha infancia lectora? Había presenza 
de libros na casa ou precedentes literarios na contorna máis inmediata, 
no ámbito familiar, que determinasen, ou polo menos influísen, o desen-
volvemento da súa vocación literaria?
XQ: Na casa non había libros. O meu pai lía o xornal todos os días e nai pro-
curaba estar ao día das vidas dos famosos e a realeza, nos poucos momentos 
de solaz de que dispuña. Os dous contaban moi ben os contos infantís, que 
repetían como agasallo antes de írmonos durmir. E logo no verán estaban as 
tías avoas, que na hora da sesta versionaban contos en italiano ou en francés, 
que non era senón mudando os a por i ou e, segundo o caso. Abenzoadas 
sexan, pois, sen sabelo ou á mantenta (nunca acertei a discernir), abriron as 
nosas fronteiras á fantasía e a diversidade.

Xa dende novo manifestei unha preferencia lectora e os meus pais 
non foron alleos ás miñas querenzas, cousa que sempre lles agradecín. A 
miña foi certamente unha infancia lectora, pois lía e relía nos libros que pai 
e nai me agasallaban nas ocasións sinaladas. Cheguei a ter unha colección 
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importante de libros de aventuras que publicaba a editorial Molino de 
Barcelona, metade texto metade banda deseñada. Non podo dicir cantas 
veces lin Robinson Crusoe, Ivanhoe ou As aventuras do capitán Singleton, mais se 
cadra non baixan de trinta cada un. Supoño que iso marcou o meu gusto 
pola literatura de aventuras. Era un xeito, como ben se pode entender, de se 
evadir a un mundo fantástico no interior dunha sociedade miserable.

MV: En relación coa función esencial que os libros de aventuras exerce-
ron na conformación do seu imaxinario, coida que o ronsel da influencia 
daquelas lecturas de infancia ecoa en obras como ‘O paso do Noroeste’ 
(1996), ‘Malaria sentimental’ (1999) e ‘Extramunde’ (2011)?
XQ: Certamente pódese facer unha lectura das tres novelas que cita como 
novelas de aventuras, mais coido que hai outras lecturas posibles. N’O paso 
do Noroeste hai un trasfondo de loita entre dous mundos e os valores éticos 
que representan, o da tradición do Antigo Réxime confrontada ao valor 
da razón, representada polos enciclopedistas e o seu soño dunha socie-
dade nova. En Malaria sentimental hai unha relativización do amor, que se 
entende como un ataque de malaria, cos seus altos e baixos, mais tamén 
hai un confronto entre dous mundos, o dos guerrilleiros khmer e a súa 
lóxica e o do científico occidental que viaxa a Cambodja para estudar un 
ecosistema. Nesa novela hai trazas por suposto de Corazón da escuridade, de 
Joseph Conrad (magnífica a tradución de Manuel Outeiriño, by the way) e 
do filme Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, mais tamén de Le pois-
son-escorpion, de Nicolas Bouvier, de La vorágine, de José Eustasio Rivera 
e dalgunha novela de Graham Greene. Esas referencias pódense consi-
derar anecdóticas, superficiais, pois o importante é o conflito interior, o 
outro é paisaxe ou ambientación, se o prefire. Extramunde presenta tamén 
unha dicotomía, un confronto entre dous mundos ou dúas ideoloxías, o 
da superstición inquisitorial e o da liberdade daqueles que emprenden un 
periplo de descuberta doutros mundos. Esa é unha lectura, mais como na 
totalidade das miñas novelas hai varios niveis de lectura posibles, todos 
eles válidos.

MV: A presenza da aventura tamén se percibe en títulos como ‘A viaxe de 
Baldassare’, de Amin Maalouf e ‘Tifón’, de Joseph Conrad, que vostede 
traduciu ao galego. Pódese inducir, xa que logo, que os relatos de aven-
turas seguen a lle proporcionar un pracer singular como lector, escritor 
e tradutor? Cales serían as claves desa fascinación?
XQ: Enlazando coa resposta anterior e ao fío tamén da pregunta ante-
rior, as novelas de aventuras constituíron e constitúen aínda unha parte 
importante das miñas lecturas, pois non só me divirten senón que adoi-
tan ampliar o meu coñecemento de xeografía, de botánica, de zooloxía, de 
oceanografía e navegación e de antropoloxía cultural. Coñecementos estes 
que me axudan a entender o mundo dun xeito holístico ao tempo que 
me fornecen de chaves para desvendar algúns misterios da evolución da 
especie humana. Endemais afástanme da realidade esmagadora de todos 
os días, do cotián, do ríxido, do triste. Non falo só de aventuras clásicas, 
acontecidas no pasado, senón de aventuras actuais e mesmo de aventuras 
futuristas, como as novelas de ciencia ficción. O pracer de co-traducir o 
periplo de Baldassare ou Tifón é que estas traducións foron o corolario de 
lecturas felices dos orixinais desas obras. O abraio está na descuberta, no 
camiño para acadar ese mundo descoñecido, na exploración intelectual do 
mundo.
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MV: Eu penso que esa actitude aberta ante a aventura como fonte de 
coñecemento pero tamén de evasión resulta evidente na súa obra litera-
ria xa desde os comezos. Que significación tivo a publicación do seu pri-
meiro libro ‘Ártico e outros mares’ en 1990? Ollando cara a atrás, xa con 
certa perspectiva temporal, como lembra aquela época inicial?
XQ: A publicación foi unha casualidade. Eu tiña un mando de historias 
(chamarlles contos sería arriscado nalgúns casos). Foi entón cando llos 
dei a ler a Xelís de Toro, que naquela altura vivía en Compostela, antes de 
emigrar a Londres. En 1990 montou Edicións Positivas con Paco Macías. 
Pareceullles de interese e dixéronme se o quería publicar. Lembro que o 
meu pai levara o libro a Sotelo Blanco, onde tamén se interesaran polos tex-
tos, mais eu xa tiña un compromiso con Positivas e como parte da miña edu-
cación aprendéranme a respectar os compromisos, e así foi. Fíxome moita 
ilusión publicar, pois levaba anos de exercicios de estilo, de ensaios en varias 
direccións e agora aquelas arelas de publicar materializábanse á primeira 
ocasión. Foi unha inxección anímica como poucas.

MV: A pesar de que vivía xa en Bruxelas canda a publicación deste libro, 
mantiña naqueles anos amizade con outras escritoras e escritores ou par-
ticipaba nalgunha medida na vida cultural galega? Como retrataría aquel 
tempo, vital e literariamente?
XQ: Foi unha xeira magnífica dende moitos puntos de vista. Eu traballaba 
de bolseiro en Vigo dende 1986, no Instituto de Investigacións Mariñas, 
e viña de comezar un proxecto de vida que felizmente aínda dura co meu 
compañeiro. En Galiza non tiña moitas perspectivas de medrar profesional-
mente. Mandei o CV a Bruxelas e chamáronme para unha entrevista. Dous 
meses despois, no Nadal de 1988, recibín un telegrama (si, eran outros tem-
pos) convidándome a me incorporar ao traballo en xaneiro de 1989. Foi así 
que en febreiro de 1989, logo de conseguir un mes de adiamento para me 
despedir dos meus, aparecín por Bruxelas.

En Galiza deixei algúns amigos que se iniciaban na literatura como 
Xelís de Toro ou Arturo L. Regueiro, na xestión cultural como Anxo 
Rabuñal ou no deseño gráfico como Fausto Isorna, mais non se pode dicir 
que estivese integrado na vida cultural mais que como espectador.

MV: O libro foi moi ben acollido pola crítica galega e mesmo recibiu o 
Premio da Crítica española. Afectou esta recepción dalgunha maneira á 
súa relación co feito literario tal e como o concibía con anterioridade á 
súa publicación?
XQ: Entereime do Premio da Crítica no avión que me levaba a Bruxelas 
logo dunha estadía en Galiza. Tiven pena, pois é un premio sen celebración 
ningunha, sen acto de entrega nin outra dimensión mediática, agás o anun-
cio da concesión. Nese sentido foi algo depresivo. Eu era premio da crítica 
mais ninguén o sabía e ninguén me coñecía. Custou traballo convencer aos 
meus de que era algo importante.

O premio foi concedido en abril de 1991 e a primeira entrevista para 
un medio informativo foi en 1999 –por certo, fíxoma Diego Ameixeiras 
cando traballaba para o xornal El Mundo–, pois ao non estar inserido en 
ningunha corrente ou grupo de escritores e vivir de xeito permanente fóra 
do país non considerei que fose oportuno nin sinxelo ter unha dimensión 
pública.

O premio mudou a miña vida no senso de reafirmar que o que estaba 
escribindo tiña interese. Daquela seguín a escribir coa mesma intensidade, 
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mais agora xa con intención de publicar. O feito de estar fóra do país pre-
sentou xa dende o comezo aspectos positivos e negativos. Entre os positivos, 
permitiume e permíteme unha independencia maior e, entre os negativos, 
fai que non participe máis que esporadicamente nos actos literarios no país.

A crítica recibiuno ben, todo hai que dicir, mais molestáballes un 
pouco non coñecer persoalmente o autor, non ter unha fotografía, non ser 
quen de recoñecelo na rúa. Mesmo especularon coa idea de que fose outro 
autor o que escribira aquel texto baixo pseudónimo. Molestoulles, con 
certeza.

MV: ‘Ártico e outros mares’ é unha obra claramente narrativa pero que 
incorpora formas, rexistros e xéneros diversos –a ficción, o ensaio de 
divulgación científica, as imaxes–, aspectos que se converterán en reco-
rrentes en obras posteriores. Seguía algún modelo literario consciente 
ao comezo da súa carreira literaria? Poderíase falar dalgunha influencia, 
fose de autoras e autores específicos ou dalgún xénero concreto, que se 
revelasen durante estes anos de formación e se confirmasen logo como 
presenzas fundamentais na súa obra?
XQ: Dende o inicio vinme a min mesmo como escritor, como xeneralista, 
non como narrador, dramaturgo ou poeta. Non creo, por certo, nese tipo de 
especialización. Xa dixen que os meus inicios foran na poesía e no teatro, 
que por certo teño experimentado pouco.

A miña formación científica, que implica un xeito de estruturar o tra-
ballo ben específico, seguindo o método hipotético dedutivo, se cadra tivo 
e ten moito que ver aínda nesa curiosidade pola investigación, pola inno-
vación, por explorar camiños non trillados. Se cadra onde mellor me sinto 
é na narrativa, talvez polas miñas lecturas ou porque sexa o tipo de escrita 
que me ten dado maiores satisfaccións. Non é un segredo que os creadores 
precisamos alimentar o ego con sensacións positivas. A poesía deume moitas 
satisfaccións, mais todas elas fóra do meu país.

Se falamos de autores que eu recoñezo que me teñen influenciado 
están Italo Calvino, Alejo Carpentier, Francisco Coloane, Julio Cortázar, 
Mia Couto, Álvaro Cunqueiro... José Eustasio Rivera, Olivier Rolin, Rumi... 
Severo Sarduy, Stendhal, William Shakespeare…, podería seguir ata un cen-
tenar pois a miña curiosidade –felizmente– non coñece límites.

MV: Recentemente revisitou ‘Ártico e outros mares’ para publicar unha 
segunda edición revisada e considerablemente ampliada que incorpora 
moitos cambios, incluído o novo título de ‘Ártico 2.0’ e unha reordena-
ción da disposición das fotografías. Máis que dunha nova edición, case 
habería que falar dunha nova versión da obra. Concorda con esta valora-
ción? Que motivou unha intervención tan radical?
XQ: Comezarei pola motivación, que foi estética e de oportunidade. Galaxia 
ofreceume en 2010 a posibilidade de reeditar Ártico e aceptei o reto, mais 
para iso non podía ofrecer o mesmo produto, por varias razóns: a) Había na 
versión orixinal erros tipográficos, ortográficos e mesmo de documentación 
que cumpría eliminar; b) Os lectores de Ártico requirían un agasallo extra, 
que se concretou nunha serie de relatos novos que seguiran o ronsel dos 
outros xa presentes na primeira edición; c) As fotos precisaban unha orde-
nación distinta e non tanto un amoreamento na fin do libro; e finalmente 
d) Quería deixar o texto pechado, finalizado, dicir: ‘O libro está acabado, é 
este e punto’. Tamén houbo unha razón sentimental como foi a celebración 
do 20 aniversario da publicación de Ártico, unha especie de maioría de 
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idade do libro e de maioría de idade de min mesmo como escritor. O libro 
non perdeu frescura nin ritmo, non perdeu tampouco o estilo que o levou a 
ser premiado nin tan sequera a oportunidade. Permítelle a aqueles que non 
puideron ler a primeira edición –que levaba anos, senón fóra de catálogo, 
si de difícil acceso– descubrir un camiño na escrita non moi transitado na 
literatura galega e, para aqueles que leran a primeira edición, xa dixen, a 
oportunidade de reler textos coñecidos e o agasallo de textos novos. Se 
cadra repito a experiencia con outros libros como Ringside, agora fóra de 
catálogo e que eu sigo considerando un libro de interese. É un proxecto, 
mais como sempre na vida cómpre ter varios ao tempo, para mitigar as frus-
tracións potenciais.

Un ámbito multicultural e plurilingüístico

MV: Aínda que afirma que de rapaz escribiu algún texto en castelán, 
a escrita da súa obra literaria desenvólvese integramente en galego. 
Aféctalle dalgún modo como escritor a distancia e a falla de contacto 
directo co galego como lingua de creación?
XQ: Non lle quito razón, pois nos primeiros anos da estadía en Bruxelas 
sentía ese afastamento do que fala, mais esa realidade ficou atrás xa hai uns 
anos. Teño a sorte de falar en galego todos os días, pois é a lingua da casa e 
das miñas relacións máis íntimas. Endemais, agora a emigración non é como 
hai uns anos, pois podemos estar en contacto permanente coa realidade do 
país a través dos medios ou das redes sociais. É certo que non estou pre-
sente na vida cultural do país, e ben que o sinto moitas veces, mais lecturas 
e uso da lingua non me faltan, xa digo, de xeito diario.

MV: Aludía antes á ‘cacofonía de linguas inaudita’ existente en Bruxelas. 
Coida que o feito de vivir e traballar desde hai tantos anos nun ambiente 
multilingüe mudou a súa apreciación do valor intrínseco das linguas en 
xeral e o vencello co seu propio idioma?
XQ: Bruxelas está dividida en dezasete comunas ou pequenos concellos. 
No meu, Ixelles / Elsene, están rexistradas máis dun cento de linguas, pois 
amais das linguas oficiais da Unión Europea, hai moita xente africana e asiá-
tica que falan lingala, kikongo, turco, afgán, kurdo, vietnamita, cantonés, 
mandarín, árabe, urdú, pastún, bengalí, etc., por non falar do ruso e das lin-
guas da antiga URSS, como azarí, xeorxiano, usbeco, moldavo, etc. Unha 
auténtica cacofonía, como xa dixen. Nese contexto o galego adquiriu para 
min unha marca especial, unha calidade de identificación. Iso fixo que, xa 
dende o inicio da miña estadía en 1989, decidira utilizalo como lingua de 
uso e de escrita, para reafirmar a identidade. A iso axudou que a miña pare-
lla me turrase das orellas, mais dispensará que non entre en intimidades.

MV: En Bruxelas participa en iniciativas artísticas e literarias que se 
caracterizan polo seu espírito aberto, inclusivo, multicultural e pluri-
lingüístico, como o Colectivo de Poetas de Bruxelas. Como se integra o 
galego neste ámbito?
XQ: O colectivo foi creado á mantenta para celebrar esa variedade lingüís-
tica. Por exemplo, A Constitución Europea dos Poetas, que, por certo, foi fina-
lista do Premio do Libro Europeo en 2009, está redactada orixinalmente en 
máis de vinte linguas. O libro foi traducido e publicado en francés, neerlan-
dés e inglés, mais existe unha edición orixinal, tamén publicada, onde cada 
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anaco está na lingua na que foi orixinalmente escrito. Presentei o proxecto á 
Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia para a súa tradución integral ao 
galego, mais eles teñen outras angueiras menos internacionalistas.
Podo dicir, con certo orgullo, que todas as miñas intervencións no colec-
tivo, ao que pertenzo dende que se creou en 2007, foron, son e serán en 
galego. Eu leo os meus poemas en galego e as traducións ao francés e ao 
neerlandés, e ás veces tamén ao inglés, aparecen ben en follas voantes que 
se reparten entre os asistentes ou ben na pantalla que se sitúa detrás miña 
cando falo. Nos teatros máis importantes de Bruxelas, incluído La Monnaie, 
o teatro da ópera da cidade, soou, nalgúns deles se cadra por primeira vez, 
a lingua galega. Na Grand Place de Bruxelas, obxectivo turístico de pri-
meira orde, estivo exposto dúas semanas un poema meu en galego (‘Fluxo e 
mutabilidade’, incluído na escolma antolóxica da miña obra que se presenta 
nesta revista) coas súas correspondentes traducións ás linguas francas da 
cidade. Noutra ocasión houbo paneis de 4x4 metros en galego na Praza da 
Monnaie...

Amais do colectivo, comezamos o ano pasado unha serie de reci-
tais poéticos que se denominan RPM (que vai por Recitais Poéticos 
Multilingües e por Revolucións Por Minuto). O primeiro adicámolo a 
Rosalía de Castro, na Livraria Galego-Portuguesa Orfeu, e foi un gusto 
escoitar a Rosalía en xaponés, en turco, en alemán, en inglés, en neerlan-
dés, en portugués, en francés, en castelán e, por suposto, en galego. Logo 
fixemos outro no Instituto Cervantes arredor da figura de Lorca, e aí, outra 
vez, soaron os poemas de Lorca en todas esas linguas das que falei antes, 
ao tempo que fixemos publicidade dos seus poemas galegos, que nin todos 
coñecían.

MV: Nos seus libros abonda a presenza de palabras, expresións, diálogos 
ou versos escritos noutras linguas que causan un efecto de estrañamento 
seguramente deliberado, procurado. Nunha nota ás traducións ao galego 
dos fragmentos noutras linguas incluídos en ‘Ringside’ apuntou que o 
seu emprego respondía a motivos estéticos. Podería profundar un pouco 
máis no sentido desta práctica?
XQ: Profundar, profundar, non sei se serei quen, mais podo contar a miña 
realidade, que é a que condiciona, coido eu, este uso doutros rexistros lin-
güísticos que trufan, ás veces, a miña escrita. En latín existe unha frase moi 
coñecida, atribuída a Cicerón, que reza así: Ubi bene, ibi patria (‘O lugar 
onde me atopo ben, velaí a patria’). Se, como dicía Fernando Pessoa, a patria 
é a lingua, daquela ao combinar as dúas frases, poderíase dicir que a lingua 
onde me atopo ben é a miña lingua.

Eu falo regularmente cinco linguas, case a diario teño que utiliza-
las por cuestións de traballo e son quen de ler textos non moi complexos 
en tres linguas máis, que non practico moito, a verdade. Daquela, vivir nesa 
mestura de linguas, entre as que falo e as que escoito, é o meu xeito cotián 
de vivir. Como reflexo desa realidade, na escrita, de tanto en tanto (non hai 
que esaxerar), utilizo expresións noutras linguas, moitas veces para reafir-
mar a sonoridade dunha frase ou para resaltar ou marcar unha verba especí-
fica, que actúa como identificadora de orixe, de clase, de contorno, etc.

Cando falei en Ringside de motivos estéticos, estes teñen que ver par-
ticularmente co ritmo, pois doulle unha gran importancia ao ritmo do texto. 
Tanto é así, que ás veces cheguei a recomendar nalgúns textos que fosen 
lidos, de preferencia, en alta voz. Isto ocorre, por exemplo, no relato ‘Soño 
laranxa’, incluído n’Os ciclos do bambú, que, por certo, mestura o galego co 
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urdú, o italiano, o chinés, o bengalí, o grego, etc. Certo que ese gusto por 
outras linguas actúa, dalgún xeito, como marca de estilo, mais isto non é 
orixinal, pois o mesmo facían, aínda que doutro xeito, con outra intensidade 
e se cadra con outras intencións, Carpentier, Cortázar ou Joyce, por poñer 
o exemplo de tres escritores que frecuento.

MV: Ademais da importancia do ritmo e da cadencia, coido que na súa 
obra, quizais de forma máis visible na poesía, a oralidade acada unha 
entidade particular. Mesmo algún poema, como por exemplo ‘Dos inven-
tarios de Adán’, incluído en ‘Nos dominios de Leviatán’ (2001), presenta 
esa mesma recomendación de ler o poema en voz alta. Trátase tamén dun 
xeito de vencellar as calidades sonoras intrínsecas das palabras coas posi-
bilidades performativas do texto?
XQ: En francés diríase bien trouvée. Certo é que o ritmo e a cadencia das 
palabras constitúen parte fundamental da miña obra. Adoito escribir con 
música de fondo, de preferencia jazz, e iso condiciona o ritmo, certamente. 
En canto á oralidade, algúns textos, non só de poesía, xorden cando estou 
falando só, cando por algún mecanismo interno comezo o recitado dunhas 
liñas, das que anoto non só o texto senón tamén o ritmo. Iso adoita aconte-
cer cando estou camiñando, unha das miñas ocupacións favoritas. A lectura 
en alta voz axuda a levar mellor a soidade, é como unha especie de recitado 
que mellora a comprensión do texto, que daquela non entra só polos ollos, 
senón tamén polos ouvidos. Dá matices que a lectura en silencio non per-
mite. Pode resultar cansado, mais a lectura en alta voz axuda á compren-
sión do texto. Non sei se é oralidade, como vostede di, ou simplemente é un 
xeito de incrementar a capacidade cognitiva do texto. É algo que eu prac-
tico con textos propios para fixar o ritmo e con textos alleos para incremen-
tar a percepción do que estou lendo.

MV: Polo que comentaba antes das súas actividades literarias en Bruxelas, 
semella que foi quen de contribuír á creación de espazos de intercambio 
e colaboración cultural nos que non escasean as oportunidades de parti-
cipar en recitais. Ademais das lecturas privadas –en voz alta ou en silen-
cio– ás que fai referencia, pensa que a lectura da súa obra fronte a unha 
audiencia pode incidir retrospectivamente dalgunha maneira sobre o 
texto en si ou sobre a súa percepción do texto como autor?
XQ: A lectura da miña obra en galego tivo dúas consecuencias inmediatas: que 
o galego se escoitase como lingua diferenciada na capital de Europa e que a 
miña poesía fose escoitada por un público diverso, mais que apreciaba a miña 
obra en pé de igualdade cun mando de poetas ben máis coñecidos ca min.

En canto á interacción, serviu para me dar confianza, para me con-
vencer de que o que estaba facendo era comprendido, apreciado e valorado 
positivamente. É verdade que eu non tiña, e case non teño, experiencia en 
recitais poéticos en Galiza, por razón do meu afastamento, mais isto dáme 
pulos para me pór calquera día fronte ao público galego sabendo que o que 
eu presente non vai desmerecer. Esa foi a mellor retroalimentación, a da 
seguridade, tan importante para confrontar o público.

MV: En moitos casos séguese a pensar na figura do escritor como alguén 
que leva a cabo o seu traballo en soidade e de forma individual, mais o 
certo é que vostede participa en moitas actividades en colaboración con 
outros artistas. Como valora estas iniciativas no seo da súa produción?
XQ: É verdade que, maiormente, a obra dun escritor é un empeño solitario. 
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Mais hai que rachar con apriorismos e así teño colaborado con artistas plás-
ticos (Isaac Pérez Vicente, Manuel Sarasquete), con fotógrafos (Cé Tomé, 
Maribel Longueira), con músicos / dj (Doc Manhattan), con escritas a 
catro mans (Fátima Rodríguez), ou mesmo en textos colectivos (O crânio de 
Castelao, con varios autores lusófonos procedentes de Galiza, Cabo Verde, 
Portugal, Brasil e Timor). A creación colectiva a dez mans co Colectivo de 
Poetas de  Bruxelas foi outra experiencia especial, pois non só mesturamos 
os nosos versos, senón que estes estaban orixinalmente escritos en varias 
linguas. Sempre foron experiencias enriquecedoras, cando menos esa é  a 
miña percepción, e en todos os casos deuse unha sinerxía e non o somete-
mento dun artista a outro. Aprendín moito a partillar ideas, a modelar von-
tades, a administrar egos, a ser xeneroso e a recibir a xenerosidade doutros. 
Non é un lugar común, realmente apréndese moito. Dun xeito tamén o par 
de cursos de microliteratura que impartín no Carballiño e mais en Betanzos 
foron experiencias de aprendizaxe. Ver como mozos e mozas, estimula-
dos convenientemente, son quen  de producir textos a partir dun modelo 
orixinal, ou facer os seus propios haikus, foi realmente unha descuberta 
existencial.

A xeometría variable da escrita

MV: Hai autoras e autores para quen a escrita presenta un poder liberato-
rio ou redentor, mesmo curativo ou terapéutico, mentres que para outros 
simplemente consiste nunha práctica cotiá que se desenvolve con natura-
lidade e non conta cun valor simbólico engadido por riba doutras activi-
dades. Como concibe Queipo a escrita? Que representa na súa vida o acto 
de escribir?
XQ: Eu adoito dicir que escribo para aforrar o psicanalista. Coido que non 
estou errado, pois, polo de agora, para min a escrita é unha experiencia 
liberadora que, en xeral, exerce un efecto balsámico sobre o meu tempera-
mento, nin sempre equilibrado. Escribo dende hai unha morea de anos, case 
desque era aínda un neno, e considéroo un luxo e unha condena ao mesmo 
tempo. O do luxo, xa o expliquei, é a conciencia de exercer unha actividade 
liberadora. O da condena é a outra cara da moeda, cando non podes deixar 
de escribir, cando sentes a necesidade mesmo física de poñerte ao choio, 
cando renuncias a outras experiencias e á compañía dos máis próximos. 
Teño a sorte de ter outra profesión, que poderiamos chamar alimenticia, que 
me fornece da estabilidade económica e social para non ter que depender 
da escrita, para non ter que escribir por necesidade ou por encargo, para 
pagar as contas. Iso é unha sorte, pois non teño que pechar un texto nunha 
data fixa, nin escribir o que o meu xefe ou o meu editor queren que escriba. 
Iso debe ser terrible para un creador, para un artista, sexa este poeta ou 
cineasta, fotógrafo ou escultor.

MV: Resúltalle difícil dar un texto por rematado? Regresa moito sobre as 
súas páxinas para corrixir, emendar, reescribir? Como sabe cando está 
por fin acabado? E unha vez concluído, segue algún tipo de ritual?
XQ: Non podería dar unha resposta única. Nalgúns casos, como en 
Papaventos, deseguida sentín que o libro estaba rematado, aínda que hoxe, 
con outra perspectiva e outro distanciamento, poida pensar de xeito dife-
rente. Había unha historia que estaba contada e non quedaban moitos fíos 
soltos. Noutros casos como Dragona, novela colaxe e novela dalgún xeito 
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anticipativa, esa sensación foi outra. Levoume unha ducia de anos de ver-
sións e reviravoltas, de tallar aquí e aumentar alá, de ensarillar a historia, 
que en realidade eran moitas historias, e de lles dar unha certa forma, pois 
xa digo que é unha colaxe. Coido eu que a novela non foi ben recibida e 
mesmo foi desprezada por algúns aspirantes a críticos, se cadra porque non 
contaban con ese xeito de narrar, porque gustaban de historias máis preco-
ciñadas ou a consideraban politicamente incorrecta para os seus lectores 
potenciais, que xa sabemos que durante dúas décadas foron os alumnos de 
secundaria, con todas as servidumes que isto implicou e aínda implica.

Non teño rituais específicos, coma se de pór o ramo a unha obra se 
tratase, simplemente dou por pechado o cartafol e procuro non regresar 
a el nos próximos meses. Se non sinto esa necesidade de regresar é que a 
obra está rematada. Ás veces non é así, e un soño, unha lectura doutro texto, 
unha observación ou un comentario fan que retome o texto, o que tam-
pouco me anoxa moito, xa que, como dixen, non teño presións externas 
para rematar nunha data precisa.

MV: Confíalle a lectura dun novo texto a persoas da súa confianza 
durante o proceso de creación ou nalgún momento anterior á súa 
publicación?
XQ: Non sempre, mais as veces que o fixen aprendín moito e a experien-
cia resultou positiva. Eu teño o ego que teño, por iso escribo e non paso as 
veladas no sofá a ver series de TV ou partidos de fútbol, mais son consciente 
de que cando levas moito tempo mergullado nun texto pasas por riba das 
palabras e non as ves, non consegues detectar erros de ritmo ou de gramá-
tica, pequenas contradicións ou debilidades argumentais. Cada vez esíxese 
máis, o que non é mao, mais temos un sector da crítica que é moi ruín, que 
pode despachar unha novela con dous adxectivos ou atopar intolerable 
este ou aquel lusismo. Se a xente le as dedicatorias dos meus libros, nalgúns 
casos aparecen os nomes das persoas que fixeron a primeira lectura crítica. 
Adoitan ser persoas do meu contorno coas que teño unha relación especial, 
de xeito que posúen a liberdade total para criticar do a ao z sen que eu reac-
cione negativamente.

MV: Sente aínda unha emoción especial ao publicar unha nova obra ou 
xa non lle concede particular importancia ao acontecemento, despois de 
tantos libros? Unha vez que un novo libro está na rúa, celebra a súa apa-
rición dalgún xeito especial?
XQ: A idea de que teño moitos libros non me gusta. Coas horas que lle levo 
dedicado, cos proxectos que teño abertos e que non chegaron aínda ao seu 
remate, coido que teño poucos libros, pois o meu universo está felizmente 
en expansión. Cada novo libro é para min un acontecemento especial e dal-
gún modo este sentimento incrementouse de xeito exponencial, pois como 
saberá as posibilidades de publicación minguaron nos últimos anos. 

Non son dado a grandes celebracións ou cando menos non son dado 
a exteriorizalas, pois considéroas parte da miña vida privada. A miña maior 
celebración é entregarlle o novo libro como agasallo aos seres máis queridos 
para compensalos minimamente polo meu afastamento, para dicir dalgún 
xeito, cando non estaba tal ou cal día, cando decidín illarme varios días ou 
non prestei a atención que merecías, estaba facendo isto, velaquí. 

Procuro presentar os libros aos lectores cando as circunstancias así o 
permiten, nalgunha viaxe a Galiza, o que polo meu afastamento xeográfico 
non é coa frecuencia que eu desexaría.
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MV: Abofé que non suxiro que escribise demasiados libros, mais si me 
parece que, desde a publicación da súa primeira obra en 1990, man-
tivo un ritmo sostido de publicacións ata acadar neste momento xa 
máis dunha vintena de obras individuais de creación. Desde logo, iso 
esixe moita dedicación e entrega. Considera que o seu proxecto litera-
rio foi adquirindo maiores ambicións e expectativas a medida que se foi 
consolidando?

XQ: Non o tomei a mal, simplemente quería sobresaír que aínda me 
queda moito no tinteiro, moito que producir e que presentar diante do 
público. E non falo só de textos publicados, senón a outros niveis, como 
a performance que mestura texto, música e imaxe, que xa experimentei en 
varias ocasións, concretamente en Galiza arredor do ano 2000, co espectá-
culo Unha noite con Carpentier, e aquí en Bruxelas a partir de 2007, en varias 
ocasións. Polo de agora, a última entrega foi en Compostela e Vigo en 2011 
co espectáculo O embigo do mundo / Il umbilico del mondo, como Colectivo Río 
Lagares, que comparto co dj, fotógrafo e vj Cé Tomé (aka Doc Manhattan). 
É un aspecto pouco coñecido da miña obra, pois en realidade é sempre 
unha obra colectiva, que non me importaría desenvolver máis no futuro, 
cando teña algo máis de tempo.

O meu proxecto literario non ten máis límites que os biolóxicos, o 
que eu poida durar con estado de ánimo bastante para tirar para adiante, 
para seguir experimentando. Iso esixe entusiasmo mesturado cunhas pin-
gas de autocrítica, ilusión cun pizzicato de modestia, traballo cunha pequena 
dose de distanciamento, dedicación cun chisco de tolicie... ou sexa, todos 
aqueles ingredientes que distinguen a un artista dun cidadán sen inquietu-
des culturais.

MV: Retomando esta idea da dimensión colectiva do traballo, outra expe-
riencia, desta volta no terreo poético, foi a súa participación como co-
antólogo na escolma de poesía galega en tradución catalá ‘Poets gallecs 
d’avui’ (2008). Como valora o seu papel nesta publicación?
XQ: A experiencia foi fantástica, polo feito de como xurdiu nunha viaxe en 
barco nos canais de Toulouse, de ter como co-antóloga a Fátima Rodríguez, 
daquela profesora en Toulouse e agora en Brest, e de utilizar un método 
científico para a súa elaboración, o que nós chamamos ‘A escolla entrópica’, 
onde, sen apriorismos, fixemos a selección ao azar, modificado pola pre-
senza dos catro poetas que estabamos en Toulouse. A min gústanme moito 
as antoloxías, pois permiten unha visión instantánea e de conxunto, e coido 
que quedou ben polo empeño que puxo Manuel Costa-Pau como tradutor. 
Conseguimos, ademais, un equilibrio entre homes e mulleres, poetas reco-
ñecidos e poetas menos coñecidos, estilos diferentes, xeracións mestura-
das: Ana Romaní, Fátima Rodríguez, Gonzalo Navaza, Lois Pereiro, Manuel 
Outeiriño, Manuel Rivas, Marga do Val, María do Cebreiro, María Xosé 
Queizán, Marta Dacosta, Úrsula Heinze, Vicente Araguas, Xabier Paz, Xosé 
Antón Pérez Bouzas e eu mesmo. Unha foto (hai outras posibles) da poesía 
galega para os lectores cataláns.

MV: E por suposto, ademais da súa obra individual, participou en varios 
volumes de autoría colectiva que partiron de motivacións moi diversas. 
Que títulos salientaría dentro desta faceta da súa produción?
XQ: Teño unha chea de colaboracións en volumes colectivos. A experiencia 
é diversa, pois pese a que eu sempre presentei traballos orixinais, porque 
coido que o público o merece, non todos os colegas son da mesma opinión. 
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Pola súa relevancia política salientaría Berra liberdade, coordinado por Suso 
de Toro, que estaba escrito a prol de Amnistía Internacional; a colabora-
ción con Xurxo Lobato en No país do Nunca Máis, por ter a sorte de com-
partir experiencia co poeta uruguaio Mario Benedetti; e, por sobre todos 
eles, The European Constitution in Verse / La constitution européenne en vers / De 
Europese grondwet in verzen, escrita con 52 poetas a partir dunha idea orixi-
nal do Colectivo de Poetas de Bruxelas, onde compartín o traballo con 
Seamus Heaney, Peter Kantor, Antonio Gamoneda, Louise Rosengreen, 
Aleš Šteger, Kader Sevinç, David van Reybrouck, Geert van Istendael, 
Laurence Vielle,  Fabio Scotto, Jacques Darras, Francis Dannemark...

MV: Malia que a resposta se poida deducir en parte das súas declara-
cións anteriores, ten habitualmente varios proxectos literarios en mar-
cha ao mesmo tempo ou céntrase na escrita dun único libro ata que o 
remata?
XQ: Sempre teño varias vías de traballo abertas, se cadra esta é unha carac-
terística do meu xeito de escribir e de vivir, que non é linear senón que 
presenta unha xeometría variable, ás veces mesmo labiríntica. Entro e saio 
nas historias, nos poemas, nas reflexións. Podo ter tres días haiku e un par 
de días barrocos, momentos poéticos salferindo tempadas adicadas á tra-
dución ou á revisión de textos, noites iluminadas por un soño que fai que 
me erga do leito e me poña a escribir ou a anotar palabras soltas. É coma se 
vivise nunha entropía permanente, mais hai un instante, nun día x, que de 
súpeto aparece un punto de inflexión, unha catástrofe no xeito en que as 
definía o matemático René Thom na súa teoría das catástrofes e, nese ins-
tante preciso, sen que eu saiba nin como nin por que, unha historia colle 
carreira e xa é imparable, e así aparece unha liña de traballo principal que 
se deseña con poucas interrupcións. Pasoume hai pouco con Extramunde, 
que fun escribindo aos poucos ata que un día xa non puiden adialo máis 
e regresaba a cotío á cabeza de tigre ou ao barco dos tolos, ás selvas de 
Borneo ou ás costas de Madagascar.

MV: O novelista español Javier Marías ten manifestado que el escribe 
con compás e non con mapa, é dicir, que cando comeza un relato non 
sabe con total exactitude o que vai atopar e onde vai rematar, mentres 
que aqueles que escriben con mapa xa saben cara a onde se dirixe o 
relato e mesmo coñecen a súa conclusión no momento da escrita. Como 
definiría o seu achegamento a este respecto?
XQ: Pola resposta anterior supoño que se percibiría que escribo cun mapa 
en varias dimensións, nunha especie de nebulosa na que as partículas (os 
textos) seguen o principio de indeterminación de Heisenberg, o mesmo 
que rexe as reaccións moleculares. Entropía, desorde, cambio de estado, 
nova orde, e todo iso seguindo as leis da termodinámica ou da dinámica de 
fluídos. En realidade, ás veces, dáme a impresión de que estou escribindo 
un só texto, unha única obra, unha cosmogonía onde cada libro ou entrega 
forma parte dun todo, como naquel conto de Borges, onde o tamaño do 
mapa era igual ao tamaño do territorio.

Eu saín ao mundo sen instrucións e cada texto, cada poema, cada 
artigo de opinión, cada diálogo, forma parte dunha peza deste crebacabe-
zas para intentar entender o mundo, darlle un sentido á vida, avanzar –non 
sempre linearmente– na comprensión da propia existencia e do universo. 
Mais cada vez semella que o obxectivo está máis afastado, que o que incre-
menta é o tamaño da miña ignorancia, a cegueira polo exceso de luz ou de 
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datos. Por iso dicía antes que teño publicados poucos libros, pois o meu 
universo interno está aínda en expansión e polo tanto preciso de seguir 
escribindo para avanzar no coñecemento, nesta especie de labor de Sísifo 
(neste caso, diría de Sísifo feliz, pois gozo co que fago).

MV: En canto á recepción da súa obra, escribe a pensar nunha lectora 
ou lector ideal ou trátase dun factor que non ten en consideración á 
hora de enfrontarse á escrita?
XQ: Onte tiven a oportunidade de escoitar ler os seus poemas a un poeta 
brasileiro, Ricardo Domeneck. Estivemos falando unha chisca e daquela 
díxome algo que me fixo pensar: ‘Você sabe, esses textos que se lêem no 
liceu, depois resultam sempre aborrecidos, por isso eu detestei tantos anos 
a Jorge Amado, a Saramago, a Camões ou a Luis Fernando Verissimo’.

A meirande parte dos meus textos, non é un segredo, tiveron pouca 
visibilidade nos institutos de secundaria, onde durante vinte anos se crea-
ron os lectores que agora son ou non son. Non sei cales foron os motivos 
nin quero remoer neles, alá cadaquén co que recomendou e co que non. O 
que nun momento vin como un problema, agora véxoo como unha oportu-
nidade, pois cando menos non os aborrecín, non fixen que odiaran os meus 
textos, que venderan os libros ao peso para pagar o botellón en canto tive-
ron a oportunidade de se desfacer daqueles textos.

Os meus lectores, pois, foron e serán sempre lectores libres e autó-
nomos, que escollen os meus libros porque si e non porque lles veñan 
impostos. Algúns tardarán anos en dar con eles, e outros non chegarán a 
coñecelos nunca, mais eu vivirei feliz, pois sei que os que se acheguen para 
me dar os parabéns ou para comentar un meu libro é porque o leron con 
interese, gustoulles ou non, que esa é fariña doutro muíño, produciu neles 
unha corrente ou un abraio, un conforto balsámico ou unha revolución 
interior.

MV: Hai novelas que nacen dunha imaxe, dun intre percibido como esen-
cial, que encapsula a cerna do relato e a partir do que este medra e se 
desenvolve. Outras basean a súa xénese na relevancia dunha historia ou 
na presenza capital dun personaxe. Albisca un paradigma no xermolar 
das súas novelas ou a súa escrita respondeu a impulsos diferentes?
XQ: Direi que ningún dos meus libros xurdiu como resultado dunha 
reflexión sobre a comenencia de abordar un tema específico para acceder a 
un lector potencial a quen contentar. Ese tipo de enxeñaría literaria prac-
tícana cada vez máis escritores (galegos e non galegos, non é eiva especial 
nosa) nos que o tema prima sobre o estilo, nos que o xénero prima sobre a 
literatura, onde o importante é non complicar o texto, mais transmitir unha 
serie de ideas, as máis das veces compracentes, para acadar que tal ou cal 
colectivo se sinta identificado (coa súa cidade, co seu pobo, coa súa proble-
mática específica), para que logo merquen o seu libro e o celebren con pre-
mios e honras varias. Mais isto pasa tamén no cinema ou na música, pois é 
característica derivada do modelo capitalista de concentración de capital, 
de consumo en masa e dalgún xeito de concentración de ideas e gusto nun 
canon do politicamente correcto.

Dixen escritores mais tería que falar de amanuenses, pois non prac-
tican o trinomio I+D+I (Investigación+Desenvolvemento+Innovación), 
non exploran novos camiños, non arriscan creando unha verba ou alite-
rando unha frase, non procuran metáforas asustadoras, non remoen na lin-
gua, senón que aplican vellas fórmulas para todo uso, de preferencia cun 



89

O universo en expansión: unha 
conversa con Xavier Queipo
Martín Veiga

Galicia 21
Issue E ‘13

vocabulario sinxelo e limitado para que os seus libros sexan para todos os 
públicos. Son profesionais da camuflaxe, mais non son creadores literarios, 
senón, xa dixen, habelenciosos amanuenses.

En tránsito permanente

MV: Con respecto precisamente á exploración de novos camiños, María 
Xesús Nogueira empregou as palabras ‘Orixinalidade e risco’ para titu-
lar unha recensión do seu libro ‘Glosarios’ (2004). Aceptaría unha 
definición da súa obra presidida por estes dous conceptos? Hai algúns 
outros que lle gustaría engadir?
XQ: Non coñezo a María Xesús mais a fe que atinou de vez. A súa análise 
e a súa definición deron coa cerna do meu traballo. Como creador teño a 
obriga do risco, de avanzar propostas, de investigar, de ter fe no que fago 
aínda que non estea de moda, aínda que non sexa unha novela policial ou 
un opúsculo sobre a Guerra Civil española no ano da memoria, temas que 
por certo non desboto, mais que non constitúen materia de interese en 
toda lingua, lugar ou idade só porque estean de moda.

A orixinalidade é outra cousa, é algo ao que tendemos todos os 
artistas e que ás veces non é senón manifestación da nosa ignorancia. 
Cando escribín os meus poemas glosario non sabía que o poeta belga 
Frank de Crits facía algo semellante en neerlandés, entre outras cou-
sas porque non domino a lingua de Hugo Claus e porque el escribiu-
nos catro anos antes de eu coñecelo. Ou cando escribín algúns relatos, 
non sabía que relatos de corte semellante xa foran experimentados por 
Thomas Bernhard ou polo mesmísimo Carlos Casares n’Os escuros soños de 
Clío. Outras veces, os ignorantes son os outros, que pensan que son orixi-
nais, cando ti, ese escritor galego descoñecido, xa o fixeches con ante-
rioridade. En breve, a orixinalidade é unha necesidade existencial, aínda 
que ás veces coidemos que é orixinal o que xa foi experimentado. Mais 
aínda así, como non podemos saber todo o que se escribiu no mundo en 
todo tempo e lugar, en toda lingua e idade, o importante é o intento, a 
pescuda, a investigación, a renovación / revolución permanente e non o 
conformismo do que atopa a galiña dos ovos de ouro e repite mil veces a 
mesma fórmula.

MV: Tanto na súa obra narrativa como na poética desenvólvese unha 
interacción tan estreita e reiterada coas nocións de viaxe, tránsito e 
movemento que moitos dos seus libros teñen sido interpretados como 
verdadeiras narrativas de mobilidade. Concorda con este punto de vista?
XQ: Vivimos nun universo en expansión e iso é algo que me fascina ata o 
límite do abraio. Vivimos tamén nun mundo en mutación onde cada día 
aparecen e desaparecen non só milleiros de persoas, senón novas especies, 
mais tamén evolucionan os comportamentos e a tecnoloxía que os sustenta, 
onde non hai unha orde establecida e inmutable, senón unha entropía que 
o abrangue todo, que precede con certeza a futuros cambios no ecosistema. 
Non hai nada fixo, nin as ideas nin as persoas, nin as sociedades nin o medio 
ambiente. Mesmo obxectos que nos poidan semellar inmutables modifican 
a súa relación co tempo e co espazo. Algúns destes cambios son bruscos e 
outros insidiosos, mais Heráclito tiña se cadra razón cando falaba de que 
todo muda e nada permanece, e eu engadiría que vivimos no tránsito per-
manente, que hoxe non somos os mesmos que onte ou que mañá. Pensando 
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así, lóxico é que lle dedique tanta atención ás viaxes (no espazo, no tempo, 
na percepción) e ao movemento (de persoas, de ideas, de partículas).

MV: Moitas escritoras e escritores de literatura de viaxes utilizan as súas 
experiencias vivenciais directas para a escrita de textos non fictivos, men-
tres que na súa obra predominan os relatos de viaxe que, aínda que se 
orixinen en experiencias reais, semellan atravesar o poderoso filtro da 
imaxinación ou enmarcárense claramente no contexto da ficción. Pensou 
algunha vez en escribir un libro de viaxes non ficticio baseado nalgunha 
das súas múltiples andainas viaxeiras?
XQ: Pode ser. De feito teño escrito algunhas colaboracións a xeito de cró-
nicas de viaxe, que foron aparecendo estes últimos anos na revista Grial e 
que describen curtas estadías en cidades visitadas (Sidney, Funchal, Ankara, 
Berlín, Angra do Heroísmo, Torino...). Considerei agrupalas nun volume, 
con abundancia de material gráfico, mais os editores cos que falei non mos-
traron interese polo custo do proxecto e ausencia de masa crítica de lecto-
res. Poida que no futuro insista na idea, ben de agrupar as crónicas, ben de 
escribir un libro de viaxes, mais agora non o vexo como proxecto a curto 
prazo. Viaxo moito, as máis das veces por asuntos de traballo, mais son esta-
días curtas que non dan para un coñecemento profundo do medio. Terei, 
pois, que esperar a xubilación se quero facer un libro de viaxes.

MV: Mágoa que non houbese vontade de publicar ese volume, pois as 
crónicas de viaxe publicadas na sección ‘Carta de…’ da revista ‘Grial’ 
constitúen un corpus textual sen dúbida moi interesante. Por outra 
banda, xa que falamos de cuestións de viaxe, no ensaio ‘Literatura en 
viaxe’ glosa un libro no que Vanni Beltrami define as claves da esencia da 
viaxe (‘camiñar, ver, sentir, recordar’), accións que vostede identifica co 
traballo do escritor (‘avanzar, observar, experimentar, recrear’). Pódese 
dicir que son estes fundamentos os que alicerzan a súa idea da literatura?
XQ: Haberá que pensalo outra vez, darlle outro enfoque, pensar se cadra en 
presentalo a unha editora máis pequena, investigar a posibilidade de auto-
publicación cando cumpra a idade do retiro. Quen sabe?

Cando falei de Beltrami, pensaba nos puntos cardinais da escrita, nas 
fontes de inspiración, nos cinco tigres que na mitoloxía oriental sosteñen o 
universo no norte, sur, leste, oeste e centro: en escoitar, en ver, en soñar e ler, 
e con todo iso escribir. Pódese entender tamén, como xa dixen, en avanzar, 
observar, experimentar e recrear, pois avanzamos na vida, observamos o que 
acontece, experimentamos sensacións e vivimos a vida que logo recreamos 
na escrita. A min, por exemplo, pasáronme moitas cousas: estiven no centro 
dun furacán en Terranova, vin nevar no Ártico no mes de agosto, estiven a 
piques de perder a vida nun par de ocasións, fixen o servizo militar na lexión 
branca, negociei en organismos internacionais eu só representando toda a 
Europa comunitaria, naveguei en navíos de guerra de varios países, estiven 
na selva de Indochina, falei na Universidade da Habana dun autor alí pro-
hibido, baixei en helicóptero para negociar entre bandos confrontados. E 
todo iso é o que chamo experimentar, no senso de ser parte da acción. Todo 
iso, amais das lecturas, dos soños e da formación científica, constitúen o meu 
acervo, que me vai servindo como alicerce para comunicar sensacións e pen-
samentos. Dicía Severo Sarduy que ‘la escritura es el arte de descomponer 
un orden y componer un desorden’. Pois ben, niso consiste a miña escrita, en 
procurar o que Cortázar chamaba ‘el otro lado’ ou o que Muñoz Molina defi-
niu como ‘the way not taken’. Explorar, sempre explorar.
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MV: Outro trazo característico da súa obra é o emprego do léxico da 
ciencia e mesmo de paradigmas propios do discurso científico con fins 
estéticos. Entre moitos exemplos que se poderían citar salientan algúns 
dos poemas de ‘Glosarios’ ou ‘As leis do caos: Fluxo e mutabilidade’, que 
citou antes. Para alén de constituír a súa formación académica principal, 
que lugar ocupa a ciencia no seu proxecto literario?
XQ: Sen sacralizar a ciencia, eu enténdoa non só como unha ferramenta, 
senón como un modo de pensar, como un método. Conceptualmente a mecá-
nica cuántica, a teoría de fluídos, as relacións tróficas no ecosistema, a álxebra 
de Boole, a teoría das catástrofes, a dinámica das poboacións, a termodiná-
mica, etc., son fonte inesgotable de reflexión, de procura, de diversión aínda. 
Dende o punto de vista estético, permítenme xogos formais e xogos léxi-
cos que outros autores se cadra non teñen no seu acervo. Iso non me fai nin 
mellor nin peor escritor, mais é certo que constitúe unha característica que, 
lonxe de rexeitar, cultivo con dedicación e con interese crecentes. A ciencia 
é, pois, parte fundamental, sobranceira, diría eu, do meu discurso literario.

MV: A ciencia, en especial a bioloxía, tamén figura de maneira evi-
dente nos textos que vostede mesmo denomina ‘microensaios’, recolli-
dos en libros como ‘Contornos. Apuntes de filosofía natural’ (1995) e 
‘Mundiño’s (1996). Coida que os intersticios que, ás veces, se abren no 
discurso factual da ciencia facilitan a exploración dos lindeiros entre 
a realidade científica ou histórica e os dominios da imaxinación, como 
acontece con frecuencia nestes textos?
XQ: Diría que teño unha forte imprimación científica, por formación e por 
lecturas, que descoñezo os lindes entre ciencias humanas e ciencias sociais 
e que isto se reflicte, claramente, na miña escrita. Non é a primeira vez que 
escribo un poema baseado nun traballo científico, como aconteceu coa 
miña contribución ao Proxecto Neuston (‘Árbore de atúns’, baseado no 
artigo científico titulado ‘Use of mtDNA Direct Polymerase Chain Reaction 
(PCR) Sequencing and PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism 
Methodologies in Species Identification of Canned Tuna’, de Carme Sotelo) 
ou logo de visitar a colección de cunchas do Oceanário de Lisboa. Son 
aventuras, expansións imaxinativas a partir da realidade científica, onde 
recreo e ás veces critico algunhas achegas científicas, como nos casos apun-
tados de Contornos e Mundiños. Estas exploracións non finaron en 1996, pois 
tiña máis entregas preparadas para ser publicadas, mais os editores galegos 
non atopan lugar nas súas coleccións para os meus textos.

Contornos coñeceu unha tradución ao francés en 2011 por Vincent 
Ozanam baixo o título de Chroniques animalières. Notes de philosophie natu-
relle. Paradoxos do país, o texto foi mellor acollido en francés do que fora 
en galego, tanto pola crítica, na revista literaria Le Matricule des Anges, de 
Montpellier, como por estudantes de literatura da Universidade de Brest, 
onde tiven a oportunidade de presentalo, ou no debate sobre ciencia e lite-
ratura organizado por Entrez Lire, en Bruxelas.

MV: A presenza da natureza e dos espazos naturais ten gran protago-
nismo na súa obra, sobre todo na poesía. Considera que posúe unha 
capacidade de percepción do mundo natural máis aguda grazas á súa for-
mación científica? Ou basea a formulación literaria da natureza en crite-
rios fundamentalmente estéticos?
XQ: Eu son un neno de cidade –aínda que Compostela fose unha cidade 
pequena– que pasaba longas tempadas na aldea, que coñecía como 
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ninguén cada pedra, cada rego, cada corga do seu contorno próximo. Polo 
meu carácter introvertido, pasei innúmeras horas no monte ou na veiga 
explorando a natureza, colectando animais ou plantas, facendo experimen-
tos de resistencia acuática cos insectos, torneos entre animais, enxertos 
inauditos, mesmo transplantes de órganos... Dese desaforado interese natu-
ralista, pasei a unha deriva ecoloxista cando adolescente. Son o yin e o yang 
do meu contacto coa natureza da que aprendín tantas cousas: a loita pola 
subsistencia, a violencia máis fría, os ciclos das estacións, o lento decorrer 
das idades... Asimilado todo ese coñecemento e ordenado co estudo de tex-
tos clásicos, levoume a unha sensibilidade filosófica moi ligada á natureza e 
ás súas mutacións. Lóxico é, pois, que utilice esa aprendizaxe no meu dis-
curso literario, sexa este en prosa ou en verso. Son o mesmo neno sensible e 
abraiado, o mesmo frío e violento, mais modelado agora polo coñecemento, 
polo estudo sistemático, pola observación atenta, pola reflexión pausada.

MV: Xa que fala das descubertas da infancia, outra faceta da súa pro-
dución é a escrita de literatura dirixida ao lectorado infantil e xuvenil. 
Encáraa de xeito distinto que os textos concibidos para adultos ou consi-
déraa unha manifestación máis da súa paixón fabuladora?
XQ: Non vou dicir aquilo de que non existe literatura para nenos, mais eu 
non fago explicitamente ese tipo de literatura para seres con menor enten-
demento. Eu escribo, teño unha factoría de textos, e acontece que, ás veces, 
eses textos acáenlle ben ás xeracións máis novas de lectores, mais non o 
vexo de antemán como unha escrita diferenciada. Non teño fillos, mais xa 
teño dúas sobriñas netas, amais dos fillos dos amigos, e sempre me dei boa 
maña para lles contar contos, propios ou alleos. Pódese entender, pois, como 
vostede comenta, como unha faceta máis da paixón fabuladora.

MV: ‘A illa dos cangrexos violinistas’ (2009), un dos varios libros que 
escribiu para o público máis novo, foi traducido a varias linguas. A que se 
debe a extraordinaria difusión internacional desta obra?
XQ: Hei dicir que o mérito todo é da editorial OQO, que apostou de prin-
cipio polas versións galega e castelá e que, vendo que o conto interesaba, 
publicou as versións en francés e portugués e investiu en vender os dereitos 
en italiano. Por certo, as versións que mellor funcionaron foron a italiana, na 
que foi finalista do Premio Soligatto, e a versión en castelán, que foi tamén 
finalista, non lembro agora de que premio.

O das traducións é un azar ou o investimento da editorial para ven-
der os dereitos fóra. As editoras de libro infantil van máis avanzadas que as 
outras neste eido da venda dos dereitos. Eu non entendo de mercados, mais 
se cadra é máis sinxelo ou hai máis demanda de libros, escritores e deseña-
dores novos. Tamén se cadra é máis doado pola extensión e polo baixo custo 
da tradución.

MV: As ilustracións que Jesús Cisneros creou para este libro amo-
san unha potencia lírica e unha delicadeza particularmente evocadora. 
Podería detallar como se desenvolveu a interacción artística entre o ilus-
trador e o autor do texto?
XQ: As ilustracións de Jesús Cisneros son espléndidas e iso contribuíu en 
gran maneira ao éxito e difusión do libro. Diso son plenamente consciente. 
O meu contacto con el foi indirecto, por mediación da editora. Fixen un par 
de suxestións e todo correu moi ben, pois se partiu do respecto mutuo entre 
artistas. Eu non soportaría que el mudase o meu texto e daquela eu non 
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fixen máis que iso, un par de apuntamentos, con todo o respecto do mundo. 
Coido que funcionou ben.

MV: En ‘Cartas marcadas’ (2010) ofrece as claves fundamentais do seu 
pensamento literario. Eu, que fun seguindo as cartas a medida que se 
publicaban na rede, vexo agora este volume como unha extensa e medi-
tada autopoética, de obrigada lectura para calquera persoa interesada 
na súa obra. No contexto da súa produción, como valora este libro de 
reflexións sobre a experiencia da literatura?
XQ: En primeiro lugar, grazas por ter seguido a publicación. Cartas marcadas 
é un libro importante na miña obra. É verdade que quedaron moitos temas 
no tinteiro e aínda hoxe conservo materiais para algunhas outras entregas, 
pois o libro non é un ensaio sobre o que eu penso do feito literario, senón 
unha colección dalgunhas opinións sobre temas tan dispares como os que 
amosan títulos tales como ‘Escrita e enoloxía’, ‘A importancia das primeiras 
liñas’, ‘Ensaio sobre a relectura’, ‘Literatura en viaxe’ ou ‘A arte de desacon-
sellar (un libro)’. Escribino seguindo un método que podería chamar de azar 
modificado. Collía unha media ducia de libros ao chou dos andeis da biblio-
teca e con iso intentaba reflexionar sobre un tema literario específico. Ás 
veces empregaba eses libros e outras non, mais o que facía era escoller un 
parágrafo de cada un deles como raw material e con eses vimbios construía o 
cesto. Xuntei así a reflexión coa creatividade e sobre todo paseino moi ben 
facendo ese exercicio. O libro completouse cunha serie de entradas no blog 
de Galaxia, unha diaria durante un mes. Para aqueles que consideren o libro 
de mérito, recomendo ler esas contribucións, que actúan como lectura com-
plementaria ao libro, que dan novas pistas ou sorprenden –a min mesmo, o 
primeiro– polo emprego de asociacións conceptuais pouco transitadas.

Proxección exterior e visibilidade

MV: Os volumes compilatorios das crónicas radiofónicas que reco-
llen as súas colaboracións no programa ‘Diario Cultural’ da Radio 
Galega, ‘Caderno da Revolución Cultural’ (2007) e ‘Felices e diferen-
tes’ (2009), son libros que nacen dunha clara vontade de intervención 
pública nos debates sociais de actualidade. Gustaría de retomar a acti-
vidade radiofónica ou incluso de reconducir cara a outros formatos esta 
súa participación como axente activo na construción dunha opinión 
pública máis alá do estritamente literario?
XQ: Certamente aproveitei a oportunidade que me brindou Ana Romaní 
para facer unha crónica cultural que se emitía semanalmente no programa 
Diario Cultural da Radio Galega. Foron dous anos de intervención pública 
no eido cultural, dende Bruxelas, achegando unha visión do mundo dende 
o exterior. Ex-céntrica no senso de afastada do centro. Falei de cinema, de 
libros, de axitación cultural, de danza, de exposicións... intentando abrir 
unha fiestra ao mundo exterior, mais sen esquecer a realidade cultural 
galega. Logo de dous anos deixei o meu posto coa esperanza de que algún 
escritor máis novo tomase o relevo, e así llo comuniquei a Ana Romaní. Por 
azares da vida e da política, isto coincidiu co retorno ao poder en Galiza do 
Partido Popular, que suprimiu as contribucións dos elementos non afíns ao 
réxime e así finou o conto.

O traballo non me deixa tempo libre e coido que non estaría en dis-
posición de poder colaborar de xeito regular nun programa radiofónico nin 
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nun medio de comunicación escrito, en papel ou na rede. Fíxeno regular-
mente en Vieiros, n’A Nosa Terra, en Sermos Galiza... mais nin teño o mesmo 
tempo nin os mesmos anos.

MV: Falaba ao principio da nosa conversa da relativa independencia da 
que goza como escritor por vivir fóra do ámbito cultural galego e agora 
alude a esa visión afastada do centro. En canto á actualidade literaria, 
como ve a situación da literatura galega hoxe? Segue desde lonxe a apari-
ción de novidades editoriais, de novas voces, discursos e tendencias? Hai 
algún proxecto ou algunha poética que desexe subliñar como fenómenos 
especialmente interesantes, mesmo ilusionantes?
XQ: Podo falar con optimismo, pois coido que temos unha xeración de 
autores que andan nos trinta e tal anos, que manexan o galego, o material 
co que se fai a literatura galega, moito mellor que a xente da miña xera-
ción ou de xeracións precedentes que foran educados máis en castelán que 
en galego. Que se ben moitos deles tiñan o galego como lingua dominante 
na casa, no traballo, entendían a fala do seu val ou da súa bisbarra como 
patrón e tiñan unha aproximación anárquica tanto ao léxico como á gra-
mática. Do que se está a facer agora en Galiza teño noticia polos amigos, 
sobre todo poetas. Eu dei o meu grupo de dez poetas favoritos no blog ‘As 
escollas electivas’.

Cada ano leo unha boa media ducia de libros en galego, case sempre 
de prosa, teño que recoñecer, e sempre intercalados con libros noutras lin-
guas. Nunca seguín as novidades nin en galego nin en ningunha outra lin-
gua, deixándome levar máis polo azar modificado que pola planificación. 
Actúo por impulsos (Gran tiburón branco, de Samuel Solleiro), por referencias 
(Monbars o Exterminador, de Hixinio Puentes), por intuición (A noite branca, 
de Francisco Fernández Naval), por oportunidade (Bícame, Frank, de Miguel 
Anxo Fernández), por curiosidade (Os xornalistas utópicos, de Manolo Veiga), 
por interese (As lavandas adáptanse a todo erro de navegación, de Ramón Neto). 
Ás veces releo, mais case sempre o texto seleccionado é Se o vello Sinbad vol-
vese ás illas, de Cunqueiro.

MV: En relación coa  proxección exterior da literatura galega, máis alá de 
iniciativas concretas como as que vostede mesmo desenvolve co colectivo 
en Bruxelas, pensa que se poderían aplicar medidas que afortalasen a visi-
bilidade da literatura galega no exterior? Ou considera de maior urxencia 
reformular os parámetros da súa visibilidade no propio seo do sistema?
XQ: En Galiza vivimos no seo dunha sociedade duplicada. Dous sistemas 
culturais que se repelen ou se ignoran por razóns que van máis alá da cul-
tura e teñen a ver coa política. Iso reflíctese nas lecturas que se partillan os 
seus cidadáns. Gaña o castelán por goleada (85%-15%). É verdade que hai 
que mudar os parámetros, mais non teño a fórmula para tirar para adiante. 
Se cadra apostar aínda máis pola calidade dos textos publicados e apostar 
pola tradución sistemática ao castelán deses textos por editoras galegas. Se 
convencemos os lectores en castelán de que somos bos escritores, se cadra 
se aventuran a lernos en galego. En calquera caso, se se senten identifica-
dos co que escribimos poida que nos lean en castelán e se sintan orgullosos 
de que sexamos parte do mesmo país galego. A iniciativa, que xa existe na 
literatura para nenos (OQO, Kalandraka), podería ter un efecto multiplica-
dor. Non se trata de traducir a Pondal e a Curros, enténdaseme ben, senón 
de apostar polos vivos, aqueles que poden participar nunha presentación 
ou nun recital, nunha lectura pública ou nunha entrevista nos medios.
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Falando de proxección exterior a min gústame o concepto de acupuntura 
cultural, é dicir, incidir en puntos concretos e estimular aí o coñecemento 
da nosa lingua e da nosa cultura. Iso evitaría dispersións e paus de cego e 
favorecería as sinerxías e o efecto multiplicador. Ese labor correspóndelle 
ao Consello da Cultura Galega, mais tamén a editoras e axentes culturais. 
Cómpre planificar os esforzos en lugares onde exista unha receptividade 
maior. Por exemplo, Bruxelas é unha cidade cosmopolita e ávida de contac-
tos con outras culturas. Outros lugares poderían ser São Paulo ou Lisboa. 
Pensei un proxecto no eixo Istambul / Compostela, considerando o carác-
ter xeograficamente extremo das dúas cidades, a posibilidade dunha ferti-
lización cruzada das culturas, e mesmo a oportunidade de termos agora un 
voo directo entre Compostela e Istambul, mais os editores cos que contac-
tei non viron o interese, e iso que os compañeiros turcos poñían facilidades 
para a coedición. Non todo o mundo ten as mesmas percepcións nin vou 
criticar a outros porque non partillen o meu entusiasmo. Agora reconducín 
o proxecto no eixo Istambul / Bruxelas, que é unha antoloxía de poetas tur-
cos en neerlandés e de poetas que vivimos en Bruxelas en turco.

MV: A súa obra foi traducida a linguas como o portugués, francés, ita-
liano, castelán e inglés. Ademais, como xa comentamos antes, vostede 
tamén traduciu ao galego varias obras e continúa a colaborar en proxec-
tos importantes neste campo, entre os cales arestora destaca a súa partici-
pación na primeira tradución íntegra á nosa lingua de ‘Ulysses’, de James 
Joyce. Na súa experiencia dupla como autor traducido e como tradutor, 
pensa que a tradución se valora coa relevancia que merece en relación 
co proceso de recepción da literatura doutros eidos por parte do sistema 
literario galego e en canto á proxección da literatura galega no exterior?
XQ: Traducir é un exercicio saudable para calquera escritor. Axuda a espe-
luxar os labirintos internos da escrita. Axuda tamén a procurar opcións na 
propia lingua, a explorar camiños non transitados. Neste sentido é reco-
mendable para a formación de calquera escritor. 

O tradutor debe actuar como facilitador, no mesmo senso que actúan 
as proteínas que se encontran na membrana celular, que permiten que unha 
substancia atravese a membrana e entre na célula receptora para ser apro-
veitada. O mesmo se podería aplicar a un texto. Coido que fica claro, mesmo 
coa simplificación, mais esta é unha entrevista e non un tratado de dinámica 
de textos.

Estase facendo un traballo de mérito coas traducións ao galego, mais a 
relación non é biunívoca. O vector contrario, o da tradución a outras linguas 
de textos galegos leva unha deriva anárquica. Nós partimos dun hándicap 
importante, o número de lectores e, xa que logo, o número de exemplares 
vendidos. Unha editorial italiana, turca, inglesa ou chinesa non vai investir 
nun autor que vendeu no máximo 1000 ou 1500 exemplares dun libro. Hai 
ademais unha dificultade técnica na carencia dunha masa crítica de traduto-
res con experiencia que o poidan facer a partir do galego. As máis das veces 
traballan a partir da edición en castelán se ela existe, estea publicada ou non.

As traducións conséguense as máis das veces por amizade, tantas 
veces carnal, polo entusiasmo de editores foráneos, particularmente de 
pequenas editoras, e mesmo por traballar o escritor nun medio de comu-
nicación en castelán. O paso difícil é conseguir a tradución ao castelán por 
unha editora potente, que permita abrir a posibilidade doutras linguas. Isto 
leva á reflexión que facía antes sobre a publicación simultánea dos textos en 
galego e castelán por editoras galegas.
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MV: Como se desenvolveron os procesos de tradución dos seus libros a 
outras linguas? Colabora normalmente coas persoas que traducen a súa 
obra ou supervisa dalgún xeito o seu labor? Ou, pola contra, confía no seu 
criterio e outórgalles total liberdade de actuación?
XQ: Agás no caso de OQO con A illa dos cangrexos violinistas e de Edicións 
Positivas coa primeira tradución ao portugués de Ártico, que foron apostas 
xestionadas polas propias editoriais, as demais traducións chegaron por con-
tactos persoais con editores, case sempre con editoras pequenas e entusias-
tas, que recoñecen a calidade do texto e non miran para o nivel de vendas 
que o libro ten na edición orixinal. Iso vai seguir sendo así, pois é unha mate-
ria pendente das nosas editoriais maiores, que pouco ou nada invisten en 
proxectar os seus autores no exterior.

MV: Na súa opinión como lector e tradutor, cal é o libro que sería preciso 
verter ao galego con carácter de urxencia, o que lle gustaría ler na nosa 
lingua? De por parte, hai algunha obra pola que sinta auténtica devoción 
e que quixera ter escrito?
XQ: Non son moi de dar consellos, pois eu non teño unha editorial nin 
arrisco os cartos publicando tal ou cal libro, vaia isto por diante. Tampouco 
teño formación como crítico literario nin pretendo adoutrinar a ninguén co 
meu gusto. Eu mesmo detesto que me digan: ‘Tes que ler isto’. Mais se esco-
ller puidese, gustaríame que se traducise Brief Interviews with Hideous Men, 
de David Foster Wallace e The Last Song of Dusk, de Siddharth Dhanvant 
Shanghvi. Outros autores como Timothy Mo, Wallace Stevens, Ben Okri... 
non sei, os andeis das librarías están inzados de autores espléndidos que non 
escriben necesariamente best-séllers.

En canto á segunda parte, eu admiro moitos libros e a moitos escrito-
res. Non me tería desgustado escribir Canaima, de Rómulo Gallegos, Se o vello 
Sinbad volvese ás illas, de Cunqueiro, por descontado, Los cuentos de la selva, 
de Horacio Quiroga, Vie secrète, de Pascal Quignard, The Pope’s Rhinoceros, de 
Lawrence Norfolk, Cobra, de Severo Sarduy... hai tantos. Mais se me tivese 
que quedar con un, se cadra, sería The Malay Archipelago, de Alfred Russel 
Wallace, polo que tivo que vivir para poder escribilo, pola paixón naturalista 
que destila cada páxina, polo moito que nel aprendín.

MV: Xa para rematar, podería compartir coas lectoras e lectores de 
‘Galicia 21’ os seus proxectos literarios máis inmediatos?
XQ: Teño en proxecto un libro que leva por título 55. Consta precisamente 
de 55 relatos para celebrar o meu aniversario. Sairá en Xerais, cando eu teña 
56 por problemas de axenda, mais iso soluciónase cun limiar que constitúe 
o relato 56. Logo está a tradución da versión de City of Glass, de Paul Auster, 
que en banda deseñada fixeran Paul Karasak e David Mazzucchelli, e que 
está a preparar Fausto Isorna para El Patito Editorial. Teño unha novela de 
interiors case rematada e estou comezando cunha aventura que esta vez me 
levará á Amazonia interior, alí onde se encontran Perú, Colombia e Bolivia. 
Hai máis, por descontado, malia que aínda estean en etapas iniciais de pro-
dución e daquela non sei se sairán ou non, mais estes catro proxectos que 
citei de seguro que van ben encamiñados.
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Mostra antolóxica 
de textos inéditos

Antoloxía

Xavier Queipo

Presentación do autor

Esta microantoloxía acolle catro textos ben distintos que, se non resumen a 
variedade da miña obra, si dan idea dunha diversidade de rexistros:

‘As leis do caos: fluxo e mutabilidade’ é un poema glosario adicado 
ao Premio Nobel de Física, o belga Ilya Prigogine, a quen tiven a oportu-
nidade de escoitar en directo explicando a Teoría do Caos. Foi este o meu 
contributo a un festival (‘Dwonder van claren ijse en snee. Een Festival in 
Woord en Beeld’) que combinou as artes plásticas e a literatura en home-
naxe ao poeta Jan Smeken e que se celebrou en Bruxelas en marzo de 2007. 
O poema estivo exposto en grandes paneis no patio do Hotel de Ville, sito 
na Grand Place, corazón de Europa, en galego, por descontado, mais tamén 
en francés, inglés e neerlandés.

‘As linguas do paraíso’ é un poema máis clásico, narrativo, case 
romántico, onde se describe o paraíso como o lugar que se atopa no medio 
de dous ríos e a lingua ou linguas que nel se falan son pois as linguas do 
paraíso. Foi lido na sala deBuren de Bruxelas, en galego e traducido ao 
neerlandés.

‘Camiño de Ferrol’ recolle a figura do capitán Mourelle, personaxe 
central do inicio de Extramunde, que logo se perde nunha das derivacións da 
novela. Non se trata de material rexeitado, nin moito menos, senón de mate-
rial que pode ser utilizado como parte integrante dunha novela, pois os fíos 
soltos (personaxes abandonados) de Extramunde pódense abrir en ramifica-
cións dendríticas para constituír unha serie de novelas encadeadas entre si 
por personaxes comúns.

‘Algoritmos’ é un fragmento dun libro inédito onde se relatan, a xeito 
de colaxe multicolor e moitas veces multilingüe, as experiencias de escrita 
e de lectura deste escritor no seu obradoiro. Está pois entre o dietario e a 
digresión narrativa, escrito nun xénero que non sei se ten nome propio.
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As leis do caos: fluxo e mutabilidade

A Ilya Prigogine

Inestabilidade. Pequenas modificacións amplifican o fenómeno colectivo 
da amálgama de culturas múltiples. A seta do tempo e a negación da perma-
nencia. Fuga na bifurcación, na desorde dun universo entrópico. Disipación 
no non-equilibrio. Catástrofe na ruptura da simetría, da orde, da estrutura 
equilibrada e cristaliña. Certeza do tránsito futuro. Alometría.

Incerteza (no tránsito). Escolla e risco. Oportunidade na crise. 
Modificacións instantáneas da relación coa natureza e co tempo na sucesión 
de bifurcacións e fugas. Colisións e encontros de azar xerando nubes de 
equilibrio magrittián. Verdade contra ilusión. Brillar ou extinguirse.

Irreversibilidade (no tempo). Dimensión existencial no rol construtivo 
do tempo. Condena da morte térmica. Irreversibilidade ficticia no eterno 
retorno das estacións, das xeracións, do frío. Tendencia clinal. Fluxo e 
mutabilidade. Irreversibilidade = ignorancia.

Corolario: A seta do tempo xera estruturas disipativas, turbións de desorde, 
magmas en non-equilibrio. Fragmentación fulcral de xeometría variábel. Só 
o tempo na súa náusea infinita, na súa cachaza sen límites, pode ordenar a 
desorde.

(Bruxelas, Xaneiro 2007)



99

Mostra antolóxica de textos 
inéditos
Xavier Queipo

Galicia 21
Issue E ‘13

As linguas do paraíso

Cando eu era pequeno, ben pequeno
na idade asustadora das preguntas,
u-lo paraíso? demandei.

Pai, sen dubidar un intre, respondeu certeiro:
sempre entre dous ríos has atopar, 
se así o procuras con afán,
o paraíso do que nunca sairás.

Entre dous ríos, pensei entón,
entre o Sarela e o Sar,
onde fica a casa dos avós, en Compostela.

Entre dous ríos, o paraíso, pensei de súpeto,
entón a lingua na que o pai fala
será por forza a lingua do paraíso.

Pasou o tempo, que tantas sorpresas procura,
na escola contáranme sen arroubo,
con rotundidade de dogma inventado:
‘O paraíso está entre o Eufrates e o Tigris,
ríos afastados que lindan co deserto’.

Saín ao mundo a percorrer distancias
e comprobei por min, con certo abraio,
que o paraíso ficaba alá nos trópicos,
entre o Congo nutricio ensanguentado
e o Zambeze inzado de caimáns.

Un amigo que por alí viaxara,
dixo ser a Amazonía toda
coa súa rede milagreira de afluentes, 
o paraíso perdido que soñaran
os ancestros que zarparan sen retorno.

Lin nun libro de viaxes á India,
do comezo do século pasado,
que entre o Ganxes e o Iamuna
puxeran os deuses o panteón brahmánico:
o paraíso a onde nunca se retorna.

O yin e o yang nos ríos inmensos 
que percorren a China en mutación,
o paraíso confuciano e taoísta,
as tres Gorxas do río Yan-tze 
e o Río das Perlas, co seu alfoz precioso.

Agora estou aquí, nesta terra de acollida,
terra fértil, baril e agarimosa, 
chaira do Mosa, do Escalda e dos canais
e sei de certo onde se encontra o paraíso,
ao que un día cheguei para ficar.
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Nas rúas sons de cordas mesturadas,
daquela as linguas que aquí se escoitan,
que falan os amigos e os veciños,
serán todas elas, pois, as linguas do paraíso.
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Camiño de Ferrol

O capitán Mourelle ergueuse do leito envurullado na suor dunha noite con 
máis acordares que acougos. Tan minguado e tan sen folgos semellaba, coas 
pernas flexionadas e as costas cargadas, coa face grisalla e o alento pestífero, 
que se diría atacado do mal das febres recorrentes ou da peste negra. Antón 
González, o seu mordomo dos días difíciles, durmía aínda aos seus pés, a 
metade espido e a metade cuberto por un gabán raído e unha manta cuarte-
leira, que sufriran tamén das reviravoltas da noite.

Fóra chovía sobre mollado, coma se os ceos quixesen ceibar as augas 
todas dun dioivo. Pola fiestra, a metade aberta por un problema coa fechadura, 
entraba unha luz tenue, case imperceptíbel, de inverno terríbel. Nas rúas de 
Betanzos a vida comezaba a espreguizarse e varios carros renxían os seus eixos 
anunciando o inicio do mercado das quintas feiras, onde os campesiños da 
contorna traficaban viandas e artesanías, legumes e peixe salgado, escabeches 
de ostras e polbos mazados para amolecer as carnes, pan acabado de fornear 
e sementes para a primavera que non tardaría en pintar os campos de flores 
amarelas.

O capitán achegouse á fiestra con desleixo, convencido aínda de que 
só unha conspiración dos abades e da curia de Compostela dera cabo das súas 
ordes primeiras, as de cruzar a mar océana para liberar nas costas de Güiana 
o cargamento de condenados polo Santo Oficio que el mesmo levara con 
man de ferro dende o Santuario de San Andrés ata este porto da Cidade dos 
Cabaleiros. ‘As ordes son as ordes e nós somos soldados e xa que logo debe-
mos seguilas sen dubidar un instante’, repetía con voz besbexante. Non parecía 
convencido ao completo de semellante sentenza. Se cadra por iso a repetía sen 
acougo, coma o retrouso dunha cantiga ou a salmodia dunha oración que lle 
prendese o ánimo.

Recuperado apenas da penumbra puido na fin abrir os ollos ao día. Na 
distancia, alá abaixo, no peirao que se abría ás augas do Mandeo, puido ver 
entre a bruma o navío onde deixara a súa carga miserenta e que pronto se faría 
ao mar baixo o comando do capitán Lourenzo de Sousa, o Nosa Señora das Augas 
Santas, armado de tres mastros e con bandullo de balea, cos codastes firmes e a 
cuberta varrida pola chuvia e polo vento que erguía a auga do río anegándoa de 
vez. Levado por un aire de loucura, deses que lle atacaban de xeito inesperado, 
virou costas á fiestra entreaberta e pateou o corpo inerme do seu asistente:

—Ergue, fillo do demo. Aquí xa non nos queren e temos que partir de 
contado.

Acordou sobresaltado o asistente, esfregando os ollos e adoptando 
unha actitude defensiva, cos brazos diante do corpo, sabendo que o capi-
tán Mourelle tanto podía deter o seu impulso como continuar no seu arrouto 
toleirán.

—Xa vou capitán, disimule que non acordase para lle preparar o 
almorzo.

—Cala, cala, langrán. Déixate de zalamerías, que no punto non mello-
ran o concepto que de ti eu teño.

—Non sexa vostede tan estrito, meu señor, que tantas beaterías e tanta 
contención nos puxos só van facer de voecencia un home triste e na fin vanmo 
levar á ruína.

—Como ousas falar así ao teu señor capitán, malandro? Sacat’me de 
diante e que non saiba eu nin o que pensas nin o que dis de min. Eu son home 
de honra e galóns e non vou permitir que un número anónimo e miserento me 
dea leccións do que teño que facer na vida.
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—Disimule, capitán... eu non quería.
—Pois se non querías para que abres a boca cando ninguén pide a 

túa opinión. Vai arrumando a bagaxe para partires de contado. Saímos logo 
do almorzo, e pon o ouvido atento a todo o que fale e non fale na rúa e na 
baiuca da fonda. Non me fío nin medio do que eses freires andan tramando 
ás miñas costas.

—Non se ocupe capitán, que eu terei cen ouvidos e mil ollos para ver 
e escoitar o que neste país se diga.

Coa mesma, o capitán Mourelle arrebolando polo aire o seu gabán 
abre a porta do cuarto e baixa os chanzos que do piso levan á cociña da 
fonda. Na mesa hai espalladas fogazas de pan centeo e fervedores de leite, 
cuncas de natas e algún chourizo acabado de fritir, aínda fumegante. Dous 
parroquiáns erguen a ollada ao sentir o balbordo das esporas golpeando na 
baixada. A pousadeira, que hai tempo se ergueu para amañar o almorzo dos 
hóspedes, saúda ao capitán con ensaiado requinte.

—Bos días teña vostede, señor capitán. Espero que teña descansado 
ben na nosa humilde casa.

Ao que o capitán, moucho e mal encarado, resposta cunha especie de 
gruñido de desaprobación:

—Non estou para lerias e falares. Sirve unha cunca de papas de fariña 
trigá e unhas lascas de carne seca, dese xabarín que probei onte... e que por 
certo estaba ben bo. Ah, e non esquezas poñer ao alcance unha garrafa de 
augardente. A noite foi longa amais e preciso de amolecer os ánimos.

Parte a pousadeira camiño dos fogóns para procurar o mandado do 
capitán, que reconcomido pola carraxe tamborea coas mans na madeira. Ao 
punto ve como o seu asistente baixa as escaleiras que dan ao andar e non 
pode afastar del a vista, pois trae a bagaxe pendurada das costas, facendo 
equilibrios para non caer. Onte xa falaron os dous do cambio de destino, 
mais agora que pasou a noite e que o capitán intúe que todo foi unha trapa-
llada urdida polos abades e os enviados do arcebispo, non sabe se terá azos 
para llo explicar a Antón, quen podería perderlle o respecto se soubera que 
media ducia de homes de saias veñen de afastalo dos seus plans coa compli-
cidade do almirante Sarmiento, que é de familia de tonsurados e polo tanto 
fai todo o que eles lle indiquen.

Fóra deixou de chover e xaora o ceo semella que vai abrir de vez, o 
que será oportunidade única para montar nas cabalerías e saír a fume de 
carozo na dirección de Ferrol, a onde con algo de sorte no camiño pode-
rán chegar esta noitiña. A treboada foi dura e se cadra se moveron as terras, 
como tantas veces acontece neste país cando chove con intensidade de tur-
bión. Tamén poida que atopen árbores atravesadas, barrancas onde o camiño 
fose erodido polas chuvias ou lameiros onde as cabalgaduras terán dificulta-
des para avanzar.
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Algoritmos (Work in progress)

Por que hai imaxes que retornan aos nosos soños (to our dreams, to our minds) 
e cando acordamos aparecen como fotogramas (snapshots) do pasado? (Non 
sei se aquí, logo de dúas parénteses cómpre un signo de interrogación 
ou simplemente un punto. Non se terá quebrado o ritmo do que le –eu 
mesmo antes de considerar o texto como definitivo– e daquela tan difícil 
manter a cadencia deica a fin da frase). Dous exemplos que trae Barcelona, 
onde agora paseo na noite logo do xantar: a) eu entrando nunha pensión 
na Port del’Angel,1 durmindo no mesmo cuarto que unha rapaza peruana 
que traballaba para un dos meus colegas do servizo militar (si, el era o seu 
maquereau, que vai ti saber por que ‘xarda’ se asimila en francés a chulo, a 
proxeneta. Eles saberán, a min píllame lonxe esa asociación). Eles espidos 
na cama, fumando e rindo (breast and chest, touching each other), coma se a 
vida non fose máis que aquel instante infinito, e b) unha noite fría nun 
cuarto compartido da Pensión Francia, próxima á estación de França (onde 
viñamos de chegar de Sant Climent Sescebes) e como aquel cuarto aparece 
cando comezo a ler Moby Dick na súa versión portuguesa (que escollín na 
ausencia de versión en galego, nunha altura onde o inglés era só un soño e 
a lembranza dunhas clases no colexio, que detestaba). Tantos anos pasados 
(vintenove, para ser precisos) e esas dúas imaxes chegaron ao unísono para 
me transportar á Barcelona da miña mocidade.

Esas imaxes xúntanse con outras imaxes cando leo un texto de Emine 
Sevgi Özdamar extraído de Life is a Caravanserai: ‘The merest fleck of a tear 
is enough’, di, e iso fai acordar en min as moitas veces que diante dun espe-
llo unha bágoa asomou no bordo da pálpebra (a inferior, por descontado, por 
pura cuestión de gravidade e posición habitual de ‘bípede implume’ segundo 
a definición aristotélica) e xa logo non quixo saír, non quixo escoar esva-
rando pola meixela, pois as fontes estaban secas de tanto sufrir e daquela 
mellor gardar aquela bágoa, atesourala coma se fose a última bágoa posíbel 
para ser utilizada nun instante de tránsito (e aquí deberías precisar, pois pola 
propia esencia todos os instantes son de tránsito).

Chorei mortes, por descontado, e abandonos, por suposto, mais as 
máis das veces chorei pola conciencia de me sentir fráxil e impredicíbel, 
partido polo eixo por un raio de tolemia,2 quen sabe se consciente da lasi-
tude (labilidade, verba de uso propio, que tan poucos partillan), da traizón, 
da soidade. Algunha vez coincidín con Huxley (e agora me arrepinto, xa 
tarde) en que por moito que ensaiemos amizades e amores, compañías espo-
rádicas, acquaintances and sexual intercourses, sempre estamos sós, prisioneiros 
nos lindes do noso corpo. Agora sei que estaba errado, que hai mil e un graos 
de soidade, dende aquela que se procura para a reflexión ou o descanso (e 
entón tan reconfortante) a aqueloutra que se percebe coma unha condena.

Pensar estas cousas nun avión que nos leva dunha cidade de traballo a 
outra cidade de traballo, dunha infelicidade a outra, fai aparecer unha pan-
tasma que arrepía, que nos fai conscientes das rutinas e os graos de desamor, 
mais tamén aparece thanks to the faith that could not be materialized in any defined 
god, a crenza de vivir, de ter vivido, de amar e ter amado deica o delirio.

Na mesiña abatíbel da butaca dianteira fican tristes os vestixios do té 
con manteiga, combinación inspirada nun filme de monxes tibetanos, que 
engaden manteiga de iac ao seu té de herbas aromáticas. A veciña de cadeira 
–sorte, non hai moita xente e temos unha cadeira entre nós e por tanto máis 
espazo– olla para min con cara de fada cunha mestura de perplexidade 
(combinación talmente inouïe para alguén que le Le Soir) e curiosidade (por 

De seguro que non se escribe 
así, terei que consultar cun amigo 
catalán ou fixarme a próxima vez 
que visite Barcelona, ou simple-
mente procuralo en Google Maps, 
que é o máis sinxelo, ou buscar nos 
meus cadernos de peto, nas datas 
de cando estiven en Barcelona en 
2011, coido que foi en febreiro, por 
razóns de traballo, como case sem-
pre que viaxo.

 ‘Demediado por un raio de to-
licie’ tampouco quedaría mal, se ca-
dra quedaría mellor, mais o absurdo 
dicionario que manexo non recolle 
esa verba para min magnífica na 
súa claridade definitoria da esqui-
zofrenia que é ‘demediado’ e que 
me fai lembrar a Italo Calvino, nin 
‘tolicie’, que supoño que se terá por 
un lusismo, mais benvida sexa esa 
capacidade de ser permeábeis na 
fronteira lingüística.

1

2
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probar aquela beberaxe que se cadra lle fai acordar a lembranza dun té con 
manteiga de iac nas faldras dunha montaña do Tibet, un filme que se cadra 
non deixou outra traza que ese gusto).

*****

Que se pode dicir dun tipo que no medio e medio dunha charla di: ‘L’eau 
est une flamme mouillée’. Pois cando menos que debería recoñecer que está 
citando a Novalis e non pretender que é unha idea que se lle vén de ocorrer 
agora mesmo, espontaneamente, sen aviso previo, all’improvviso. Mais claro, 
non está ben visto que un interrompa unha conferencia, ou unha entrevista, 
ou mesmo que corte a palabra de alguén –maior e por tanto suxeito pri-
vilexiado de respecto– para lle recordar os dereitos de autor dunha frase. 
Aínda que se o pensamos ben é probábel que esta mestura de ideas (chama, 
auga, como conceptos antitéticos) xa fose expresada noutras culturas e 
noutros tempos (un mar de lava volcánica, por exemplo, traería esta imaxe, 
como tamén un glaciar onde o xeo queima as entrañas dun home atopado 
nos Alpes). Todos temos os nosos pequenos lapsus cando nos cremos supe-
riores e esquecemos de onde vimos (aquelas células de pai e de nai inten-
tando entenderse), do pequenos que somos e deberiamos sentirnos sempre 
como prescindíbeis. Abandonar xa esta deriva absurda e saír dar un giro para 
espantar a soidade. Sentir se cadra aquela frase (de Mallarmé?): Je ne suis pas 
un solitaire, mais un solitaire de quelqu’un. A soidade procurada é ben distinta 
desta soidade accidental, de home só que perdese a quen máis desexa ter ao 
seu lado. Une flamme mouillée. Solitaire de toi, quizais.

*****

Un bálsamo. Escribir é como un bálsamo que cura as feridas, as da soidade 
e as do estrañamento. Tamén cura outras lesións menores e maiores, o caso 
é procurar o momento para se aventurar nas páxinas (agora mellor nas pan-
tallas da computadora, que é máis veloz). Se cadra –tantos anos e aínda sigo 
sendo un conxunto de dúbidas engarzadas nunha rede admirábel de pen-
samentos, de derivacións eléctricas, de chimpos argumentais– esa velo-
cidade modifica a escrita, lugar común, perhaps, mais algo de razón, pois 
aínda lembro cando todo o escribía a man, slow mood, e logo nunha máquina 
Underwood herdada do avó e xa logo nunha Olivetti, de lonxe máis manexá-
bel e doían menos os dedos ao martelar as teclas (daquela eu aínda dicía e 
escribía ‘técolas’, que é verba fantástica e ben sonora, mais que o corrector 
despreza por estraña. Iso remíteme a pensar que é se cadra o corrector orto-
gráfico integrado no procesador de textos o que é estraño).

*****

Eu son un unicornio branco e vivo no medio dunha braña chea de flores. 
Teño un par de ás e un corno que brilla ao sol. Así comeza unha rapaza de 
nove anos unha historia na sección Once Upon a Time dun xornal maltés, que 
leo o mesmo día no que non podo visitar as pinturas de Caravaggio, pois 
o museo xa pechou e eu saín tarde da xuntanza e daquela todo se com-
plica cando un pretende traballar e facer algo de turismo. Nese punto, a 
luz fuxindo e eu pensando en como unha nena maltesa pode imaxinar un 
unicornio con ás (non era Pegaso o cabalo que tiña ás? Tiña un corno?) e 
daquela lembro que seguro que foi ao cinema e veu un deses filmes onde 
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todo comeza cos créditos dunha produtora que ten a Pegasus como o seu 
símbolo, non lembro o nome da produtora, mais estou certo que algo lin 
sobre a estadía de Caravaggio en Malta, fuxindo dunha denuncia por asasi-
nato, e daquela vén á memoria Il colore del sole de Andrea Camilleri, que en 
troques de falar de Montalbano (non me gustan as novelas con detectives 
privados, con inspectores de policía, con anciáns repelentes ou superheroes 
que descobren o asasino polos detalles máis sutís), relata a súa propia pes-
cuda (está narrado nunha primeira persoa clara ou falsamente autobiográ-
fica) na procura dos trazos (das pegadas, se o tempo non as tivese borrado) 
do paso do grande pintor pola illa de Malta.

*****

Non hai moitas opcións cando un atravesa unha certa barreira e comeza a 
ter medo, pois as forzas xa non son as mesmas que eran hai uns anos (pou-
cos). Non hai moitas opcións, pois atácanos a covardía (se é que xa non 
estaba alí acubillada, servindo de parapeto ás nosas vidas, moles, sen dúbida, 
na meirande parte dos casos).

Cando me demandan que é o que quero ser de maior (coma se fose 
novo), eu sempre digo que un home tranquilo, e cando me preguntan se o 
traballo é complexo ou moi doado, sempre contesto que teño a sensación 
de levar toda a miña vida de vacacións. Traballar é andar na pesca do largo, 
a centos de millas da casa, ou picar carbón a mil metros nunha mina que 
pode estoupar en calquera momento, ou vivir illado nunha estación meteo-
rolóxica na Antártida e non poder saír da base e andar remoendo todo o 
día. Traballar é estar nunha factoría, anos e anos, facendo un movemento 
rutineiro que vai dar cabo dos nosos ósos ou da vista, ou ben da nosa resis-
tencia e remataremos reumáticos e botados a perder. Traballar é percorrer 
centos de quilómetros por día e parar nunha gasolineira, e pretender que 
es un home de pelo en peito e deixar que te fodan nos baños, pois levas días 
sen falar con ninguén, sen ver aos teus e precisas dun pouco de tolemia (de 
loucura, de expansión, de tolicie, como sexa). Traballar é pasar unha garda 
nun hospital de campaña e non ter medicinas para os enfermos e ter que 
amputar, que cortar, que suturar ou que sondar coas mans espidas (non hai 
luvas), co sangue coagulado esvarando pola bata que unha vez foi branca (a 
auga está racionada), cos pés inchados de pasar o día dun lado a outro (risco 
de trombose, de insuficiencia cardíaca, de edema). Traballar é ter que lim-
par as rúas nas noites (de inverno e de verán), entrar nos esgotos, nas gabias 
e nos leitos resecos dos ríos para limpar os fondos lamacentos. Traballar é 
limpar alxibes de petróleo ou tanques con residuos tóxicos, asfaltar unha 
estrada a corenta graos á sombra ou almacenar peixe nun frigorífico a vinte 
e tal por baixo de cero. Traballar é facer algo que nos desgusta, que nos 
esgota, que nos humilla, que nos ata dalgunha forma e nos reduce á nosa 
condición de medios de produción, de individuos maleábeis, a seres bina-
rios onde o código produción / consumo leva xa mesmo a unha combina-
ción de números que nos identifican: a tarxeta de identidade, o cartón do 
banco, o número de rexistro na sanidade pública, o carné de tal ou cal club 
–tanto ten de lectura como de fútbol, de vídeo como gastronómico, non hai 
números de membro mellores que outros, distintos, máis puros–, o teléfono 
móbil, o número do pasaporte, a talla dos zapatos, a altura medida en centí-
metros ou polgadas, os puntos acumulábeis que nos dá a caixeira do súper, 
as verbas que escribimos en facebook e todas esas mostras de intelixencia –do 
inglés intelligence, que nada ten que ver co espelido que ti sexas, senón que 



106

Mostra antolóxica de textos 
inéditos
Xavier Queipo

Galicia 21
Issue E ‘13

quere significar ‘precioso material de información privilexiada’, que pode 
servir para deter a un criminal ou criminalizar a un inocente– que poden 
dar cabo de nós sen que nos deamos de conta que nos están seguindo, que 
estamos vixiados, controlados, monitorizados ou monitorados, verba que tanto 
gusta aos médicos de coidados intensivos e aos científicos suramericanos de 
fala castelán que din ‘monitoreo’, cando se refiren á xestión das poboacións 
de especies animais.
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Plymouth: Lexington Books
2012. 151 pp.
isbn 978–0–7391–6548–5R. ROMERO, 

Eugenia
Contemporary 
Galician Culture in 
a Global Context. 
Movable Identities

Review

Empregar como ferramenta de análise e como marco teórico as metáforas 
cartográficas proxectadas sobre o mapa da globalización leva, sen dúbida, a 
bater con territorios identitarios e ideolóxicos que non podía topografar na 
súa carta xeométrica o insigne cartógrafo galego Domingo Fontán (1788–
1866). Os lugares da nación na actualidade sobardan as representacións 
cartográficas que deron corpo ás nacións no marco da modernidade, singu-
larizadas por un accidente xeográfico e unha fronteira administrativa aquí, 
e unha isoglosa lingüística acolá. O territorio identitario artéllase como 
unha complexa rede discursiva de singularidades, ritos, certezas, contradi-
cións, ou dito doutro xeito, de illas no espello, repeticións, relatos, monu-
mentos e, no discurso da nación en Galicia, esa contradicción irresolúbel da 
saudade canda o ferrete da retranca. 

Cando a identidade emprega o criterio do lugar para dicir a nación 
o mapa resulta un debuxo eficaz do corpus lexitimado, intelixíbel, pero 
incompleto, pois temos a certeza de que non se pode pensar a nación sen 
os corpos, e os corpos desbordan o lugar. Antes da globalización parecía 
imposible dicir a nación sen pensar no seu territorio; agora, co aumento da 
mobilidade e a irrupción de internet temos a certeza de que son os vínculos 
os que crean comunidade, non as fronteiras. Este novo punto de ancoraxe 
resulta ben máis complexo porque implica situarse nos puntos de nego-
ciación e pacto, desconfiar da uniformidade para atender á complexidade, 
matizar a certeza do único para atender ás diferenzas intrínsecas, refugar 
o confort do relato esencializador, aínda que sexa estratéxico, para pular 
por unha política do común; e política, pensada no sentido arendtiano, 
implica que o vínculo só se pode establecer desde as diferenzas. Porén a 
nación, vista en primeiro lugar como territorio, ofrece unha ilusión de con-
creción. Pensar a partir do mapa resulta moi eficaz, como ben sabía Antón 
Reixa cando falou de Galicia como a República de Sitio Distinto e Miguel 
Anxo Murado no ensaio Otra idea de Galicia (2008); un libro este que se abre 

Helena González 
Fernández 
Universitat de Barcelona
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precisamente cunha referencia ao mapa de Fontán, e que cumpriría traducir 
ao inglés porque alí se cartografía o territorio e se retratan persoas e aconte-
cementos significativos sen reverencias litúrxicas.

Eugenia R. Romero forma parte desa estimulante, prolífica e influínte 
xeira de galicianistas que, desde as universidades anglosaxonas (Australia, 
Estados Unidos, Irlanda, Nova Celandia, Reino Unido), tentan facer intelixí-
bel a cultura galega alén do comareiro e procuran para ela un lugar de seu 
no marco da globalización. O seu marco de estudo é postnacional, e por esa 
razón teñen máis interese no que esta cultura ten de mobilidade, contacto, 
porosidade, traslado. Falan, xa que logo, de como a experiencia histórica e 
persoal do movemento dos corpos inflúe de maneira decisiva na construción 
do imaxinario da nación. Repárese particularmente nos traballos de José 
Colmeiro e Kirsty Hooper, dous referentes que constitúen o punto de par-
tida para o libro de Romero que aquí reseñamos, Contemporary Galician Culture 
in a Global Context. Movable Identities (2012).

O libro organízase en catro capítulos. No primeiro trátase da emi-
gración como un dos indicadores máis salientábeis da identidade galega, 
e, seguindo a John Turner, considérase un factor positivo e unha oportuni-
dade para a creatividade social. Para situar o debate a autora elixe un cor-
pus pequeno pero significativo: os filmes de Chano Piñeiro, Miguel Castelo 
e Ignacio Vilar, dous relatos de Castelao e mais a campaña institucional, 
‘Vive en galego’. O segundo analiza un dos temas axiais na representación da 
nación: o espazo e a escrita da historia na contradición entre os mitos situa-
dos no territorio de orixe e a evidencia dunha longa historia de mobilidade. 
Neste caso parte de novelas en castelán de Gonzalo Torrente Ballester e en 
galego de Manuel Rivas, e o parque do Pasatempo e mais o Museo do Pobo 
Galego pola súa condición de lugares de memoria nos que se evidencian 
as contradicións entre pasado e presente, rural e urbano. O terceiro cén-
trase na saudade no eixo do fantástico para analizar a desterritorialización 
da identidade a partir de dúas novelas en galego de Suso de Toro e Dolores 
Ruíz e mais un filme de Rubén Riós, o que lle serve para estudar a temati-
zación da ausencia en representacións femininas e nun tótem espectral, a 
Santa Compaña. Finalmente no cuarto capítulo sitúase no marco da globa-
lización para amosar como a música chamada folk está a modelar unha idea 
da Galicia glocal, situando a cultura galega alén das fronteiras e formulando 
os seus proxectos desde a hibridación como reto constante. Na súa análise 
inclúe músicos variados dende Siniestro Total a Xoán Curiel, de Uxía a Narf.

Eugenia Romero abre o libro preguntándose ‘Onde está Galicia no 
mundo?’ e empeza referíndose á nación na súa representación máis recoñe-
cíbel: chantada en Fisterra, que é asemade o lugar no que se está, lugar de 
partida, punto de regreso. Por tanto, vivir, viaxar, emigrar son tres modula-
cións do movemento, e ese é o cerne do libro de Romero: estudar a cultura e 
a nación como o resultado da mobilidade global, que, no caso galego é tamén 
un dos trazos constituíntes. Contemporary Galician Culture in a Global Context 
non pretende, logo, reproducir o discurso dominante noutra lingua e nou-
tra cultura senón identificar desde fóra aqueles trazos diferenciais que sin-
gularizan a cultura galega e poden facela máis intelixíbel na globalización. 
Recupera, logo, aqueles elementos que forman parte do relato da nación, e 
que foran formulados como carencia, para superar a dialéctica pasado-pre-
sente e lelos como un factor positivo.

Eugenia R. Romero artella a súa análise a partir do termo galegui-
dade, empregado como concepto identitario glocal que recolle, ao seu ver, 
as políticas de internacionalización de institucións, a nación imaxinada 
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pola emigración mais tamén a nación tal como a artellan os proxectos cul-
turais centrais e máis internacionalizadores nas últimas décadas. A elec-
ción do concepto non está exento de risco e debate. A etiqueta galeguidade 
foi empregada con moito éxito polo goberno galego conservador, mais o 
seu uso en substitución do suxeito identitario galega/galego resulta discu-
tíbel desde posicións políticas nacionalistas, tanto independentistas como 
non. A súa vixencia mesmo se reafirmou, e con éxito merecente de estudo, 
nas populares campañas de supermercados Gadis, ‘Vivamos como galegos!’. 
Agora ben, aínda que galeguidade é un concepto que, ao meu ver, atranca 
máis que o que resolve, na procura que fai Romero dun concepto que non 
estea tan marcado pola orixe e a pertenza, é dicir, polo estatismo e a territo-
rialidade, hai sen dúbida un acerto: o de retratar unha identidade dinámica 
e líquida, en constante proceso de renegociación e adscrición das identi-
dades, que son múltiples e nómades, como diría Rosa Braidotti. Por iso, e 
aínda que Romero non o cita, Zygmunt Bauman parece estar presente nese 
interese pola épica navegante que agroma con forza a finais do século XX 
que a autora salienta nos últimos capítulos do libro. Primeiro, ao citar un 
treito da nau/nación segundo Luar na Lubre: ‘Esta é unha nau imaxinaria 
na que navegamos / a través do mar da historia as xentes de Galicia’ (31). A 
nau/nación imaxinaria pon en evidencia a súa desterritorialización, e por 
esa razón o movemento e a ausencia lle resultan tan interesantes a Romero 
para entender a nación. O motivo retómase desde a experiencia dos corpos, 
desde a emigración, noutra cita destacada, neste caso de Narf: ‘Son galego 
de Caracas, galego de Santiago, / galego de Roma, de Lima, do Cairo, de 
Bogotá. / Galego na Galicia imaxinaria’ (97).

O obxectivo do estudo de Eugenia R. Romero é facer intelixíbel no 
marco dos Iberian Studies qué papel pode ter o estudo da cultura galega 
como un ámbito desde o que desestabilizar a lectura da experiencia transat-
lántica. Pero, sobre todo ten unha virtude: incomodar a lectura establecida 
e xerar, xa que logo, moitos interrogantes entre a mirada interior e o que 
parece diferencial e distintivo na mirada desde fóra. O principal interro-
gante xorde, ao meu ver, do peso que ten a emigración, a saudade e mesmo 
o espectral no discurso modelizador da identidade, aínda que estas cues-
tións sexan entendidas como factores positivos porque a tematización da 
carencia como articulador do retrato da nación implica un discurso da insa-
tisfacción, da débeda e da inxustiza. De feito, a mesma Romero dá en subli-
ñar no remate do libro esa idea da ausencia como diferenza cando cita, e fai 
seu, o concepto de nación de Ernest Renan, ‘a historical result induced by 
a series of facts that converge in the same direction’ (128). Polo tanto, argu-
menta Romero, ‘Galicia is emigration, saudade, attachment, absence, terruño, 
the Atlantic Ocean, Galician, Castilian, English, past, present, urban, rural, 
modern, backwards’ (128; cursivas no orixinal). E ao converter a ausencia en 
motivo central da definición da identidade, sen ter en conta outros facto-
res, acaba por esencializar o concepto. O mesmo Renan, que tanto estimou 
o valor político da narración do pasado tamén insiste en que a existencia 
dunha nación é un plebiscito de todos os días, e nesa renegociación diaria a 
narración da ausencia é só unha parte. Mesmo os novos fluxos migratorios 
que caracterizan os comezos do terceiro milenio provocan unha fenda nas 
experiencias da emigración do XIX e o XX. Ese (excesivo?) protagonismo da 
emigración e da ausencia, que ata agora serviu máis para reforzar o relato 
saudoso e patriarcal da nación, descobre as múltiples miradas sobre esa 
nación que non se cingue a un territorio senón á experiencia dos corpos. 
A retranca, porén, sempre foi ferramenta útil pero pouco considerada. A 
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retranca aparece mesmo en autores do corpus de Romero, e con ese humor 
de dobre fío procúrase a desencialización, o presente máis que o pasado, 
a afirmación do conflito máis que a carencia, a incorporación de posicións 
e discursos que inciden no presente. Neste sentido a lectura do libro de 
Romero pode completarse co volume de entrevistas recentemente editado 
por José Colmeiro, Galeg@s sen fronteiras. Conversas sobre a cultura galega no 
século XXI (Xerais, 2012). 

Eugenia R. Romero, co seu libro, ratifica dous feitos que cómpre ter 
en conta nos estudos galegos. En primeiro lugar, e seguindo o camiño dos 
estudos culturais, a perda de centralidade da literatura, no sentido clá-
sico, como formante do discurso cultural da nación. En segundo lugar, a 
aparición dun marco de comprensión glocal no que o confort da comuni-
dade dada se troca pola hibridación e o nomadismo. Benvidas sexan análi-
ses como as de Romero porque, cambiando os marcos, abre interrogantes 
e conflitos, e, sobre todo, porque procura pasarelas de intelixibilidade para 
esa cultura da República de Sitio Distinto, sen fronteiras.
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En 2012 a editorial Icaria tirou do prelo Canon y subversión. La obra narrativa 
de Rosalía de Castro, que reúne nove valiosos traballos editados por Helena 
González Fernández e María do Cebreiro Rábade Villar. Este volume 
representa o intento consciente de superar o desleixo crítico a que a obra 
novelística de Castro se viu relegada, pois foi o seu traballo poético o que 
tradicionalmente suscitou un maior interese. Tal propósito fica enunciado 
polas editoras no capítulo introdutorio —‘Una rueca en los brazos de un 
atleta’ (9–24)— en que tamén se revisan as últimas tendencias críticas e 
se advirte da complexidade que comporta a análise da narrativa rosaliana; 
Castro tende a articular a súa crítica dun xeito máis indirecto e ambiguo 
a causa dos  obstáculos que acha para cuestionar abertamente o discurso 
masculinista e intervir nos debates da actualidade política. Malia as dificul-
tades, cremos que Canon y subversión acada por demais o propósito con que 
foi concibido. Dividido en dúas grandes seccións —‘¿Qué es una autora?’ e 
‘Utopía, crítica social y literatura gótica’—, constitúe un traballo unitario e 
ben organizado, que proporciona diferentes enfoques metodolóxicos e pun-
tos de vista complementarios, reaviva debates aínda necesarios e abre novos 
camiños nos estudos rosalianos.

A primeira das seccións ábrese coa tradución parcial dun traballo 
de Catherine Davies xa publicado en 1998. A súa inclusión parécenos un 
acerto, pois nel sintetízanse os principais episodios biográficos da escritora 
e repásase a súa produción literaria. Atende Davies á obra rosaliana no seu 
conxunto e proporciona claves interpretativas de enorme utilidade. A com-
paración co traballo de autoras contemporáneas como Emilia Pardo Bazán, 
Cecilia Böhl de Faber e Gertrudis Gómez de Avellaneda apuntala a afirma-
ción sostida no inicio do capítulo: ‘La vida y la obra de la escritora gallega 
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Rosalía de Castro difieren en gran medida de la obra de las otras escritoras 
de su tiempo en su patrón y desarrollo’ (27). A reivindicación de carácter 
feminista —aínda que en graos diferentes— pode ser considerada un sus-
trato común ás escritoras mencionadas, se ben a especificidade rosaliana 
apuntada por Davies radica no seu compromiso político con Galiza e coas 
clases populares, así como no emprego de dous idiomas. 

É precisamente o feito de se situar nos límites, a tensión entre cen-
tralidade e periferia, o que focaliza a atención de Dolores Vilavedra en 
‘Rosalía de Castro: escribir desde la(s) frontera(s)’. A escritora é descrita 
como ‘un sujeto híbrido que desde los márgenes —que también son fron-
teras— desafía los códigos de todas las categorías posibles de su tiempo’ 
(47). Desde esta consideración reflexiónase acerca da evolución xenérica da 
obra rosaliana e sobre o carácter senlleiro da súa novelística. A explicación 
das peculiaridades da súa escrita tomando como fundamento a posición 
marxinal en diferentes eidos eríxese nunha das constantes do volume que 
estamos a reseñar. Alén disto, coa intención de deconstruír visións defor-
madoras que afectaron tanto á vida como á obra da autora, Vilavedra pro-
ponse impugnar algúns daqueles estereotipos: ‘madre amantísima, santiña, 
librepensadora, protofeminista, patriota, creadora de una literatura nacio-
nal’ (45). Obviamente, calquera destes atributos por si propio constitúe 
unha simplificación, mais é preciso notar que pertencen a discursos distin-
tos, con intencionalidades afastadas e, por tanto, da nosa óptica, exixirían 
tamén abordaxes diferenciadas. Por exemplo, non concordamos con que 
afirmar o carácter fundacional da obra rosaliana faga parte dun proceso de 
estereotipización ao xeito do que representou a súa conversión en santiña, 
pois o carácter de pioneira foi xeneralizado entre os seus coetáneos e ple-
namente asumido pola artista. En todo caso, Dolores Vilavedra está a tocar 
temas controvertidos e delicados de vez, polo que a súa contribución resulta 
de interese. Unha mostra disto é a epígrafe ‘¿Decisión o dimisión?’, en que 
abrolla de novo o intenso debate xurdido á volta do episodio da biografía de 
Castro adoito conceptualizado como o seu abandono do galego como lingua 
de expresión literaria. 

Joana Masó cerra esta sección co capítulo ‘Declinaciones de la auto-
ría en la obra de Rosalía de Castro’. Partindo dun marco teórico barthe-
siano, indaga no conflito autorial a través do que denomina ‘desacordos 
gramaticais’ tales como a vacilación entre autor/autora. Válese de numero-
sos exemplos e dun consistente soporte crítico para tratar a relación entre 
texto e lector, suxerindo a posibilidade de diferentes destinatarios para 
unha mesma obra. Masó analiza sagazmente a tensión entre feminidade 
e concepto de autoría, mais faino tendo en conta só a obra en español da 
escritora. A inclusión de textos en galego como ‘Duas palabras d’a autora’, 
ensaio preliminar de Follas Novas, tería contribuído a unha visión máis afi-
nada do tema a estudar.

A segunda sección é inaugurada por María do Cebreiro Rábade Villar 
con ‘Rosalía de Castro y el mito del progreso. Elementos para una nueva 
política del tiempo’. A partir das nocións xa contidas no título, tempo e pro-
greso, esta autora considera a posibilidade de ‘vislumbrar uno de los inten-
tos del proyecto cultural de Rosalía de Castro: el de producir significación 
histórica para una comunidad cuyo destino, por su condición periférica en 
el conjunto europeo, sería el de quedar excluida de la política del tiempo 
hegemónica’ (80). Rábade Villar demostra con habelencia a tentativa rosa-
liana de situar a periferia no mapa, de facela existir, mostrando tamén a dis-
tinta sensibilidade e argumentos que a escritora esgrime canto ao concepto 
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de progreso en distintos momentos da súa traxectoria. É a análise desta evo-
lución, cos seus distintos matices, o que resulta máis atractivo e novidoso. 
Así, móstrasenos a Castro máis incrédula, aquela que olla con receo os mitos 
do século, para o que tamén é tida en consideración a súa obra xornalística, 
adoito descoñecida ou simplemente relegada a un segundo plano, así como 
as novelas La hija del mar, Ruinas e El primer loco.

Por seu lado, Margarita García Candeira asina ‘Más allá de la ansie-
dad de la autoría: poética del desierto, imaginación femenina y utopía en La 
Hija del mar’, onde se examina o tratamento da paisaxe na primeira novela 
rosaliana confrontándoo coa visión ofrecida en Cantares gallegos. As marca-
das diferenzas entre ambas obras levan a García Candeira a formular inter-
pretacións políticas e a aprofundar no que denomina ‘poética del desierto 
o del vacío’. A análise gañaría en profundidade se se analizasen as referen-
cias ao deserto do mundo ou da súa alma presentes na súa obra poética xa 
que  tamén suxiren a noción de abandono que remite ao significado etimo-
lóxico da palabra  e que aparece debuxada na paisaxe de La Hija del mar e 
mais na falta de acubillo, no desacougo vital das súas protagonistas, Teresa e 
Esperanza. Cómpre destacarmos a profunda análise dos personaxes levada a 
termo, a consideración de aspectos específicos como o da creación literaria 
e a aplicación de conceptos como o principio utópico de Ernst Bloch. 

É sen dúbida El caballero de las botas azules a novela que segue a sus-
citar maior atención. Catro dos capítulos do volume céntranse directa-
mente na súa análise e as referencias son constantes en practicamente todas 
as seccións. Canon y subversión incide na conexión da escrita rosaliana co 
conxunto das profundas transformacións que sacoden o século XIX. En 
‘¿Por qué Rosalía de Castro tenía razón? El caballero de las botas azules como 
texto antisistema’, Helena Miguélez-Carballeira leva a cabo unha relectura 
da novela á luz do marco analítico fornecido por Terry Eagleton en Why 
Marx Was Right (2011). Acertadamente, a investigadora sérvese dunha ter-
minoloxía flexíbel que lle permite estudar as consecuencias sociais do novo 
réxime económico con especial atención ao concepto burgués do lecer, ao 
consumismo e ao canon de beleza feminino. Se ben xa Francisco Rodríguez 
Sánchez tiña advertido o vínculo entre a postura rosaliana e a influencia do 
socialismo utópico francés, a novidade deste capítulo consiste en que pro-
porciona ‘un análisis pormenorizado de qué aspectos explícitos del socia-
lismo utópico libertario de Proudhon encontraron desarrollo, e incluso 
crítica, en la narrativa rosalina’ (127). A partir dos clásicos Qu’est-ce que la 
propriété? (1870) de Pierre-Joseph Proudhon e The Theory of the Leisure Class 
(1899) de Thorstein Veblen, Miguélez-Carballeira detecta sagazmente 
aquelas citas concretas de El caballero que mellor ilustran os novos princi-
pios ideolóxicos, auténticos motores do pretendido cambio social. Grande 
parte dos exemplos proporcionados sorprenden pola súa actualidade: entre 
outros, a crítica ao sistema bancario e aos medios de comunicación. O 
obxectivo de actualizar a obra rosaliana tamén se evoca no título da colabo-
ración e na súa sentenza final: ‘Una Rosalía de Castro que, a la luz del actual 
contexto de crisis económica capitalista y de la turbadora vigencia de sus 
textos, me atrevería a sugerir, tenía razón’ (137).

Esta liña de investigación vese reforzada no capítulo seguinte, ‘La 
musa andrógina y la regeneración social’, en que María Xesús Lama pro-
pón unha exexese do diálogo que prefacia a novela, o que lle permite trazar 
importantes ligazóns co mito do andróxino na tradición filosófica e literaria. 
A interpretación rosaliana da androxinia sitúase nesta esteira e bebe tamén 
da perspectiva social con que o mito é observado no século XIX. A escritora 
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sorprende novamente pola orixinalidade da atípica musa que nos presenta, 
ben afastada de calquera modelo convencional que o lector poida agardar. 
Segundo tamén apunta Lama, ‘Con su declarado interés por el presente y 
por ocuparse de problemas reales de la sociedad contemporánea, lejos de 
los escapismos románticos, la musa apuesta por una literatura de interven-
ción que aspira a guiar una transformación de la sociedad’ (152). O pro-
pósito da novela, pois, sobarda o desexo dunha mera renovación estética e 
propugna un novo equilibrio inspirado no mito do andróxino. Máis unha 
interpretación suxestiva de entre as moitas que a misteriosa musa ten orixi-
nado e das que o volume tamén dá conta. 

Por último, en ‘De abismos y superficies: nuevos espacios de lo gótico 
en El caballero de las botas azules’, Isabel Clúa Ginés sostén que a obra se vale 
das constantes propias daquel tipo de narrativa para abordar —por veces de 
xeito paródico— problemáticas tan modernas como a que relaciona muller 
e consumo. A autora analiza a indumentaria e os novos espazos de sociabi-
lidade que abundan na novela para reflexionar sobre o desexo, un tema que 
considera central. O capítulo consegue que repensemos o complexo perso-
naxe do Duque da Gloria e o(s) significado(s) das súas célebres botas azuis. 
Unha perspectiva similar posúe ‘La musa, la estatua y la vampira’, en que 
Helena González Fernández estuda El primer loco. Cómpre destacarmos o 
diálogo intertextual que establece entre esta novela e El caballero, así como 
con clásicos da literatura fantástica como George Sand, Edgar Allan Poe 
e E.T.A. Hoffmann. Ademais, esculca minuciosamente a personalidade de 
Berenice e Esmeralda —a quen concede carácter estatuario e vampírico 
respectivamente— para finalmente adherirse a unha interpretación política 
da novela, entendida como o ‘fracaso de unos intelectuales que prefirieron 
la posición misógina de inmovilizar a las mujeres como estatuas antes que 
aliarse con ellas’ (197).

En definitiva, cómpre recoñecermos a alta calidade de todos os capí-
tulos e a análise intensa que aportan, motivo polo que limitar a nosa valo-
ración ao espazo dunha reseña non foi tarefa doada. Como as editoras, 
sostemos que a obra narrativa de Rosalía de Castro aínda non ocupa o lugar 
que lle corresponde. Non é suficientemente estudada nin valorada e, como 
todos os clásicos, segue a admitir infinitas relecturas e novas aproxima-
cións. Velaquí o inicio dunha nova etapa. Sen dúbida, o volume que temos 
nas mans demostra o interese crecente pola novelística rosaliana e significa 
unha ollada novidosa que incita a repensar a súa obra. Este é o obxectivo 
último que tamén as autoras procuraban e acadaron. 
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Marisol Rodríguez Rodríguez’s monograph, Feminismo e innovación en la 
narrativa gallega de autoría femenina: Xohana Torres, María Xosé Queizán, Carmen 
Blanco y Teresa Moure (2013), is a welcome addition to the field of Galician 
women’s writing and a reflection of the growing interest in Galician 
women’s narrative. As Rodríguez rightly states in the introduction, the 
existing studies on Galician women’s narrative all emphasize that there is 
an absence of literary models for women in the narrative genre that has led 
to few women writers producing narrative works, which in turn has led to a 
lack of change or innovation within the genre. I would add that this percei-
ved absence of writers has led to a lack of interest in Galician women’s 
narrative from critics and academics, which explains why the history and 
analysis of Galician women’s narrative is often described as “fragmented”. 
Rodríguez’s contribution to the field is refreshing as she does not focus on 
the perceived lack of women writers in the Galician narrative genre, but 
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rather on the changes in the genre women writers such as Torres, Queizán, 
Blanco and Moure have instigated through their work. More specifically, 
Rodríguez’s aim is to analyse the importance of the literary trajectories and 
the impact of the work of four women writers from two different genera-
tions in their own historical context and the way in which their narrative 
works contribute to the renovation of the genre, from a particular feminist 
stance. What is particularly pleasing is the inclusion and in-depth analysis 
of the work of feminist author María Xosé Queizán, who is an extremely 
important figure in Galician women’s writing but is often omitted from lite-
rary histories and studies.

The book consists of an introduction and five chapters. In the intro-
duction, Rodríguez discusses the lack of women writers in the Galician 
narrative genre and the theories of the academics Kirsty Hooper, Dolores 
Vilavedra and Camiño Noia as to why this is the case. Hooper (2003) 
argues that the lack of a prominent female voice between Rosalía de 
Castro’s Follas Novas (1880) and Francisca Herrera Garrido’s Néveda (1920) 
has had lasting repercussions on Galician women’s narrative. Hooper pro-
poses that there is a lost generation of writers from the fin de século (c. 
1885–1916) who were omitted from Galician literary history as they only 
wrote in Castilian. Vilavedra (2007) also argues that the reason few women 
choose to write in the narrative genre is due to a lack of literary models. 
Noia (2000), on the other hand, argues that it is a lack of confidence in 
approaching publishers and a lack of linguistic competence that has stop-
ped women writers from producing narrative works. Here, Rodríguez 
suggests convincingly that one reason for the success of the new genera-
tion of writers in the narrative genre is the introduction of Galician as an 
obligatory school subject from 1979, giving (women) writers a high level 
of linguistic competence. What follows in the introduction is an overview 
of Galician women’s narrative, before and after Franco’s dictatorship and a 
brief introduction to the four authors: Xohana Torres, María Xosé Queizán, 
Carmen Blanco and Teresa Moure. In chapter one Rodríguez provides an 
extensive history of Spanish and Galician feminism. She also outlines the 
history and limits of Galician women’s narrative, using the work of three 
leading experts in the field Carmen Blanco, Helena González and Dolores 
Vilavedra. These first two sections provide an excellent background and 
historical context, which is crucial to understanding why the four authors 
discussed in subsequent chapters are so innovative.

In chapters two to five, Rodríguez discusses each of the authors. She 
begins each chapter with invaluable information about the life and work 
of the author. She then discusses their narrative works in the context of 
various feminist theorists including Simone de Beauvoir and Adrienne 
Rich. Rodríguez analyses the originality of each author, such as Teresa 
Moure’s ecofeminism, and pays special attention to the recurring the-
mes throughout their works. Maternity and the feminized quest romance 
are used to link the work of the authors, making the history of Galician 
women’s narrative appear less fragmented. Of particular interest are chap-
ters three and four about María Xosé Queizán and Carmen Blanco, respec-
tively; neither of whom had been studied in this much depth. Rodríguez’s 
chapter is part of a growing interest in Queizán’s work, as shown by the 
seminal volume Cara a unha poética feminista. Homenaxe a María Xosé Queizán, 
edited by Manuel Forcadela and Camiño Noia in 2011. In chapter three, 
Rodríguez includes a novel analysis of Queizán’s O segredo da pedra figueira 
(1985), a children’s book which is usually studied separately from her other 
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narrative. As for Carmen Blanco, there are hardly any studies on her narra-
tive work apart from Olga Novo’s ‘Fada revolucionaria: unha reescritura de 
contos de fadas desde o feminismo libertario. Vermella con lobos, de Carmen 
Blanco’ (2004). Therefore, Rodríguez’s chapter on Blanco’s recreation of 
classic fairy tales is illuminating. 

A further point of interest is the comparison of Queizán and 
Moure’s work in the conclusion. As Rodríguez states, there are similarities 
in the work of Queizán and Moure. Nonetheless, while Queizán’s work 
is shrouded in silence, Moure has received a more favourable reception. 
As such there are disparities in opinions about their work. For her part, 
Roríguez argues convincingly that both authors are equally important 
to Galician women’s narrative, presents Queizán as a literary model for 
Moure and both Moure and Queizán as feminist literary models for future 
generations of writers. Rodríguez’s presentation of Moure and Queizán 
as feminist literary models and the links made between the four authors 
throughout the book leaves room for further study into the impact their 
literary projects have had on other Galician women writers such as María 
Reimóndez and Rosa Aneiros. 

In summary, Rodríguez’s monograph provides a useful insight into 
Galician women’s narrative, with an extensive history of the field and in-
depth analysis of the work of four of the most influential and innovative 
women writers. Rodríguez sets out to analyse the innovation and impact of 
Torres, Queizán, Blanco and Moure and her work achieves this and more. 
Not only does she provide the field of Galician women’s writing with 
modern literary models, she also links the works of the authors together 
through themes such as the feminized quest romance and as such she de-
fragmentizes the genre. This book would be of great interest for academ-
ics teaching Galician women’s writing and those studying the subject as it 
contains a wealth of information on feminism in Galicia and Spain as well 
as on women’s writing. Moreover, all the specific terms used, such as “nar-
rativa de autoría feminina”, are clearly explained and their use is justified. 
In short, Marisol Rodríguez Rodríguez’s Feminismo e innovación en la narra-
tiva gallega de autoría femenina: Xohana Torres, María Xosé Queizán, Carmen 
Blanco y Teresa Moure is an excellent addition to the field. 
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Review

Heritage is a conflictive social field dominated by political, economic and 
power relationships. Herdeiros pola forza. Patrimonio cultural, poder e sociedade na 
Galicia do século XXI (2012) by Xurxo Ayán and Manuel Gago fully engages 
with this conflictive side of heritage by presenting a critical approach to 
the management of heritage in Galicia.

In the words of its authors, the book was written by an archaeologist 
who wants to be a journalist (Xurxo Ayán) and a journalist who wants to 
be an archaeologist (Manuel Gago). Herdeiros pola forza is not an academic 
book, although it establishes a brave dialogue with many Galician 
archaeologists and historians, and is not a collection of journalistic essays 
either, although some of the texts have a clear journalistic tone. It is ‘a 
memoria cabreada’ (13), rooted in optimism about the possibilities of civil 
society participation.

Appropriately published by 2.0 Editora, Herdeiros pola forza does not 
fit into any particular genre. It is at the same time a book-blog, an essay 
collection, an ethnographic narrative and a compilation of archaeological 
stories. The book is divided into forty-seven mini-chapters, no longer than 
three to four pages long each, which sometimes include QR codes with 
links to additional information, such as Galician documentaries made by 
the authors and their collaborators, blog entries and other web pages. The 
book would benefit from a longer introduction explaining its genesis and 
the origins of the material discussed. It is unclear, for example, why the 
authors included a mini-chapter dedicated to literary history (83–87).

Written with the conviction that ‘non son tempos para intrigar, 
son tempos para dar a cara con convicción e construíndo ideas’ (13), 
Herdeiros pola forza offers a historiographical and social critique of heritage 
management models which takes Galicia as a case-study. As shown in 
‘Umberto Eco e a amanita muscaria’ (203–206), there is a gap between 
archaeology and society at large. The authors, who understand heritage 
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as a collective endeavour, propose cooperation not only as a powerful 
social force but also as the only way in which the management of Galician 
heritage can be changed. They examine specific examples of group 
initiatives dealing with heritage, such as Mariña Patrimonio, O Sorriso 
de Daniel, a Mesa Pola Defensa do Patrimonio de Galicia and the most 
important of all Galician initiatives, Patrimonio.net, an on-line catalogue of 
almost 5,000 entries (as of 2013) created collectively.

The main argument of the book is related to this idea of collective 
endeavour and can be summarised by the title of one of the mini-chapters, 
‘A divulgación, unha parte indispensable da ciencia’ (77–82). The authors 
firmly believe in open information about heritage management: in 
‘Apartheid patrimonial’ (69–71) they criticise how in Galicia the results of 
most academic archaeological excavations are kept hidden from the public. 
Nevertheless, their position regarding the dissemination of science is far 
from idealistic. They establish limits for public information in the case of 
archaeological sites ‘que poden ficar danados estructuralmente a partir de 
visitas máis ou menos masivas, como poden ser covas que preservan aínda o 
paleochán e obxectos arqueolóxicos, e aqueloutros que teñen pezas de valor 
arqueolóxico ou histórico fácilmente substraíbles. Por exemplo, muíños de 
man castrexos tirados, libros e documentos nas reitorías e pazos arruinados, 
castros con moita cerámica en superficie’ (198).

The relationship between the community and its heritage is 
examined in auto-ethnographic accounts such as ‘Phoskitos, cocacolas, 
cigarros furtivos e carrizo’ (173–176), which follows the authors as 
teenagers inside the ruins of a Catalan canning factory; and ‘Cando os 
mouros botaron unha man no Tempo da Fame’ (57-62), which tells the 
story of how in the early 1940s, ‘o tempo da fame’, the villagers of Socastro 
went to hide inside the castro to protect themselves from the soldiers 
because ‘[os] mouros pechaban con bosque o camiño do castro’ (58). Such 
accounts and other mini-chapters, like ‘A pedra de Rufino’ (191–196), 
are good examples of the authors’ careful prose, excellent narration and 
detailed descriptions.

The authors’ interest in breaking the boundaries between academia, 
society and heritage management is reflected in the colloquial tone, 
humour and word-games employed throughout book. The authors’ sense 
of humour is generally ironic (retranca), although it occasionally becomes 
sarcastic and readers might easily feel uncomfortable when reading caustic 
criticism targeting specific people. They use the expression ‘arqueoloxía da 
escopeta nacional’ (35–39), a clear allusion to Luis García Berlanga’s sharp 
critique of the upper classes in late Franco Spain, and they invent the term 
‘toxoterapia’ (199). Sometimes the authors write with a disdainful tone 
which might generate uneasiness in the reader. In ‘Os furtivos’ (177–180), 
they introduce their paternalistic typology of ‘castrólogos supercientíficos’ 
and ‘castrólogos riquiños’, and one cannot help but wonder the type of 
‘castrólogo’ Ayán and Gago identify with. The book ends, however, with 
constructive criticism that avoids the caustic and complaining tone by 
offering strong positive examples of alternative ways of dealing with 
heritage, such as Patrimoniogalego.net.

The passion for the ruin, to paraphrase Walter Benjamin, transforms 
Herdeiros pola forza into an emotional initiation to the ruins of heritage 
management in Galicia. The ruins appear throughout the book as a 
metaphor of the relationship between Galicians and their heritage: ‘os 
galegos convertémonos nos herdeiros forzosos do noso inmenso patrimonio 
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cultural, un dos máis ricos do Occidente europeo. Temos moitos tesouros 
recibidos na parte lexítima da nosa herdanza: unha lingua, unha cultura 
rica e fértil, un patrimonio histórico que ninguén é capaz de estimar en 
cifras [ ] Actuamos coma eses fillos que herdan a casa da aldea, pero non 
saben moi ben que facer con ela’ (11). The book introduces different ways 
of overcoming the feeling of being herdeiros pola forza. Hopefully, the ideas 
presented by Ayán and Gago will inspire alternatives to traditional and 
conservative academia.

This reviewer would recommend this book to those interested in 
heritage – particularly archaeology – and to those interested in Galician 
culture in general. Furthermore, the book would be a useful tool in the 
classroom, at both undergraduate and graduate level, thanks to its well-
written mini-chapters and the additional material provided by the QR 
codes. In sum, Herdeiros pola forza is a much-needed book whose provocative 
historiographical perspective will not go unnoticed.  
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Review

Os estereotipos e as ideas preconcibidas adoitan ofrecer visións irreais das 
sociedades. Se ben é certo que as sociedades patriarcais contemporáneas 
relegan a muller a unha posición de segunda orde, debemos de ser coidado-
sos á hora de apreciar o matiz. Debemos desconfiar, polo tanto, das narrati-
vas que equiparan muller con vítima. A lexislación franquista consideraba 
as mulleres menores de idade mais a práctica cotiá descóbrenos mulleres 
líderes e protagonistas das súas comunidades. Boa proba do que acabamos 
de afirmar é o libro de Araceli Freire Cedeira, que baixo o título de O monte 
é noso. As mulleres e a conflitividade social no medio rural galego durante o franquismo 
(II Premio Xohana Torres de Ensaio, 2011), estuda o papel sobranceiro des-
empeñado polas mulleres no seo da sociedade rural galega tardofranquista.

 A intención do Estado franquista de apropiarse dos montes comu-
nais galegos xerou un clima de conflitividade que se prolongou ao longo da 
ditadura. O modelo de crecemento económico escollido polo franquismo 
para o rural, que tiña na repoboación forestal un dos seus alicerces, causou 
en Galiza moitos problemas, pois axiña chocou cun modelo de propiedade 
comunal que tiña unha longa tradición. A poboación rural galega –e dentro 
dela moi especialmente as mulleres− viuse agredida por esta política, polo 
que reaccionou contra un estado de cousas que prexudicaba o seu modelo 
de vida. En efecto, a política forestal patrocinada polas autoridades non só 
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supuña o espolio das propiedades comunais campesiñas, senón que alte-
raba totalmente o seu xeito de vida. Debemos comprender que o monte 
en man común era vital para a economía do campesiñado, pois del saían 
importantes excedentes agrarios que axudaban a manter as casas labregas. 
As mulleres, piares da economía campesiña, sabían ben da súa importan-
cia, de aí o seu rol protagonista na defensa dos comunais e na oposición á 
política forestal do Estado. Así o afirma a autora: ‘As campesiñas eran cons-
cientes desta situación porque consideraban que as estaban privando das 
súas propiedades e do único recurso que lles permitía a supervivencia, pois 
a economía campesiña dependía, en grande medida, do aproveitamento 
integral dos montes veciñais de uso común’ (32). Non se nos escapa, polo 
tanto, que estaban en loita dous modelos económicos enfrontados. Por unha 
banda, o do campesiñado, dedicado a manter formas de produción tra-
dicionais, basicamente encamiñadas ao autoabastecemento, e, por outra 
banda, o do Estado, que teimaba en introducir as relacións de produción 
capitalistas no agro. Estas consonte os novos modelos proporcionados pola 
Revolución Verde, que desde a década de 1940 incrementara a produción 
agrícola grazas ao emprego de novas variedades de cultivos e ao uso masivo 
de fertilizantes.

Cales son as principais razóns que levaron ás mulleres a ser a punta 
de lanza do movemento oposto a apropiación dos comunais por parte do 
Estado? Freire Cedeira sinala varias. En primeiro lugar, a lembranza doutros 
conflitos sucedidos no campo con anterioridade. Para a autora as mulleres 
eran as encargadas de gardar a memoria familiar. Así ‘a comunidade, a cal 
foi capaz de manter e canalizar as disidencias con éxito durante un prolon-
gado período temporal, grazas ao papel cohesionador das mulleres, porque 
eran elas as que conservaban a memoria do lugar e consolidaban relacións 
entre si no seo dunha sociedade na que a división sexual do traballo estaba 
presente’ (95). A cita anterior ofrécenos unha pista sobre unha segunda 
razón do papel protagonista das mulleres nestes conflitos. Nas comunidades 
rurais galegas dos anos cincuenta e sesenta do século XX as tarefas agríco-
las esixían unha importante presenza do traballo colectivo, que fortalecía 
o papel da comunidade fronte ao do individuo. Nesta dinámica as mulleres 
ocupaban un posto sobranceiro, pois tarefas como lavar e apacentar o gando 
estábanlles atribuídas. Xa que logo, é lóxico que o campesiñado respon-
dese conxuntamente fronte a unha agresión exterior, e tamén o é que fosen 
as mulleres –eixos dese traballo colectivo− as que se puxesen á cabeza do 
movemento opositor.

Unha terceira causa que explicaría o rol sobranceiro das mulleres nos 
conflitos polos montes comunais é a súa tradicional participación na econo-
mía marxinal, sobre todo no contrabando e no estraperlo. As mulleres, como 
columnas vertebrais das economías campesiñas, tiveron unha importante 
participación no movemento de produtos no mercado negro, participación 
que rematou por xerar unha serie de solidariedades que se prolongarían de 
cara a outros conflitos, caso do ocorrido cos montes comunais. Por outra 
parte, a participación das mulleres no contrabando acostumounas a tratar 
coas forzas de seguridade do Estado –a Garda Civil, nomeadamente−, cues-
tión que tamén se notaría cando chegaron os enfrontamentos con motivo da 
repoboación forestal. Finalmente, podemos supor que as vellas solidarieda-
des tecidas polas mulleres ao longo de anos de participación nesta economía 
paralela xeraron unha rede de información, de parroquia a parroquia, que 
sería de grande utilidade para se enfrontar aos axentes forestais que pre-
tendían usurpar os seus montes comunais. Unha cuarta razón do peso das 
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mulleres nestes conflitos estaría na tradicional emigración masculina, que as 
obrigaría a asumir o papel de líderes e valedoras das súas comunidades.

Segundo nos describe Freire Cedeira, os conflitos polos mon-
tes comunais galegos tiveron dous momentos principais. Nun primeiro 
momento, o descontento manifestouse mediante cartas ás autoridades nas 
que se protestaba polo que se consideraba un abuso. Obviamente, estas 
misivas foron ignoradas polas autoridades franquistas, o que deu paso a 
formas máis contundentes de oposición, nas que as mulleres sempre esti-
veron en vangarda: a destrución de plantacións, o roubo ou manipulación 
de maquinaria e o enfrontamento directo coas forzas da orde, entre outras 
estratexias violentas. Malia todas estas iniciativas, as mulleres non acadaron 
paralizar de xeito inmediato os traballos de repoboación forestal nos montes 
comunais. Non só iso, moitas delas víronse na obriga de converterse en asa-
lariadas nestas mesmas tarefas de repoboación onde, a pesar de desempeñar 
traballos igual de duros cós homes, recibían uns emolumentos menores. Ora 
ben, seguindo á autora do libro, queremos afirmar que, no longo prazo, os 
seus traballos e esforzos víronse recompensados. A Lei de Montes de 1957 e 
a Lei de Montes en Man Común de 1968 recoñeceron o dereito das comu-
nidades campesiñas a participar nos beneficios, o que non deixaba de ser 
unha vitoria daquelas mulleres que se puxeron á fronte das súas parroquias 
para defender as súas pertenzas e o seu modo de vida.

Situado pola propia autora dentro dos parámetros da historia contri-
butiva, este libro amosa ás claras unha sociedade rural galega –xa pasada− 
na que as mulleres eran donas de si mesmas e loitaban polo que sabían seu. 
Era unha sociedade rural na que o valor da comunidade estaba por riba 
do individuo, xa que a propia dinámica do traballo así o esixía. Nese día a 
día, conflito a conflito, as mulleres convertéronse en valedoras dun xeito 
de vida que pouco a pouco foi ficando arrombado. Moito foi o que se per-
deu, se cadra algo tamén o que se gañou. Pero, máis alá das valoracións 
que cada quen poida facer, velaí están todas esas mulleres que foron exem-
plo de dignidade. Anos despois, en 1978, o cineasta Llorenç Soler filmou o 
documental O monte é noso, que viña pór imaxes a varias décadas de confli-
tos nos montes veciñais galegos en man común. Aquel documental, como 
agora este libro, son contributos necesarios para manter viva unha memoria 
imprescindíbel.


