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MORDEDORAS DE MAZÁS
 Lorena Souto

Ninguén constrúe nada sen planos ou sen mapas. Sendo aínda para reinterpretalos ou subverter 
as súas liñas, sempre hai outros pasos anteriores aos nosos sobre os que camiñamos. En ocasións, 
estes son itinerarios que levan a lugares que non sabiamos que desexaramos tanto até  que nos 
atopamos neles, despois de elixir e collernos á man de alguén. Son deseños de arquitecturas que 
amosan  os  soños  doutras  e  doutros  e  que,  en  realidade,  nos  reflicten  a  nós  mesmos,  que  nos 
identifican e nos constrúen. Porque, dalgunha maneira, tamén nos constrúen.

A literatura e a poesía están repletas de mapas, historias semiocultas, espazos que non viramos 
nunca pero que falan de nós, abismos inmensos que nos tragan e nos devolven baixo unha aparencia 
nova. A literatura está tamén chea de  mestres e de mestras que trazaron aquelas liñas polas que 
camiñamos e que se volveron significativas na nosa vida. Pero, e se non se trata diso (ou só diso)?  
Se  a  man  da  que  lemos  non  só  constrúe  camiños  novos  polos  que  transitar  e  nos  que 
recoñecérmonos, senón que nos transforma, se nos leva onde a luz do sol dá máis forte e nos cega 
até transformar a nosa visión, se é alimento, compañeira, xémea, cómplice... E, efectivamente, ás 
veces, atopamos unha escritora/un escritor que escribe en nós coma se nós mesmos fósemos papel, 
espazo en branco ou derruído no que construír. 

“Por ti fíxenme anfibia e mudei o meu pulmón de silencio para ser este berro, a túa voz, un son que se  
alza por riba dos escritos e as lecturas da historia, ata que toca a folla”

“O teu nome só podía ser Eva
porque nacemos baixo a túa luz
nai coas verbas agardadas,
agarimo de tódolos tons
lexítimo afago 
nun embarazo de tinta 
e celulosa tan branca.”

Estes versos de Marisol Gándara son o comezo do poema co que abre o seu libro Ata o corazón 
da mazá. Nel atopamos unha declaración de intencións, un punto que marca o inicio dun proceso de 
busca  e  transformación.  A imaxe desta  Eva que  atoparemos  ao  longo do poemario  é  a  dunha 
iniciadora. A primeira muller, acusada de morder a mazá prohibida pero que, ante a recriminación e 
o estigma co que é sinalada, morde a froita con máis degoiro e subverte o papel que lle é asignado 
—“imaxino que cravaches os dentes unha e outra vez”—. Esta Eva é tamén unha nai de palabras, 
unha mirada cómplice, alguén con quen o eu poético do libro dialoga e se identifica, seguindo os 
seus pasos nunha liña que se mestura, ao tempo, coa da poeta Eva Veiga. Un recoñecemento, unha 
aprendizaxe que reconstrúe a quen a segue, unha homenaxe. “Para E. Veiga, que me ensinou a  
crer” di autora.

Os  camiños  dos  mestres  fan  tradición,  mais  cando nese  seguir  os  seus  pasos,  ademais  da 
aprendizaxe, hai complicidade, recoñecemento, amizade...  as liñas que botan raíces e se entrelazan 
forman  unha  sorte  de  estirpe.  Trala  liña  da  poesía  de  Eva  Veiga  identifícase unha  estirpe  de 
mordedoras de mazás. A súa visión das zonas en sombra e as súas palabras nos abismos da lucidez 
son alimentos de moitas outras, outras que constrúen e se constrúen máis aló do que lles é dado e 
que non renuncian a nada.



Como  mostra  desa  liña  de  adhesións  e recoñecementos, dous  poemas  das  autoras  Dores 
Tembrás e Emma Pedreira, que Marisol Gándara me pediu que lese nunha homenaxe á escritora 
Eva Veiga, á que ela mesma se suma co seu primeiro poemario.

Pola futura cinza 
que nos ha de servir de alimento. 
Eva Veiga

Pequena orfa 
afeita á friaxe 
ortígame 
cúbreme de cinsa 
que saberei corresponderte

                           Dores Tembrás, O pouso do fume (2009)

                              ***

para Eva Veiga

TI, 
A MEIGA
                                                         
qué serás
ti

non sabería dicilo sen tentarte ou dar un paso na sombra

se vexetal ou animal, se palíndroma do meu azougue, siamesa do meu verbo.

cicatriz que pousou en ti cicatriz, petroglifa e flama metálica, serpe derretida.

cómo me ves
que enfeitizas esta lagoa arrastrándoa só polas mans
e sacas de min a materia queimada

fas

xusto

como quen vai saquear os restos dun naufraxio 
e rescata

no último da boca

a alma dun vivo

                       Emma Pedreira, Libro das mentiras (2012)



Contarnos a nosoutros mesmos, saber quen somos, require a miúdo dun traballo de re-elaboración 
das historias aprendidas, como aquela que nos contaron da Eva sacada da costela de Adán. Os textos 
de Marisol Gándara tamén volven ás narracións herdadas e baixo outro prisma dialoga con elas na 
procura dunha verdade propia,  que explique tamén o que somos fóra do discurso establecido e 
repetido.

“Querida Eva:
Vendéronnos amordazadas nunha mentira porque era el quen ofrecía a mazá”

“ nada sabiamos da cantidade de intentos, 
do número de fracasos  
para atopar a derradeira figura equilátera 
que completara a existencia dos dous planos
animal 
humano.”

Comeza/é necesario un proceso de exploración e reconstrución para “vestirse de verdade”. Buscar, 
nunha auto-consciencia auténtica máis aló das actuacións, o ser auténtico que agarda debaixo do 
envoltorio construído por outros.

 “e ver por vez primeira 
a cor dura da pel da infancia toda a carne baixo o plástico 
que estivo sempre alí, agardando”    

“Aquela foi a rutina da metamorfose, 
a pura actividade de buscar a transformación, 
a evaporación do contexto 
e as liñas das mans coma sinais trazadas no aire”

Mais trátase dun proceso complexo e duro, onde o cambio se busca nos puntos de tensión e 
fricción, na terra inestable onde o alleo se mestura coa propia esencia, onde o corpo, se ben nos 
pode proporcionar “o gozo da pel”, impón tamén un espazo claustrofóbico de contención a outros 
niveis.  En  Ata  o  corazón  da  mazá,  Marisol  Gándara  ofrécenos  un  proceso  de  autoanálise 
transformador  e  rev/belador  nun  dobre  sentido:  procura  de  (auto)coñecemento  e  berro  contra 
aqueles que impoñen os seus modelos da realidade e que nos queren calad@s ante os agravios.

E a escrita é tamén protagonista e parte inseparable desa metamorfose: “Atopamos a verdade 
desangrándose / e o verso foi un torniquete”. A propia transformación para afrontala —o pouso que 
deixa a literatura nunha mesma e que nos muda a pel até derivar en creación— é ademais análise, 
renovación. Unha ferramenta que rompe o silencio e abre espazo para unha voz que se constrúe a si  
mesma despois de reformulalo todo, e que dicide morder a mazá.

Convídovos a que mordades a mazá que vos ofrece Marisol Gándara, con ansia. Sen dúbida, no 
seu  poemario  atoparedes  moito  do  alimento  doloroso  pero  liberador  daquel  primeiro  froito  da 
desobediencia que mordeu Eva e que, segundo as mitoloxías, deu lugar a outra clase de existencia.

“Querida Eva; 
Cando morra quero volver directamente á túa costela, enterrarme na túa caixa torácica e que me  

adormente o bombear do teu sangue. Que unha vez no mais alá, fagas todo o posible para que non nos  
acollan no paraíso porque quero, coma ti, degustar tódolos froitos. Ese é o único traxecto coñecido  
para atopar o sabor axeitado para cada membro”.


