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A forza do surrealismo
un tempo marcado por unha profunda crise económica, social e política, como o que coñeceu Europa
no período de entre guerras (1918-1939), nun
momento en que os totalitarismos de dereitas triunfaban naqueles países nos
que as debilidades democráticas foran cuestionadas polos movementos
obreiros, lembremos
Horthy en 1920, Mussolini en 1922, Primo de Rivera en 1923, Gomes da
Costa en 1926, Pilsudski
en 1926..., promovido por
un grupo de escritores,
entre os que se atopaban
Louis Aragon, André Breton, Paúl Éluard ou Benjamin Péret, xurdiu o surrealismo que, alén dunha escola literaria ou un grupo
de artistas, é un “movemento de rebelión do espírito e unha tentativa
eminentemente subversiva de reencantamento do
mundo”, como o define
Michael Löwy en A estrela
da mañá: surrealismo e
marxismo, obra que comentamos.
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Con este texto, Löwy, o
coñecido intelectual marxista (autor, entre outras,
de obras como ¿Patria ou

Un movemento sempre á procura
Alfredo Iglesias
mento surrealista dende
1975), alén de
realizar unha
serie de traballos sobre os
máis salientables persoeiros
do surrealismo,
velaí están os
dedicados a André Breton ou
Vicent Bounoure, ou daqueles
que nun momento da súa
traxectoria intelectual se sentiron atraídos polo
surrealismo, como Walter Benjamin, Guy Debord
ou Pierre Naville,
protesta contra
aqueles que dan por
morto o surrealismo.
Terra
Nai? Ensaios sobre a
cuestión nacional) e
surrealista (é membro do
Grupo de París do move-

Neste sentido, un dos
capítulos do libro “O surrealismo despois de
1969”, constitúe unha rotunda oposición a aqueles
que como Jean Schuster,

José Pierre ou Gérad Legrand proclamaran en
1969, tres anos despois da
morte de Breton, a necesidade de pór fin a toda actividade colectiva que se reclamase herdeira do surrealismo. Así, o autor mostra a actualidade do surrealismo, dun movemento
que sen ser eterno, tampouco está historicamente
rematado: un surrealismo
que actúa colectivamente
en varios continente (hai
grupos surrealistas en París, Praga, Estocolmo, Madrid, Chicago e São Paulo)
que materializan a súa forza en diversas revistas e
traballos colectivos.
O surrealismo, como o
marxismo, non é unha corrente intelectual que teña
un efémero período de
floración, como lle aconteceu ao fauvismo ou o
dadaísmo, senón un movemento que sempre está
na procura de novos vieiros, de novas experiencias
e de novas accións de futuro.
LÖWY, Michael, A estrela
da mañá. Surrealismo e
marxismo (trad. X.
González Gómez), Ed.
Laiovento, Santiago, 2005,
130 páxinas

Unha historia que nos pertence
ando Manuel Rodríguez Alonso cualificou a obra de Carlos
Callón (Ribeira, 1978, autor de diversos estudos literarios, pero máis coñecido
como presidente da Mesa
pola Normalización Lingüística e activo militante
a prol desta causa) sobre a
figura homenaxeada este
ano no Día das Letras Galegas como a máis académica, acertou de pleno,
pois éo efectivamente, ao
analizar en profundidade
todos os factores a ter en
conta para comprender
na súa xusta medida a
obra galega do poeta de
Monterroso: a xestación
da súa mundivivencia, o
enclave do Sistema Literario Galego en Bos Aires na posguerra, a análise dos Catro poemas,
diversas pescudas sobre
a súa obra posterior, a
súa integración na Arxentina e o novo exilio,
así como unhas sínteses conclusivas de afortunada certeza. E todo isto
porque, como explica en
'Tema e obxectivos”, o seu
interese por Lorenzo Varela, auténtico e case apaixonado, xurdiu no 2001 e
desde aquela non cesou no
estudo e interpretación da
vida e obra do poeta.
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Lorenzo Varela, poeta en lingua galega
Xosé Feixó
o lonxe que está
o cualificativo
de “académico”
do sentido de
“aborrecido ou
falto de compromiso”, porque nada máis lonxe da
verdade. O compromiso está ben
presente ao longo
de todo o libro, así
como a amenidade
e facilidade con que
se le -interrompida
polas múltiples notas que se recollen ao
final, xunto a unha
ampla bibliografía-,
ao ser a finalidade do
autor darlle un carácter eminentemente divulgativo.

E coincidimos co crítico anteriormente citado en evidenciar

A pesar da escasa
obra en galego, Lorenzo
Varela ten moitos motivos para que se lle adicase este ano o Día das Letras Galegas, case todos
recollidos nas sínteses conclusivas de Callón: usa o galego cando a maioría dos

escritores de posguerra deixan de facelo, é un dos pioneiros da literatura socialrealista no Sistema Literario
Galego, reivindica a memoria das mulleres, contempla a homosexualidade
desde unha perspectiva
non heretosexista, etc.
Doutra banda, a análise
da recepción da poesía de
Varela neste lado do Atlántico e os atrancos cos que se
atopou, son tamén dignos
de ser lidos, así como a Coda ou circunstancias de cómo a RAG decidiu a súa
homenaxe.
Estamos, en definitiva,
ante un valioso e acertado
traballo, máis que “divulgativo”, para comprender a figura deste noso escritor,
agora por fin recoñecido.
CALLÓN TORRES,C.M.,
Unha historia que nos
pertence. A poesía en galego
de Lorenzo Varela, Ed. A
Nosa Terra, Vigo, 2005, 155
páxinas
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Nova entrega
de Grial
Autor, Autoridade, Identidade(s)
Xosé Ramón Pena
rial, a Revista Galega de Cultura
que edita Galaxia
e que dirixen na etapa
actual Víctor F. Freixanes
e mais Henrique Monteagudo, preséntanos a entrega número cento sesenta e cinco da súa andaina. E faino Grial acollendo como temática
central deste novo volume o espazo referido á
autoria, autoridade e indentidade(s).
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Deste xeito, Arturo
Casas escribe arredor de
“O autor: un retorno
controvertido”, onde leva
adiante unha reflexión
acerca do debate actual arredor das validez
e da operatividade das vellas
e novas comprensións do
que significan
“identidade”
e/ou “alteridade”.
Da
súa
parte, Beatriz
Suárez Briones
analiza o fenómeno “queer”
–considerado
máis aló da
moda, como
unha actitude
disidente diante da sexualidade e o xénero- no seu traballo titulado,
precisamente,
“Queerizando a autoridade: da morte do
´autor´ á súa resurrección posmoderna”. Para
Suárez Briones “colocar
a identidade sexual e de
xénero na historia é un
acto político: esixe a entrada á cultura dunha
colectividade ausente”.
Walter D. Mignolo
escribe, á súa vez, acerca
de “Silencios da autoridade. A colonización do
ser e do saber”, entendendo que a clave da toma de conciencia por
parte de quen estaba baixo o peso colonal non
residiu na forza física senón, xustamente, na
descolonización do saber
e do ser. En fin, Burghard Baltrusch, con
“Mudança posue tudo...
Acerca
da
tradución&paratrudición da cultura”, Vítor
Vaqueiro –“Do hendeca-

sílabo ao autorretrato”- e
mais Helena Buscu, con
“Demandas do autor”
completan este eixo central da revista.
Unha interesante conversa con Anne-Marie
Thiesse, directora de investigacións no Centre
National de la Recherche
Scientifique e da École des
Hautes Études en Sciences
Sociales de París –levada
adiante por Xosé M. Núñez Seixas e Dolores Vilavedra- acerca da vixencia
da idea de Europa e, así
mesmo, da propia construción europea ocupa
outro espazo destacado en
Grial.

A
sección “Temas no noso
tempo” presenta achegas
da man de Carlos Fernández, Xan Bouzada
Fernández e Aurelio Miras Portugal, mentres a
sección de “Creacción”
conta coa presenza de
Anxos Sumai e Miguel
Anxo Mato Fondo. Como de costume, “O rego
da cultura”, “O espello
das letras, “Crónica” e as
noticias acerca de cine,
teatro, artes escénicas e
comunicación completan o novo volume da revista Grial, xa de novo
entre nós.
VV. AA. Revista Grial, n1
165, Ed. Galaxia, Vigo,
2005, 151 páxinas

