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Galiza, como tantos outros, é un espazo problemático onde o conflito lingüístico 
impregna todos e cada un dos aspectos do ámbito cultural. Isto non sería así se non 
fosemos tan logocéntricos como atlánticos, e se  non tivesemos construído unha 
identidade que paliaba todas as nosas debilidades co mito dunha lingua forte, 
inmorredoira, diferente e capaz de definir por si soa o ser galego. Así, desde fins do 
século XIX, e como sucede máis ou menos pola mesma época en todo país europeo 
que se prece, o proceso sociopolítico e cultural da construción da identidade galega 
privilexiou absolutamente os discursos artísticos que empregaban a lingua (galega) 
como vehículo expresivo, nomeadamente a literatura. Por iso, se cadra, Galicia é unha 
terra de escritores, na que quen máis quen menos é poeta como síntoma inevitábel do 
seu nacionalismo, o seu galeguismo ou o seu amor inequívoco pola nai Terra. E por 
iso, tamén, a sobreatención que a sociedade galega deita sobre a súa lingua propia, 
especialmente, todo hai que dicilo, en precampañas e campañas electorais.  
En si este feito non é malo, nin sequera en épocas nas que parece terse demostrado a 
necesidade de renunciar á implantación plena dunha lingua galega normalizada 
(tradicional vindicación dunha certa sociolingüística de aspiración monolingüe) a favor 
do chamado “bilingüismo restitutivo” (Monteagudo, Igea) que presupón que a 
convivencia (malia conflitiva) entre castelán e galego xa é tradicional e, por tanto, 
inevitábel, co que se fai necesario alicerzar modelos culturais e, sobre todo, políticas 
culturais, que nese contexto de contacto favorezan o mantemento da lingua galega máis 
alá dos contextos nos que se erixiu como principal factor de identidade, nomeadamente 
a literatura. Isto provocou, desde comezos do século XX, unha forte politización dos 
discursos culturais que, ademais, depositaba sobre os intelectuais unha excesiva 
responsabilidade identitaria que, ao chegaren as institucións públicas co seu Estatuto 
de Autonomía, amosou un problema: a debilidade simbólica desas institucións fronte á 
fortaleza das personalidades canónicas da cultura galega, cuxa desaparición (por morte 
ou abandono) implica unha perda en termos cuantitativos e cualitativos para un acervo 
aínda necesitado de elementos de prestixio vivos para non correr perigo de 
desaparición.  Por iso os ideólogos do Grupo Nós, alá polos anos XX, estabeleceron 
esa máxima que aínda funciona, “Ser diferente é ser existente” (Vilar Ponte e Risco á 
cabeza), pois, regodeándonos na diferenza, reafirmamos a nosa existencia, aínda que a 
nosa diferenza nos conduza indefectibelmente a definirnos como minoría (e da minoría 
á elite hai un paso), cousa que nos complica a vida tremendamente na era da 
globalización, algo que non adoita integrar facilmente os sinais de identidade 
(considerados polas maiorías metropolitanas) localistas, coma o caso galego. Se a isto 
engadimos que o enorme prestixio dos discursos culturais en galego e mais dos seus 
artífices contrasta co seu limitado poder político e o seu reducidísimo poder 
económico, temos conformado, polo menos, un mapa inicial de contradicións que 
converten o espazo galego en apaixonante para quen decida dedicarse a escribir alí 
dentro.  



Sexa como for, e malia todo, o certo é que a literatura galega se define exactamente 
igual que as demais literaturas do seu contorno, en función da lingua na que está 
escrita, o galego, e asumindo, en realidade, este apaixonante contexto coma un 
problema e non coma un sinal máis da súa identidade.  
Iso, canto ás definicións, que ninguén pretende  negar (por deus!), porque delas 
partimos para dicir o que somos e asumir, a fin de contas, que a literatura galega, desde 
un punto de vista inmanente, non ten por que non definirse coa normalidade das 
literaturas imperiais. Se a España de Felipe II se construíu en boa medida grazas ao 
mito do español como lingua común e ao ensalzamento rexio dos autores do século de 
Ouro, por que non vai a literatura galega do século XX reivindicarse a través do mito 
do galego como lingua propia de todos os galegos e asumir a Rosalía de Castro e os 
próceres do nacionalismo do século XX como referentes fundacionais? A min mesmo 
me gusta: somos a única literatura que coñezo que, á parte de asumir un poema 
preguntón como himno patrio, decidiu outorgar o valor fundacional a unha figura de 
muller, coa que non corremos perigo de ulteriores perdas de identidade. 
Quizais sexa o teatro, en realidade, o ámbito que máis e mellor nos está a demostrar a 
aporía que significa o contexto galego en si, onde a tradicional definición lingüística da 
galeguidade bate frontalmente contra as tendencias máis contemporáneas do teatro 
mundial, radicalmente enfrontadas ao texto como elemento definitorio da teatralidade e 
que, por tanto, priorizan o elemento físico e visual da posta en escena. Non era de 
estrañar que as compañías máis experimentais do teatro galego (Matarile, Nut) 
decidisen indagar os camiños da non textualidade, ou mesmo os camiños dun 
“realismo lingüístico” que mestura adrede as dúas linguas, exactamente igual que o fai 
a sociedade galega, dotando o teatro galego, ao mesmo tempo, dunha inmensa 
contemporaneidade e propondo unha pregunta que semella perigosa pero que se fai 
cada vez máis imprescindíbel expor: Que sucederá co teatro galego cando xa non haxa 
lingua galega? 
 
Nese contexto, como se posiciona unha escritora que oscila entre a convición 
identitaria persoal e a responsabilidade de salvagardar a identidade a través do cultivo 
da lingua que a sociedade galega esixe á súa intelligentsia? O galego, por tanto, non é 
unha simple ferramenta, é o noso maior capital simbólico, queiramos ou non, e 
estamos obrigadas a manexarnos no espazo galego con eses apeiros.  
Desde a perspectiva individual persoal as cousas son moito máis fáciles de asumir, e de 
aí que a problematicidade de todo isto, no día a día dunha escritora, sexa só relativa. Eu 
simplemente teño para min que o mundo que lle sae do maxín a unha galega nacida en 
1978 e alfabetizada en galego, ten que aparecer nalgún momento nas nosas letras. Se 
algunha responsabilidade identitaria teño, esa é da de reflectir naquilo que escribo que 
o mundo que me rodea, neste recanto de Europa, é digno de ser contado á nosa 
maneira. Á maneira das galegas e dos galegos do século XXI, quero dicir, non á 
maneira, por certo, dos galegos (case todos homes, por certo), dos anos 20, ou dos anos 
60, ou mesmo dos anos 80. E por suposto, na lingua na que me alfabetizaron, na que 
uso normalmente e que mamei sempre. Non me dá a gana ou non me sae facer outra 
cousa. Quero escribir en galego galegamente como non podía ser doutro xeito, e, no 
día a día do meu país, estou un pouco farta de ter que xustificar só por qué non escribo 
en castelán en lugar de xustificar por qué non escribo en calquera das outras dúas ou 
tres linguas que domino. 
O asunto, ademais, cobra tinturas de maior dificultade se damos en entender algo que  
non sucedía  no momento no que nos deron estes bimbios para manexarnos na 
literatura galega do futuro: hoxe, máis ca nunca, cómpre que as escritoras e escritores 



sexamos sinceros e entendamos que a literatura galega, igual ca calquera outra, é 
indisociábel do seu mercado.  
Nese sentido, escribimos ¡nun mundo raro, como diría a ranchera, e nese mundo non se 
sabe moi ben quen ten o valor de pórse a ler un dos meus libros:  

• No PNL dise que só o 68% dos galegos se senten capaces de ler en galego.  
• Neste país que non chega aos 3 millóns de habitantes publícanse arredor de 

3500 títulos ao ano. En galego, en 2008, inscribíronse 2070 títulos en 
galego, constituíndo unha cifra que vén rondando o 2,5% do libro español. 
En toda España, a cifra ronda os 65000.  

• O libro en biblioteca por habitante non chega a 3.  
• O 58,4% da poboación galega declara non ter lido ningún libro durante o 

último ano.  
• Os fogares españois gastan un 11,2% de media en libros non de texto.  
• Cada galego gasta de media preto de 170 euros ao ano en cultura (en xeral), 

sendo unha das comunidades, xunto con Andalucía, Castela a Mancha e 
Extremadura nas que menos se gasta.  

• Destes, non chega ao 40% o que cada galego gasta en libros (non 
necesariamente libros en galego), rondando os 61 euros. 

• O mercado do libro factura en Galicia, ao ano, uns 27,5 millóns de euros, 
constituíndo un incremento importante que, segundo algúns editores, non se 
debe tanto ao aumento do consumo de particulares, senón ao de institucións 
(un 22,4% do total). 

• Arredor do 15% libros editados son literatura. Deles, a literatura infantil e o 
libro de texto xuntos acadan preto do 60% da produción, decrecendo con 
respecto ao 2005 o outro tipo de edición (libro de divulgación e de 
referencia). 

Os problemas da “complexa” relación entre a literatura e mercado, por iso, non 
están nun eido indeterminado nin nun espazo teórico como as miñas ideas sobre o que 
é a literatura, a identidade e a ficción. Encóntranse na realidade, nunha sociedade na 
que os artífices somos as persoas e cómo nos posicionamos nisto que chamamos 
sistema literario ou, para sermos máis exactos, mercado literario. Cómo nos 
posicionamos e cáles van ser as regras do xogo que cada un deses artífices asume como 
modo de comportarse, polo menos desde unha perspectiva teórica.  

• Editores: Interese económico 
• Críticos: Interese cultural 
• Autores: Interese no desinterese 
Neste espazo, por desgraza, o lugar para a revolución é mínimo, e, 

paradoxalmente, semella estar máis vencellado con aqueles que se ven tocados polo 
prestixio e o canon, ca por aqueles que se sitúan nas marxes, espazos revolucionarios 
por definición que en Galicia non funcionan deste xeito. Un exemplo. Teño para min 
que na mesma editorial que non cito onde a min non me queda máis remedio que 
“crer” coma se fose Deus nos resumos de vendas que me envían anualmente, Manuel 
Rivas é, en realidade quen exerce de ser divino para os editores que, comigo, actúan, 
digamos, de modo condescendente. Ás veces, é verdade, hai quen esquece que non 
habería libros, nin lectores, nin lingua, nin mercado, sen as escritoras que escribimos. 
Os lectores, esa entelequia que, teoricamente, perseguen intereses diversos (divertirse, 
asumir o prestixio co que a nosa sociedade dota á cultura, gastar pouco). Pero, quen 
son os lectores en Galicia? Iso, quen? Pensamos algunha vez neles? Seguramente os 
escritores si; se non, non perseguiriamos editar os nosos libros. Só hai unha cousa 



certa: os lectores son esas xentes que gastan o seu diñeiro nos nosos libros e que 
queren ter pracer co que len; se non están satisfeitos, deixarán de investir tempo e 
cartos en nós, ou investiranos noutra cousa. É así de simple, e as cuestións estéticas e 
artísticas, aí, teñen pouco que dicir.  
Nós, ás veces, e por non bater de fociños contra esa realidade crúa e impersoal, 
tendemos a focalizar o lector nuns críticos que, moi a miúdo, non coinciden cos gustos 
do público. Os gustos, ese eterno rival! Outro exemplo: o meu New York, New York, 
evidentemente, gustoulle máis ao público ca aos críticos. Incluso creo que lle gustou 
máis ao público ca a min (ao contrario do que pasa con Concubinas, que se vende 
menos do que eu creo, quero). E que curioso: NY, NY gustoulle máis aos editores de 
fóra ca a algúns críticos de aquí. Hai tantos factores a ter en conta! ¿Que dirá un 
público foráneo, non condicionado polo meu nome, polo meu traballo e pola miña 
presenza no sistema literario (e teatral) galego? Morro de curiosidade.  
Sabemos realmente quen son os nosos lectores? Ás veces esa pregunta agóbiame 
profundamente. Os lectores son coma os familiares, non podemos elixilos. Máis ben, 
coma os amigos, son eles quen nos elixen a nós. Cando unha está a escribir a súa 
longuísima novela, soa fronte ao perigo de ser a súa única lectora, normalmente é 
vítima dunha sorte de medo escénico que procede da impredicibilidade da lectura. 
Logo está o asunto de que sabemos a ciencia certa que somos unha país pequeno no 
que o reducido número real de posíbeis lectores (a poboación) se reduce sensibelmente 
a causa de detalliños coma o conflito lingüístico, as actividades de lecer dunha 
sociedade tendente a rural e mais uns índices de lectura que dan pena. Se a iso 
engadimos que a maior parte dos escritores nos sentimos escravos da obrigatoriedade 
de materias de literatura nos centros de ensino nos que ás veces se recomendan obras 
nosas absolutamente inaxeitadas para os estudantes, o medo transfórmase en pánico. Se 
superas o feito milagroso que é que te lean, meu Deus, entras no terreo perigoso da 
responsabilidade. Pero voulles confesar un soño: eu quero que me lean eses públicos 
que len poucas novelas en galego. Xa sei que non o consigo, e que mesmo boa parte do 
que escribo vai en sentido contrario... Non o podo evitar, como outras moitas 
contradicións na miña vida. Pero velaí queda o meu soño. Por soñar... 
Dolores Vilavedra, no seu último ensaio publicado a fins de 2010 (A narrativa galega 

na fin de século) realiza un percorrido arredor dos principais debates que caracterizan o 
panorama literario galego entre 1981 e 2010, vinte anos nos que se ve unha progresiva 
descentralización da cuestión da lingua á medida que a narrativa galega vai adquirindo 
cotas de comercialidade e mais á medida que dá paso a autores novos xa non imbuídos 
da “aura resistente” do galeguismo durante o franquismo ou do elemento canónico de 
teren sido os “fundadores” da cultura galega entre fins do XIX e comezos do XX. Son 
os anos nos que a exportación da literatura galega (tradución, fundamentalmente, á  
lingua española) deixa de ser vista como unha ameaza para ser pulsada coma a 
oportunidade de proxección que tan ben simbolizaban as novas “estrelas” da narrativa 
galega, Suso de Toro e Manuel Rivas. Ao mesmo tempo, desde a elaboración do 
Estatuto de Autonomía e a conseguinte construción das institucións culturais propias, a 
narrativa e, sobre todo, a literatura para a infancia e a mocidade, ía posicionándose 
rapidamente coma o xénero comercial por definición (fortemente apoiado por un 
sistema educativo que, ante a obrigatoriedade da lingua galega, precisaba textos coma 
auga de maio) mentres que a poesía, tradicional xénero áureo da cultura galega, ía 
estabelecéndose nun canon máis elitista pero prestixiosísimo, ao tempo que o ensaio en 
galego daba, definitivamente, cun ámbito de normalización moi vencellado á subida da 
estima pola lingua e as súas cotas de prestixio, debidas aos inicios da política de 
normalización lingüística da Xunta de Galicia. Nin qué dicir ten que o teatro, cunha 



traxectoria propia, tamén experimentou o seu conseguinte pulo nestes anos de 
construción das súas principais institucións, mais literariamente ficou o eterno fillo 
parvo do sistema editorial, debedor e sufridor de eternos prexuízos vencellados a unha 
suposta falta de rendibilidade da súa publicación (coma se fose máis rendíbel publicar 
outros xéneros minoritarios coma a poesía) ou a idea interesada de que o teatro non 
precisa o formato libro pois suprime as súas “esencias escénicas”, coma se unha cousa 
tivera que ver coa outra.  
A narrativa nos últimos vinte anos do século XX en Galicia viviu unha renovación e 
unha actualización totais. Superado o ruralismo e o costumismo propios de épocas 
pasadas (si, eu son das que cre que tamén os universalistas de Nós escribiron con esas 
perspectivas na época na que tamén escribían John dos Passos, Joyce, Tolstoi, Horacio 
Quiroga ou Pessoa, autores aos que admiraban e traducían pero, conscientemente, non 
imitaban), a narrativa dos oitenta comeza por indagar na creación dunha 
mitoloxía/épica colectiva propia (Víctor Freixanes e A terra sulagada ou A cidade dos 

césares) a través dos primeiros premios de narrativa que buscaban, efectivamente, 
consolidar o xénero (Xerais, Blanco Amor). A dependencia do sistema de premios é xa 
un lugar que, non por común, deixa de ser certo. Os premios seguen a ser espazos 
fundamentais desde onde achegar cotas de prestixio á literatura galega, en calquera 
xénero. Malia o que se adoita pensar, na narrativa menos que en ningún outro espazo. 
En teatro, por exemplo, practicamente non se publican textos que non foran dalgún 
xeito premiados nalgures, e a disociación entre o espazo escénico e o literario ten un 
dos seus factores de medida nuns premios teatrais que a miúdo “prometen” unha posta 
en escena que logo non son quen de cumprir, como sucedeu co Premio Álvaro 
Cunqueiro de Rubén Ruibal, Limpeza de sangue, despois Premio Nacional de Teatro, 
que foi máis axiña representado fóra de Galiza que en Galiza mesmo. Ver para crer.  
As que nos dedicamos á narrativa, a miúdo temos que lidar coa dúbida vertida sobre o 
feito de sermos premiadas, nunha sorte de oxímoron estrutural que fai que os premios 
que nos achegan indefectibelmente a uns lectores aos que seguramente non poderiamos 
chegar doutra maneira, fan que se verta sobre nós todo o peso da dúbida.  
Pero non sempre nos decatamos de que, nesta pequenísima Galicia de nebulosa 
literaria na que os lectores son tan contados, e case todos amigos, todas as escritoras e 
escritores parecemos blufs máis ou menos inventados que sostemos unha literatura que 
vive da boa intención igual ca os adolescentes namorados desexan vivir do amor.  
Nese contexto, se cadra, as escritoras e os escritores poderiamos empezar a 
relativizarnos a nós mesmos e entender que as nosas cousiñas son pequenas, mínimas, 
mesmo aquí onde cremos que está o centro dos nosos universos. E tendemos a 
magnificalo todo, coma se todo fose tan importante.  
Unha das cousas que se tende a magnificar é o asunto dos premios.  
A miúdo teño a tentación de responder aos xornalistas (que sempre fan as consabidas 
preguntas: “Por que te presentaches ao premio X” e a de peor gusto “Que vas facer cos 
cartos”) que me presento a premios porque preciso honra, ou porque preciso cartos, ou 
porque quero asegurarme unha publicación sen ter que discutir cun xefe de edicións 
que non leu o libro completo, ou incluso porque me dá a gana (igual que falo galego). 
Mais sei que ningunha desas respostas evitaría as constantes críticas, descréditos e 
falsidades aos que se ve sometida quen gaña premios.  
Porque o asunto non está en presentarse aos premios, senón en gañalos. A unha 
critícana, en realidade, porque gaña unha competición, xa que só se pode ter evidencia 
de que alguén se presentou a un premio cando gaña. Por iso, todo comentario 
calumnioso arredor do asunto, de golpe, se ve tinguido polos escorredíos trazos da 
envexa e da loita de egos. Claro que, como unha xa gañou, todo ese malestar se ve 



directamente compensado pola fondísima satisfacción que dá o recoñecemento. E iso a 
min, que son de natural egocéntrico, anímame bastante.  
Cando se abre o debate sobre os premios, canso axiña de dar os motivos lóxicos e 
sopesados polos cales enviei algunha das miñas novelas a algún premio, motivos 
sempre relacionados coa disciplina persoal para a escritura, as posibilidades de 
proxección para a obra unha vez publicada e a necesidade de someter a obra a un xuízo 
desinteresado. E cando por toda resposta recibo algunha crítica inxuriosa, non deixo de 
pensar que cada un é moi libre de pensar o que queira, porque a fin de contas o premio 
gañouno a miña novela e a única opción de non ter gañado sería ou ben non tela 
presentado ou ben que gañara outro. Concretamente, o Blanco Amor 2008 é de 
Memoria de cidades sen luz e non da novela de ningún dos que me critican.  
Tamén me parece salientábel o feito de que a narrativa galega opte definitivamente por 
perder os complexos e pór en marcha unha liña experimental que, desde a Nova 
Narrativa Galega, terá continuidade ata a actualidade, liña na que se estrea aquel Suso 
de Toro do incalificábel Caixón Desastre, pero que dará lugar a voces interesantes 
como Xelís de Toro, Xabier Queipo ou Xurxo Borrazás. A apertura de temáticas 
diversas vese, tamén, na evolución da cantidade de títulos publicados, que medra 
exponencialmente entre mediados dos 80 e a actualidade, dando acceso a colectivos e 
xéneros tradicionalmente alleos á narrativa galega e ben rendibeis comercialmente: a 
novela negra (Carlos Reigosa e, mais actualmente, Domingo Villar), o subxénero sobre 
a Guerra Civil (Ferrin, Casares, Rivas) o acceso das mulleres ao xénero narrativo, do 
que estiveran practicamente ausentes durante toda a ditadura, exceptuando honrosas 
excepcións coma Xohana Torres ou María Xosé Queizán. Neste tempo afianzáronse as 
figuras canónicas da narrativa galega (Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor, Neira Vilas) 
que deron paso a un relevo imprescindíbel para garantir a continuidade tanto literaria 
coma ideolóxica (lembremos): Méndez Ferrín e Carlos Casares, incluso, malia errático, 
Alfredo Conde.  
Pero se algún feito é salientábel nesta narrativa galega actual é o novo trato que se 
estabeleceu coa condición de “profesional”, moi animada polo acceso aos espazos de 
referencia de autores que se aproveitaban de criterios canonizadores renovados como a 
exportación, o éxito comercial e de vendas ou a presenza pública. Falo concretamente 
da irrupción no panorama literario galego de fenómenos de masas como Manuel Rivas, 
Suso de Toro ou Domingo Villar, pero tamén de autores que conseguiron éxitos 
importantes desmitificando, en fin, a idea de “superventas” como “traición á patria”. 
Así, Darío Xohan Cabana, Xosé Carlos Caneiro, Marilar Aleixandre, Cid Cabido ou 
Teresa Moure fixéronse cun espazo na literatura galega que, definitivamente, debe ser 
posto en relación cun indubidábel aumento de lectores de libro galego que contradí o 
progresivo decaemento de número de falantes durante a mesma época. Velaí unha nova 
aporía: sosterán a narrativa galega (e por tanto a lingua como identidade idefectíbel da 
literatura galega) uns lectores que acceden á lingua como lingua literaria?  
Persoalmente, pregúntome a miúdo se querería ser unha profesional da literatura, quero 
dicir, facer desta actividade frenética de escribir novelas cando me peta, un modus 

vivendi que me levaría a escribir cando me obrigan. É algo que me rolda 
constantemente a cabeza, de verdade. Supoño que á maior parte das escritoras se lles 
presenta esa disxuntiva nalgún momento das súas vidas, pois a tentación de vivir 
daquilo que a unha lle enche os días de satisfaccións é tan forte que ás veces mesmo 
chega a ultrapasar as ansias de liberdade.  
Por que falo de liberdade? Porque a dúbida ten que ver con renuncias, réditos e 
deberes. Estou disposta, por exemplo, a converter a miña escritura en bilingüe ou 
trilingüe? (conto, amigos, con que, se me expreso en máis linguas cá galega e a castelá, 



non caerei no erro de valorar só a existencia metropolitana de Madrid ou Barcelona por 
riba do que escribo) Quero facer depender os meus días do que me impoña un editor, 
un xefe de sección dun xornal ou un axente literario? Quero que o meu tempo se 
convirta nun ir e vir de estrela do rock sen chegar a ser nunca nin estrela nin rockeira? 
Quero renunciar ao traballo pracenteiro como profesora de artistas na Escola de Arte 
Dramática?  
Pode parecer que o teño claro, pero non estou segura de se quero todo iso ou non. Ou 
máis ben, se cadra hai renuncias que non me importarían tanto coma outras. Igual eran 
horas de ir rompendo os tabús e que os escritores nos propoñamos seriamente se 
queremos ou non queremos ser profesionais. 
O goteo de nomes é constante durante a década dos 90, e o cambio de milenio aporta, 
ademais, unha auténtica renovación xeracional na que quixera destacar, ante todo, a 
definitiva irrupción das mulleres como entidade indiscutíbel no panorama narrativo 
galego (na poesía fixérano un pouco antes): Rosa Aneiros, Teresa Moure, Anxos 
Sumai, Iolanda Zúñiga.  
Non podo resistir determe aquí, neste asunto algo espiñento da etiqueta sobre a 
literatura de muller, que tan polémico foi cando a poesía galega dos noventa, cun aquel 
planificador por parte dalgúns editores, decidiu aproveitar a etiqueta para pular unhas 
artistas que, sen ningunha dúbida, demostraron co paso do tempo que, efectivamente 
ocupaban un lugar distinguido dentro dunha poesía que corría perigo de aburrimento 
extremo. Mais foi o mesmo coa narrativa? Non negarei que houbo tentativas editoriais 
que hoxe funcionan desde o seu interese antolóxico, mais no seu momento funcionaron 
como proposta etiquetadora desde onde rendibilizar a condición de muller para a 
narrativa (tentárase algo parecido coa literatura erótica, pero non funcionara). O 
volume que Xerais publica en 2000, Narradoras, rematou sendo o símbolo da eclosión 
das novelistas que, fillas dun tempo no que xa non se agardaba de nós fregar e pasar o 
ferro en lugar de mergullarnos nun mundo de novela ou coidar os fillos como 
ocupación exclusiva do tempo libre, puidemos achegarnos con normalidade a un 
xénero que esta sociedade machista considera “masculino” lonxe do “lirismo” que se 
agarda de nós, obxectos.  
Velaí cómo nace un dos nosos “tópicos contextuais”, o de ser muller e escribir. Algo 
co que temos que lidar algunhas, coma se fose unha anomalía. Ás veces consólame 
pensar que iso xa lle pasaba a Rosalía de Castro, como moi ben conta nun seu ensaio 
delicioso que recomendo, “Las literatas”.  
É fácil etiquetar a literatura a través do xénero de quen a escribe. E na literatura, coma 
tantas outras cousas, funciona o masculino como non marcado así que nós, as mulleres 
escritoras, vemos como constantemente hai certa sorpresa polo feito de que non nos 
penduren do corpo certas cousas (e si outras). Coma se iso influíse no que escribimos. 
É verdade que nalgúns casos inflúe, pero non en medida distinta na que inflúe a miña 
particular ideoloxía política ou os meus traumas da infancia. Igual ca os traumas dos 
varóns por certo.  
Vou pór aquí outra declaración de principios tipo manifesto: son muller e escribo igual 
ca outros son homes e escriben. O meu activismo feminista non é nin maior nin menor 
que outros compromisos que eu considero xustos e que, por tanto, aparecen dun xeito 
ou doutro na miña literatura, mais que ninguén vai procurando polo simple feito de ser 
muller. Así que, non escribo nin mellor nin peor ca os homes. Só somos unhas máis a 
escribirmos. E, xa de paso, non me gusta a etiqueta “literatura de muller” mentres non 
haxa a correspondente “literatura de home”. Se eu falo da “literatura de home” dirán de 
min que son unha integrista do feminismo cyborg, e atribuirán algunhas cousas que 



escribo á miña tendencia sexual. En cambio, cando os demais falan dos meus libros 
como “literatura de muller” eu non podo dicir que son machistas.  
Que vivimos nunha sociedade fondamente machista é evidente. E tanto as escritoras 
coma os escritores deberiamos reflectir e denunciar iso na nosa literatura. O demais é 
aleatorio e, se me apuran, puramente comercial.  
Da miña responsabilidade coma escritora coa cuestión feminista, por exemplo, dá 
conta Memoria de cidades sen luz nun ton que non é particular porque sexa eu unha 
muller. Alí non só quería contar a Historia e as historias, senón dar voz ás mulleres, 
facelas protagonistas do mundo e, por unha vez, outorgarlles na literatura a sabedoria 
que lles ocultaron na realidade. E si, quizais as miñas personaxes se atrevan a levarme 
a historia por aí porque eu son muller e son escritora. É triste pero é así, pois non 
sempre se atreven a facérllelo aos escritores homes. Será que eu as teño consentidas 
porque me dá a sensación de que o merecen. A fin de contas, coma elas tamén eu sei o 
que é que a unha a empreguen como floreiro, como cupo e como base de datos; tamén 
eu sei o que é que lle dubiden da sabedoría coma se fose tan fácil conseguilo todo 
grazas ao meu corpo; e tamén eu sei que confundan muller (e loira) con parva, 
directamente, non porque algúns o crean, senón porque lles convén... 
E isto non é feminismo, conste, isto é a vida dunha escritora aquí e agora. Feminismo é 
o que fai cada muller maltratada que denuncia e se enfronta ao seu asasino aínda 
sabendo que iso a condena ao exilio.  
Dáme a sensación de que ese debate arredor dos premios substitúe ultimamente outro 
que foi debate habitual tradicional no panorama cultural galego: o da autoexportación, 
a tradución, ou, cunha terminoloxía máis moderna e mesmo electoralista, a proxección 
exterior da cultura. Isto volve levarnos ao eterno retorno de cómo conciliar unha 
cultura coma a galega, tan fortemente identitaria, que vive ata certo punto na aporía do 
seu perigo de desaparición ante a presión das culturas dominantes e a súa propia 
fortaleza identitaria no feito de ser minoría (segundo Máiz, Barreiro, etc). O actual 
Conselleiro de Cultura, Roberto Varela, simbolizaba ben esta cuestión cunha pequena 
polémica que se xerou en xaneiro de 2010 a conta dunhas declaracións desafortunadas. 
O Conselleiro, recén chegado de exercer a diplomacia no lugar máis cosmopolita do 
mundo, Nova York, ofrecía á prensa unha idea relativamente común entre aqueles que 
só observan as culturas menores desde os espazos metropolitanos: falaba de que a 
“cultura galega limita”, cousa que completou algo despois cunha frase que correu coma 
un indignado regueiro de pólvora: “a cultura galega está ensimesmada e acomplexada”. 
Axiña 11 premios nacionais da cultura galega publicaron unha carta aberta en El País 
(10/1/2010) na que contestaban ao conselleiro cun auténtico alegato da minoría como 
espazo de individualización e, por tanto, chamada de atención, nun mundo global que, 
malia uniformizador, adoita gustar dos espazos orixinais, xenuinos, etc. A resposta non 
era nada novo. Xa a Xeración Nós, con aquel “Ser diferente é ser existente” do que 
falaba arriba, facía virtude do concepto de minoría, e a actualidade mesmo demostra as 
posibilidades “comerciais” do local en espazos coma a música (o latino en EEUU) ou a 
propia literatura (en que se basea, se non, o éxito de Manuel Rivas, Atxaga ou mesmo 
Kirmen Uribe?). En realidade, e arrequentando un pouco máis esta reflexión, 
seguramente as garantías de supervivencia das culturas fortemente autoidentificadas 
coma esta nosa mais condenadas a confrontarse eternamente consigo mesmas como 
espazos de conflito e de pequenez numérica estean na asunción dunha identidade 
glocal (o termo non é meu, senón de Walter Mignolo) capaz de mirar sen complexos a 
súa propia proxección exterior.  
Imaxino que a opinión de Roberto Varela ía por carreiros distintos máis vinculados co 
complexo de Balbino, pero o certo é que aínda hoxe é posíbel detectar no espazo 



literario galego un certo medo á tradución e á exportación que non acabo de 
comprender.  
Non ocorre tanto entre os colegas escritores (fóra de casos de intimismo extremo, a 
ninguén lle amarga que o lea canta máis xente mellor) como entre achegados ou 
interesados pola cultura, xeralmente, desde certos ámbitos ideolóxicos. E nese senso, 
pregunto eu, a que se debe a demonización dunhas linguas si, e doutras non? Por que 
en determinados sectores ideolóxicos de Galiza está ben visto ser traducidos ao 
portugués, idioma dos únicos países aos que, se cadra e cun bo exercicio de vontade e 
reeducación lingüística, poderiamos acceder sen necesidade de tradución? E por que 
neses mesmos sectores está mal visto deixármonos traducir ao castelán, con todo o 
potencial de consumo da nosa literatura que supoñen os millóns de hispanofalantes? 
Non estaremos incorrendo nós, desde o extremo contrario, no mesmo erro da familia 
Valle Inclán cando impediu traducir ao grandisimo dramaturgo a tódalas linguas agás 
ao galego? 
Aquí funciona, sen ningunha dúbida, unha falacia, que é a de crer que a minoría 
numérica de falantes de galego é o problema fundamental dunha cultura que, 
fortemente enraizada na cuestión lingüística, se ve en constante perigo de desaparición 
debido ás posibilidades reais de desaparición da lingua en virtude da tendencia 
decrecente dos usos do galego, especialmente, ademais, desde que a Xunta de Galicia 
presidida por Núñez Feijoo decidiu facer do conflito lingüístico unha arma electoral e 
abandeirar a paranoia da persecución do español en Galicia, algo que, de ser certo, 
faría do espazo galego un lugar único, case mítico, no que a lingua B consegue 
aniquilar a lingua A nun contexto de diglosia. De feito, non hai por que aplicar a 
Galiza a lóxica neoliberal das leis do mercado. Pois non hai mercado pequeno se este 
relaciona de xeito coherente o volume de produción e o de consumo, algo que, contra o 
que moitos pensan, o mercado narrativo galego ten máis ou menos ben feito. Non 
podería ser doutro xeito, ou non se sostería. Así que, velaí outra falacia, a dos que din 
que o noso mercado é unha construción institucional. Anos de goberno da dereita máis 
recalcitrante demostraron que se as artes en Galiza sobreviven, é porque alguén máis 
ca os poderes públicos as sosteñen. Gústame comparar isto co mercado dos coches de 
luxo: que eu saiba, tampouco é maioritario e sostense de medo. A nosa utopía, ou o que 
é o mesmo, aspiración, podería ser esa: que os mercados culturais galegos sexan coma 
os coches de luxo, que funcionen, a pesar das súas contradicións, a pesar das súas 
cifras relativas, e a pesar dos seus poucos compradores. Non é imposíbel.  
Se cadra, modernizarnos, aprender a non laiarnos dunha especie de mala fortuna 
histórica que non acabo de ver demostrada e sermos quen de publicitarnos a nós 
mesmos sexa a clave para levar adiante esta utopía (aspiración, outra vez) que é a 
normalidade en Galicia: normalidade editorial, institucional, discursiva, económica e 
laboral no sector literario. E sobre todo, chegou a hora de perder o medo ao ridículo 
que tan ben expresa o noso Conselleiro de Cultura.  
Trala fase de investigación do SER (románticos que fomos), de promoción da creación 
e de terapia de grupo para dignificármonos e dotarnos de prestixio (iniciativas culturais 
durante a ditadura e primeiras xestións dunha política cultural), de estancamento e de 
grandes fastos cristiano-faraónicos (época Fraga e Cidade da Cultura), chegou a hora 
de que sexamos algo máis ca un sector no que a xente entra, mira, admira e marcha. 
Estamos en condicións de demostrar que o sector das artes en Galicia pode ser 
autónomo, dar leccións de calidade e competir con calquera, como tentei demostrar 
con este breve percorrido sobre as condicións e retos da narrativa actual en Galiza. E 
todo iso, digo eu, en galego.  



Evidentemente, faise necesaria a integración dunha lectura política e 
empresarial da cultura en Galiza. E isto non significa unha mercantilización da cultura. 
Poño un exemplo: “o Día das Letras Galegas xa non vende”, dicíame un amigo 
economista; ao que engadía un politólogo moi coñecido “e xa non o cre ninguén”. Por 
que non restar entidade literaria a esa festa e tratar de conquistar públicos non só para a 
literatura senón tamén para o teatro, a música, as artes...? Esas estratexias para 
visibilizar o noso están na base dunha modernización da cultura en Galicia e unha 
maneira de conquistar públicos. Cando digo “conquistar públicos” tambén quero dicir 
atraer usuarios para un idioma, unha cultura, unha identidade, unha colectividade 
diferente e existente. ¿Unha nación?  
 Pero hai cousas que aínda non fixemos. Deberiamos atrevernos definitivamente 
a dar un paso menos filoloxizante e máis aglutinador, pois só así se implicará no 
proxecto da cultura galega aquel usuario que non utiliza habitualmente o galego pero 
afirma amalo e respetalo (como ás nais na Igrexa Católica), sabéndoo con prestixio 
abondo como para poder acceder en Galicia e en galego á cultura universal. 

Iso significa (e xa sei que isto pode erguer ampolas), aceptar máis e mellor 
novas propostas artísticas que son, en realidade, máis silenciosas, e se cadra deixar de 
lado unha opción patrimonial da xestión cultural que caracterizou a política cultural 
desde 1991 ata os nosos días. Habería que buscar outros públicos, outros activistas para 
a cultura sendo conscientes de que a Galicia (e a non Galicia, senón os nosos 
destinatarios de fóra) quizais pida: 

• Menos folk, menos gaitas, menos coros e danzas populares. 
• Menos Día das Letras festivo para que a xente non poida ir mercar. 
• Menos ofrendas florais aos petrucios históricos da cultura e máis mimo 

aos novos creadores que teñen moito que dicir e, ademais, ofrecen a súa 
visión do mundo de hoxe, que será a visión do futuro. 

• Menos dependencia dun sistema educativo que obriga a consumir 
cultura en lugar de animar a facelo. 

Témolo todo (artistas, grandes escritores, directores de cine de talento, editores 
respectadísimo, actores recoñecidos), agás un público por conquistar, que toma as súas 
decisións en función de dous prototipos de galego que marcan unha actitude ante o 
mundo e ante a vida: ¿o galego morriñoso que emigra e soña con volver e enriba non 
sabe se sobe ou baixa, ou o galego que sae, triunfa e exporta galeguidade alí onde vai? 
Moito temo que en Galiza, hoxe, non todo o mundo ten clara a súa posición nese 
dilema, comezando polos poderes públicos e seguindo por unha chea de colegas 
vencellados a unha literatura que, en moitos aspectos, é tremendamente conservadora e 
temerosa de perder as esencias que nos fixeron existentes pero que corren o perigo de 
seren tamén as que nos maten.  

 Eu, persoalmente, si teño claro cal debe de ser a liña que asumamos os 
escritores máis alá de seguir escribindo o mellor que poidamos e sendo dignos e 
respectuosos cos nosos propios principios ideolóxicos, culturais e estéticos. Ademais 
eu quero un Inditex da cultura galega, un Pescanova dos Libreiros e dos galeristas e 
unha Feira do Libro á que veñan os marchantes de Franckfurt, Xenebra e Nova York 
en busca de talentos. Quero que poñan metro en todas as cidades para que todo o 
mundo lea os nosos libros para ler no metro en edicións de peto, e que en Compostela, 
por fin, paremos de chorar morriñosamente ao ritmo da chuvia e mudemos polo ritmo 
das rúas de Manhattan ou Buenos Aires. Quero musicais producidos integramente en 
Galiza e en galego. Quero que aos meus colegas narradores lles pidan autógrafos como 
a Vargas Llosa ou a Michael Crichton e quero que aos meus editores os conviden ás 



reunións dos que controlan o mercado editorial mundial desde o Flatiron Building de 
Nova York. Pois é aí onde se controla o mundo, non en Madrid.  

Evidentemente, os meus desexos disparan os retos da literatura galega a moito 
máis ca a escribirmos as nosas cousiñas e sermos felices co momento íntimo e 
fascinante de verter en papel os mundos que inventamos.  

 


