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discursos plenamente literarios
as presentacións en power
point, como exemplo urxente.

Logo desta consideración ini-
cial, comecemos a debullar o
Manual da destrución de Sa-
muel L. París. Comezando polo
título. A palabra destrución re-
mítenos a esa cultura amedoña-
da do cambio de mentalidade,
do cambio de valores e maneira
de pensar que vivimos. Este
cambio provoca medo porque
non se coñece ben a alternativa,
de aí que se tematice a destru-
ción en lugar da creación. Por-
que se estes tempos “destrúen”
un sistema cultural, de
valores e modo de pen-
sar, tampouco se pode
negar que á vez están
creando un novo siste-
ma. Tal como a sema-
na pasada Raida Rodrí-
guez (Máquina de gue-
rra) se declaraba en
guerra cun estado de
cousas, cunhas mani-
festacións vitais, opre-
sivas, este Manual de
destrucciónresponde
a unha percepción similar, é un-
ha outra resposta, emitida nun-
ha clave cultural e literaria moi
diferente. Se na poesía de Raida
resultaba doadamente perceptí-
bel o tecido da manta cultural
que a arroupa (así rapidamente:
Chus Pato, Deleuze-Guttari,
Oriana Méndez, Ingeborg Bach-
man, María Lado), a de Samuel
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Eh, señora, élle de balde esta po-
esía sabedora, que diría Xurxo
Souto. Atoparaa en A Regueifa
(aregueifanetlabel.blogspot.co
m/2008/04/samuel-l-paris-ma-
nual-da-destru-
cin-2008.html),
o seu é o mun-
do da música
mais tamén
atenden á repú-
blica das letras.
Continuando
con esta mínima revisión que
estamos efectuando ao discurso
literario no soporte dos tres
www, queremos pararnos hoxe
neste título de Samuel L. París. 

Por que tanta poesía? Para o
creador, internet resulta de doa-
do acceso e unha plataforma rá-
pida na cal verquer os seus tra-
ballos. Dos xéneros literarios clá-
sicos, a poesía é un dos que me-
llor se axeitan ás esixencias da
lectura virtual e ao espazo no cal
se materializa, caracterizados
pola brevidade e intensidade.
Debemos engadir, porén, que a
inmensa maioría son títulos que
se publican como fórmula alter-
nativa á tradicional. Prodúcese
unha mudanza de soporte, fun-
damentalmente, tamén de tipo
de lectura, mais este aspecto re-
sulta aínda pouco coñecido, es-
tudado e divulgado. O cal sinala,
á súa vez, que, na actualidade, as
novas ferramentas expresivas
que internet proporciona, non
foron aínda nin asimiladas nin
coñecidas suficientemente. Nin
polos creadores, nin pola crítica.
Mentres os lectores xa gozan
destas expresións cada vez me-
nos marxinais. É de agardar que
dunha vez e convencidamente,
a crítica literaria admita entre os

á vez que amosan o seu rexeita-
mento dunha sociedade que os
condena, por toda posibilidade,
a contemplar como os esmaga e
lles veta seren eles mesmos. Co-
mo a sociedade non lles deixa
outra saída que armarse de  iro-
nía, para cuspirlle na cara quen
teña atrevemento. Isto ou pro-
curar praceres efémeros que
sempre resultan frustrantes, tal
por exemplo a procura do pra-
cer sexual en lugar do amor, que
tamén é moi dado a poñer cam-
badelas traidoras.

Tal estado de confusión, por
demais, leva a voz poética (logo
dun inicio no que se tematizan
a antropoloxía, a sociolingüísti-
ca, o transporte, o turismo, as
infraestruturas, a sanidade, a
xuventude, os medios de co-
municación, a cultura, o ocio
ou a política ) a confirmarse re-
cuncando en aspectos temáti-
cos moi próximos (erotismo;
historia e histeria; curas, putas e
marxismo, violación do espírito
de Ermua; antifascismo…), con
pingas de certo romanticismo
posmoderno e sen deixar de
mesturar o sublime co cotián,
co sexo e a tolemia. 

Posteriormente, xa na parte
final, evoluirá cara á tentativa de
construír unha historia. Tentati-
va, tamén infrutuosa, que volve-
rá recluír a voz poética nos lin-
des sensoriais, teóricos e tex-
tuais dunha sensación de abate-
mento ou cansazo vital que se-
mella eterna. A confusión de so-
portes para dar conta de histo-
rias, é tamén outro aspecto re-
velador que non se debe  pasar
por alto, sobre todo na parte fi-
nal, onde o texto está moi próxi-
mo ao microconto. Se non é mi-
croconto débese unicamente a
que a actitude do emisor así no-
lo presenta. E quizá sexa esa
mesma actitude, rebelde inclu-
sive co que escribe, a que leva o
autor a incluír algúns poemas
menores. Mais teña o lector ou
lectora a seguranza de que non
han faltar momentos nos que o
sorriso se lle pinte nos beizos, no
entendemento, no corazón e na
esperanza, a ocorrencia nunca
desaparece. Ah, se Celso Emilio
Ferreiro chegara a ser punki…�

X.M. Eyré

Marta Dacosta

T iñamos unha cita co noso
idioma propio. Entón non

importou que a chuvia xa anun-
ciase, ao abrir o día, a segura pre-
senza que ao longo das horas te-
ría canda nós na cita necesaria.
Así que camiñamos, con tempo,
cara ao norte, alá onde a pedra
garda as voces de nós todos, nese
lugar de estrelas do que nos
apropiamos, unha vez e máis
outra, por sempre no futuro.

Entón, como era a data, a voz
do conselleiro, de Cultura,
acompaña a viaxe, e soubemos
así dun feito nunca visto, a gran
modernidade que para nós re-
serva. Volveu asegurarnos que
promoverá a cultura, a Valle e a
Torrente, talvez a Cela, e por que
non abrirnos a terras estranxei-
ras, representar aquí a Hamlet in
english, naturally, convidando a
Royal Shakespeare Company,
con subtítulos en galego. Entón
imaxinei, descúlpenme a bro-
ma, a Kenneth Branagh coa ca-
veira na man, nese momento in-
tenso, to be or not to be, mentres
das bambolinas xorde un baila-
rín esvelto, portando con estilo
un cartel ben visíbel, que para
nós traduce: ser ou non ser, aín-
da esa é a cuestión.

E xa en Compostela deixa-
mos os máis novos na fronte de-
sa marcha de miles e milleiros.
Alba e Aldán, Paula e Ana apro-
piáronse da lingua como sem-
pre se apropian, porque a que-
ren e a aman e porque lles é pro-
pia, e ían reclamando que así lles
siga sendo. Todos apropiándo-
nos do noso idioma propio,
mentres no extremo oposto, en
Láncara o presidente apropiába-
se tamén do ideario de Piñeiro. E
eu digo como Callón berraba na
Quintana, aprópiese tamén do
noso idioma propio, cordial-
mente se quere. Porque, señoras
e señores que vangobernarnos,
cordialmente, sexan bilin-
gües: fálennos en galego. �

APROPIÁNDONOS
DO NOSO IDIOMA

’’
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’’Mentres no extremo oposto,
en Láncara o presidente
apropiábase tamén
do ideario
de Piñeiro”

víndicase convencidamente á
expresión cultural popular. De
feito, do sistema cultural herda-
do, a Samuel L. París o que máis
útil lle resulta é o emprego de
certas ferramentas que lle per-
miten crear o seu discurso.

Os xogos de palabras, xogos
coa lingua desde as relacións de
oposición ou contraste mais ta-
mén das relativas á proximida-
de (de significantes e tamén de
significados) son a arma e estra-
texia basilar mediante a cal o au-
tor destrúe esa realidade opre-
sora. Manipular a linguaxe equi-
vale a manipular a realidade, e

nesa manipulación ta-
mén están presentes
outros xogos como a
aférese, síncopa, com-
posición e descompo-
sición de palabras. Es-
tratexia e arma que in-
dican unha actitude re-
belde e crítica diante
dunha sociedade perci-
bida como inxusta,
opresora e cínica. Un ti-
po de actitude doada-
mente asimilábel ao

que no eido da música se deixa
escoitar na punki, e que como a
dos punkis teima en reforzar os
vencellos que a unen aos esce-
narios cotiáns e populares (no-
meadamente aqueles lugares
onde se expenden bebidas e/ou
soa música, por demais da pro-
pia morada e contacto cos seres
máis próximos, familia ou non)

’’Os xogos
de palabras,
xogos
coa lingua,
son a arma
e estratexia
basilar”
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