ABISMOS, unha nova colección

Narradoras

Dubido se matei a Lena

[25 autoras galegas]

Medos Romero

V TERESA CUNAS / IRIA SOBRINO FREIRe

N

o último cuarto do século XX, debido á instauración dun novo contexto político-social,
a narrativa galega experimentou un desenvolvemento sen precedentes. A escaseza de escritoras
dentro desa nómina pode obedecer á súa preferencia
pola lírica como canle para a expresión literaria. Tralo
extraordinario proceso de eclosión experimentado
pola poesía de muller en Galicia nos anos 90, tal vez
sexa agora o momento axeitado para as creadoras
exploraren novos terreos artísticos. A compilación de
relatos que aquí se presenta quere inaugurar un espacio case inédito nas nosas letras: a narrativa de muller. Deste xeito, ofrece unha plataforma para a difusión dos productos literarios dun grupo social emerxente que, por razóns históricas ben coñecidas, dispuña de escasos medios ó seu alcance para se manifestar.
Nos últimos anos aumentou considerablemente a
porcentaxe de mulleres lectoras, e o xénero literario
que acada un maior índice de vendas é a narrativa, Se
as mulleres len, e len narrativa, parece lóxico que
tamén narren. Narradoras é un proxecto editorial que
xorde como resposta a unha incipiente demanda de ler
mundos contados por (e, non só, pero tamén para) mulleres. Neste volume está representado un conxunto
heteroxéneo de voces de muller, nalgúns casos inéditas, que esbozan unha serie de liñas diversas en canto
á temática, estilo e técnicas narrativas empregadas. No
camiño cara á conquista do discurso narrativo por parte
das mulleres, esta colección de relatos (escritos por
Rita Abraldes, An Alfaya, Rosa Aneiros, Ana María
Arellano, Mónica Bar, Marica Campo, María Canosa,
Uxía Casal, Laura Caveiro, Ledicia Costas, Beatriz
Dacosta, Pilar Fernández, Isabel Freire, María García
Yañez, Mónica Góñez, Ánxela Gracián, María Lado,
Inma López Silva, Paula Mariño, Eva Moreda, Begoña
Paz, Medos Romero, Dolores Ruíz, Rosa María Vidal
e Luísa Villalta) consti úe un comezo posible. Queda
agora, pois, nas túas mans, ocupada lectora, a tarefa de
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de agradecer que a reflexión e a práctica das
artes nos conduza a dubidar sobre a entidade
dos actos. Este título feliz merece o texto que o
acompaña. Trátase dun libro fráxil no que a dúbida é
omnipresente. E a inseguridade arredor do que se é ou
o que facer, o medo. O medo aos nomes, o medo a
nomear. A penas se contabilizan nomes nin xeográficos
nin persoais, e só os das mulleres: Lena, Brenda, Elba,
as vocais sempre as de «ela». É un libro de derrotas, as
victorias sempre hai quen as cante. Non é un tratado da
condición feminina pero si un libro sobre as mulleres,
cando menos sobre mulleres. O volume compóñeno
vinteoito textos nos que as personaxes aparecen, vanse
e semellan que volven, co mesmo nome pero xa distintas. Fragmentos de historias que, valéndose en por
si, en conxunto forman unha historia maior.
As mulleres vense de nenas e de adultas, como
persoas e como parte das outras mulleres, da familia,
dos homes, o que se espera delas. Vense desde dentro
e desde fóra, os narradores en estilo indirecto libre,

primeira e tereceira persoa altérnanse e ás veces sorpréndenos no medio dun relato a irrupción dun narrador ou narradora inagardada. As historias sitúanse
case sempre ou na noite ou en penumbra, o frío e os
invernos reflicten o desamparo físico e sentimental
das protagonistas. As mulleres son violentadas sen
delicto, case con fastío, coma se falásemos dunha
rutina e nin se desen conta. Levan vidas de miseria e
angústianse cando se ven inmobilizadas pola educación patriarcal. Angústianse polo tempo perdido e por
non seren quen de ceibarse a pesar de seren conscientes de que a trampa que as aferrolla ten barrotes
de ficción. A longa aprendizaxe do xénero xa afogou
a súa sexualidade e dificultan as súas posibilidades de
relación coa realidade. Diante desta situación caben
varias respostas: o suicidio, a loucura, a obxectualización ou a violencia real ou intelectual como refuxio
contra a traxedia. Quen isto asina celebra que obras
coma esta se escriban entre nós. Agardamos máis.

Un referente para a creación d@s nov@s narrador@s: A b i s m o s
V FRAN ALONSO
literatura, na súa interminable progresión está, por fortuna, renovándose continuamente. A penas se consolida unha
xeración xa vén outra detrás, sempre
con máis forza, con máis empuxe, con
novas propostas, novos referentes e
novos intereses. Eis a vocación da
nova colección que hoxe lles presentamos ás lectoras e aos lectores: Abismos.
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ABISMOS nace coa intención de
converterse nun punto de encontro,
nunha plataforma para a creación literaria posta ao servicio das novas
narradoras e dos novos narradores. Xa
que logo, será unha colección para
dinamizar, para abrir debate, para
berrar, para crear e propoñer desde o
que a creación ten de abismal, de persoal, de íntimo, de social, de precipitación nese universo irrepetible que é a
construcción dunha porposta narrativa
orixinal.

Co criterio básico de publicar textos de narradoras e narradores mozos,
seleccionados en función da súa calidade literaria, ABISMOS vai significarse por unha liña aberta e plural, definida a través dun Consello Editorial
composto por Rosa Aneiros, escritora
e xornalista; Xurxo Borrazás, escritor
e profesor; Teresa Cuíñas Lavandeira,
filóloga e xornalista; Iria Sobrino,
filóloga e crítica literaria; e eu mesmo
como coordinador. Para presentar a
colección, ofrecemos tres interesantes

títulos de saída, tres propostas ben
diferentes entre si: Narradoras, un
volume referencial que, por primeira
vez, reune relatos inéditos de 25
narradoras galegas; Dubido se matei a
Lena,deMdosRmr,unlib
transgresor e marcadamente de e
sobre a muller; e Tute para carro, de
Xesús Fraga, un retrato actual, cheo
de humor, sobre a vida dunha vila
galega estándar. Tres libros, tres propostas, asinadas por novos nomes para
a nosa narrativa.

