
Profundidade de campo, Yolanda Castaño

Antía Marante Arias

Formas de citación recomendadas

1 | Por referencia a esta publicación electrónica*
Marante arias, antía (2011 [2007]). “Profundidade de campo, Yolanda

Castaño”. Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos: 2007, 187-188.
reedición en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas

na cultura. <http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/886>.

2 | Por referencia á publicación orixinal

Marante arias, antía (2007). “Profundidade de campo, Yolanda Cas-
taño”. Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos: 2007, 187-188. 

© O copyright dos documentos publicados en poesiagalega.org pertence aos seus autores e/ou

editores orixinais.

*    Edición dispoñíbel desde o 3 de xuño de 2011 a partir dalgunha das tres vías seguintes: 1) arquivo

facilitado polo autor/a ou editor/a, 2) documento existente en repositorios institucionais de ac-

ceso público, 3) copia dixitalizada polo equipo de poesiagalega.org coas autorizacións pertinentes

cando así o demanda a lexislación sobre dereitos de autor. En relación coa primeira alternativa,

podería haber diferenzas, xurdidas xa durante o proceso de edición orixinal, entre este texto en

pdf e o realmente publicado no seu día. O GAAP e o equipo do proxecto agradecen a colaboración

de autores e editores.



L I B R O S

Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (2007): 171-194 

describe o home revolucionario, que representa a loita
pola utopía da liberdade, pero tamén se converte en
icona erótica para moitas mulleres. Mais o punto de
vista adoptado é o do home, e a mentalidade desde a
que explica este gozo sexual é a patriarcal: “a miña
muller devece polo seu fusil / Impetuoso, eu, palmeira
/ entro na selva / e os nosos corpos entran no combate
onde se morre de pracer” (p. 42). Neste poema
Queizán sinala, establecendo unha semellanza entre a
guerra e a parella heterosexual xerarquizada onde hai
sempre as dicotomías entre vencedores (guerreiro/
home) e vencidos (guerreiro/ muller), cómo o desexo
patriarcal se basea na violencia. Por iso, para Queizán
as relacións heterosexuais son desiguais e xerarquizadas:
o home é o dominante e a muller é a submisa, e nesa
loita establécese unha alusión directa ao abuso do
poder das autoridades en contra do pobo. Con este
poema, percibimos que, a pesar do seu propósito,
Queizán crítica o home abusivo e tirano no ámbito
privado e, polo tanto, vemos que a autora non se pode
desfacer da súa condición feminista.

Con esa mesma condición, Queizán destaca
tamén o papel fundamental que desempeñaron as
participantes da loita en «As Encrobas» (pp. 49-50).
Son mulleres que en 1974 se enfrontaron á garda civil
no momento en que Unión Fenosa, co apoio do
réxime franquista, pretendía expropiar as terras para
explotar as minas de carbón que había no lugar. Neste
poema Queizán fala das “labregas defensoras da terra

de seu” (p. 49), facendo así fincapé na súa concepción
da muller galega. Ao longo da súa obra, sobre todo dos
dous primeiros ensaios A muller en Galicia (1977) e
Recuperemos as mans (1980), a autora mantén a idea de
que a muller galega é aquela que non sucumbe á
autoridade imposta polo patriarcado e conserva todos
os elementos que conforman a nación, entre eles a
defensa da terra.

Mais, por que agora a autora escribe sobre os anos
que van desde mediados dos sesenta até mediados dos
setenta? Aventurémonos nunha razón biográfica:
durante a súa mocidade a autora foi testemuña e
participante activa da loita antifranquista no noso
país. Sendo así, agora visita como escritora e adulta o
mundo que lle acompañou na xuventude. Regresa ao
recordo dun tempo que non lle é alleo para dar conta
da dor e do noxo daqueles anos, porque “Hai mortes
que ademais de dor producen náuseas” (p. 58). Quen
le ten que aceptar percorrer estas páxinas para se facer
a idea do que foi a loita antifranquista, porque
posiblemente esta sexa a finalidade do poemario. Se
cadra, atópase en “Testemuño” (p. 61) a confesión
sobre a intencionalidade de legarlles ás novas xeracións
unha historia completa e comprometida do
acontecido na década dos 60 e 70, para que as revisen
criticamente alén das historias oficiais escritas aínda
polos sucesores da ditadura e non tropecen na
intolerancia do autoritarismo �
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No ano 2006 agromou dentro do panorama
poético galego o froito dunha escolla poéti-
ca anovadora e arriscada, O libro da egoísta.

A escrita de Yolanda Castaño decidía pasearse pola
poesía sustentada por piares de valores condenados e
incómodos: o egocentrismo, o egoísmo e a non
modestia. Catro anos despois deste proxecto xorde
Profundidade de campo, XV Premio de Poesía Espiral
Maior, fotografía crúa e chea de matices.

Nada adoita ser arbitrario, ou cando menos neste
poemario non o é. O título desta proposta remítenos
ao termo empregado en fotografía e óptica para refe-
rirse á zona dunha instantánea na cal a imaxe captura-
da é nítida. Atoparémonos, pois, ante páxinas inzadas
de versos que constitúen un poemario directo cuxa
lectura semellará a contemplación dunha imaxe nítida
e perfectamente enfocada.

Na portada asoma unha parella de imaxes que
conteñen fasquías e versos, dous momentos quizais
consecutivos dunha performance que pretende refle-
xionar sobre o proceso da creación poética e da súa
recepción. Trátase dun xogo visual que relembra que a
escrita ou pode situarse nun primeiro plano ou de
súpeto pode deixar de ser o foco de atención e redu-
cirse a un simple trazo ilexíbel nubrado polo contexto;
dous momentos fotografados que, ademais de confor-
mar unha poesía visual, inclúen a quen contempla a
realidade. É o observador quen pode escoller os ele-
mentos nos que centrar o seu interese con total liber-
dade, e nesta ocasión cómpre non deixarse levar por
imaxes de versos desenfocados e decatarse de que a
palabra pide ser lida, relida e escoitada.

Profundidade de campo artéllase arredor de cinco
seccións ben diferenciadas pero complementarias. Coa
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primeira delas, (Re) Ser (Vado), encétase o camiño da
reflexión sobre o concepto da outredade, a ollada do
outro que ora nos completa, ora nos xulga e limita.
Este primeiro título que atopamos adianta que o espa-
zo é un reservado só para os escollidos, que a cerna da
reflexión será o propio ser individual afastado de uni-
versalidades homoxeneizadoras e que, á par da necesi-
dade de amosarse sen negarse, latexa sempre a
prohibición de forzas externas que asoballan.

Certamente, a voz destes versos reflexiona sobre o
proceso de configuración da identidade do ser en ter-
mos exclusivamente femininos. Este discurso, por
veces confesional e sempre irónico, adquire fondura
cuns pensamentos que derivan na formulación de
diferentes dúbidas do eu poético: cales son os límites?
que podo agardar de min mesma? con que adxectivos
podo definirme sen limitarme? Vencellada á descrición
do propio eu feminino e creador aparece o concepto
de beleza, leit motiv en maior ou menor medida de
todas as seccións do poemario.

As pezas do puzzle do ser non encaixan harmoni-
camente, xa que hai forzas que limitan o avance: o
pulo da proxección da identidade propia vese refreado
pola vontade do recoñecemento do outro, o alleo que
só queda coa peza que lle interesa sen decatarse de
que observa un todo que é continente e contido a par-
tes iguais: “Cando falei só contemplaron os meus
labios”. A contemplación desta fotografía poética léva-
nos a unha segunda parte titulada Highway to heaven.
Trátase dunha sorte de interludio case fílmico, catro
secuencias que se precipitan cara a un posíbel acciden-
te de circulación. É neses momentos extremos nos que
se lle volve prestar atención á aparencia externa:
“como quedaría a miña beleza de espiga/ tronzada e
sangrante contra o cristal do parabrisas?”

A escrita desde a marxe pode ser unha opción
conscientemente escollida. Este camiñar excéntrico e
disidente na meirande parte dos casos é o desexábel
para a creación, libre do xugo dos conformismos.
O eu poético destes versos escribe, non obstante,
desde outra situación. A terceira parte do poemario,
Freak of nature (Besta), fai referencia pois ás estirpes de
incomprendidos, “fenómenos da natureza”, bonecos
creados ou marionetas.

O escenario evocado da terceira parte do poemario
ben pode ser un circo, un guiñol ou o país dos xogue-
tes. Cómpre aceptar o “pasen e vexan” do xefe de pista
para atopar o protagonista dunha desconexión lírica e
onírica, Pinoccio, o eterno neno vulnerábel. Os
demais poden coñecer sempre a súa verdade, xa que
non se lle concedeu o privilexio de agocharse fronte
aos outros. Atopámonos cun exemplo de ser malfada-
do, feito para ser manipulado por fíos invisíbeis.

Un verso do Libro da egoísta, “Taxar a dose exacta
entre memoria e esquecemento”, reescríbese neste
poemario e resoa a esta altura con nova fasquía: “Taxar
o equilibrio perfecto entre movemento e o meu”. Gra-

zas a el conséguese sintetizar o drama da existencia de
Pinoccio. As lindes da liberdade individual son cues-
tionadas a través dos comentarios do propio boneco:
“Cando chega o día da actuación e por fin actúo e a
cegadora luz dos focos chega mesmo a impedirme ver
os fíos da cruceta, podo sentir que bailo coma se fose
eu quen bailase”, a voz da súa interlocutora anímao na
súa tentativa de facerse máis real: “Baila, Pinoccio, /
non temas cando o soño do albedrío da túa danza
para/ impulsarte toma formas tan reais”. Mais este
boneco, aínda que ten moito de fenómeno da nature-
za, esperta a tenrura necesaria para garantirse a acep-
tación dos espectadores e sentirse real.

Chegados a este punto, axeitamos o obxectivo e
enfocamos a cuarta parte do libro, o denominado
“Núcleo central”. A cerna xorde como unha sucesión
de poemas individuais: “Maquillaxe”, “Historia da
transformación”, “Promesa”, “Arma” e “Perdón”, aban-
deirados polos versos que xiran arredor da persoal
definición da beleza. Mais a viaxe que proporcionan
estas páxinas é a da aproximación ao ollo do furacán,
á cara agochada da beleza que pecha portas, que ago-
cha, nega e somete. E o paradoxo xorde na contem-
plación detida desta fotografía de versos. Nela a
faciana con máscara, a que perfila os seus trazos con
toda sorte de afeites, é a que menos agocha. O poema
“Maquillaxe” dá conta de cada un dos instrumentos
que contribúen a debuxar a identidade escollida e
rexeitada polo contorno, “Eu era un monstro esqueci-
do de min mesma, / pintei na miña cara a cara da que
vale,/ e xorde a revulsión”.

A “Historia da transformación” é un episodio
necesario. Ao poemario súmaselle esta composición
como unha ollada atrás que ilumina os versos pre-
sentes, só posíbel co distanciamento que outorga o
paso do tempo; unha regresión sincera e directa ao
punto de partida, un patio de colexio de monxas
cheo de caras comúns e arelas de ser alguén nun futu-
ro próximo. E a cerna desta confesión en alta voz
precipítase cara á promesa de querer ser libremente e
de pedir un perdón “cos meus labios máis pequenos”
por esa escolla.

A beleza é, pois, “un pechado círculo, un vicio
escuro, un remorso”, e a última e quinta parte do libro
titulada “Remorsos e outros matices” é a canle pola que
discorren os derradeiros versos. Neles aínda hai tempo
para reler os contos de fadas e para dubidar das identi-
dades aprendidas. Nada é o que parece, xa que “a cara-
puchiña é unha loba, / a avoíña un leñador”, “o
monstro unha princesa”.

Versos arriscados, fotografados só para quen esco-
lle descubrir imaxes nunca vistas sen ler o pé de foto
ou botar man de lentes de aumento. Enfocada e direc-
ta, fotografía poética apta para unha contemplación
prolongada �
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