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Encontro con Jüri Talvet en Compostela

Arturo Casas

Durante a primeira quincena do mes de maio do ano 2001, estrañamente

fría e chuviñenta, o Prof. Jüri Talvet impartiu na Facultade de Filoloxía da

Universidade de Santiago de Compostela o curso de doutoramento "Poética

e poesía entre o Romanticismo e a Posmodernidade", integrado no programa

de Teoría da literatura e Literatura comparada. Pronunciou tamén un par de

conferencias, nos campus lucense e cOlnpostelán da 11lesma institución.

o Prof. Talvet ocupa dende 1992 a cátedra de Literatura con1parada na

Universidade de Tartu, onde taInén é responsábel da sección de Hispanística.

Dirixe a revista Interlitteraria e preside a Asociación Estonia de Literatura

comparada dende a súa fundación. No últiIno Congreso da Asociación

Internacional de Literatura comparada, celebrado en Pretoria no verán do ano

2000, foi 1l0lneado lnenlbro do Consello Executivo da organización. ]1-aduciu

ao estonio numerosos textos clásicos e contemporáneos das literaturas espa

ñola, latinoamericana e catalana. Ademais das publicacións de carácter acadé

mico ás que se fai referencia no corpo da entrevista, conta con varios libros de

ensaio e de poemas.

A estancia de Jüri Talvet en Compostela pennitiu a un equipo de profeso

res da Facultade de Filo10xía -integrado por M'anuel Barbeito, 1\1anuela

Palacios e Arturo Casas- culminar os labores de traducción dunha antoloxía

da poesía estonia contemporánea1, que axiña irá ao prelo.

1 Será publicada proximamente en edición trilingüe eslonio-golego-inglés polo. As versións inglesas
corresponden 00 propio Jüri Ta!vet e 00 profesor e poeta norteamericano Horvey L. Hix. Sobre o lite
ratura e a cultura estonia é posibel consultar a páxina web do Instituto Estonio (hltp;//www.einst.eeL
onde ten acollída o Estonian Literary Magazine Ihttp://www.einst.ee/líterary/index.htmIL que levo
publicadas doce entregas ata o momento presente,

m
Z
("")
<::)

Z
-;
::o
O
C/)

179



180

Contextos

Arturo Casas: Profesor Talvet, a República de Estonia celebrará no vindeiro mes de

agosto o décimo aniversario da recuperación da súa independencia. Durante un breve

período que seguiu á Revolución Soviética, entre 1918 e 1940, oseu país accedera xa

á independe1uia, perdida logo polas consecuencias do pacto Hitler-Stalin de 1939 e as

da JI Guerra Mundial. Parece ineludtbelo establecemento dunha comparación entre

estes dous momentos de liberdade nacional, tanto en termos sociopolíticos coma cultu

rais. ¿Quere vostede someter a esquema algunhas claves para esa comparación?

Jüri Talvet: Non hai dúbida sobre o feito de que nos dous casos a indepen

dencia de Estonia (e a dos outros dous estados bálticos, Letonía e Lituania) foi

posíbellnercé ao derrubamento dun Imperio. En 1918 fora o iInperio ruso

zarista e en 1991 foi o iInperio ruso-soviético. Naturalmente, en ambas oca

sións existía en Estonia un poderoso nlovemento nacional de carácter inde

pendentista, pero este non tería abondado se o Inlperio pasase pola súa etapa

hexemónica de apoxeo. Só a feliz coincidencia dos dous factores -o interno e

o extemo- explica o estado en que nos atopamos agora. Aínda que ata media

dos dos 80 nin sequer soubemos soñar coa nova independencia, de tan utópi

ca e inalcanzábel que semellaba.

Por suposto, hai imnensas diferencias entre as condicións nas que abrochou

a independencia nun e noutro momento históricos. Por exemplo, no relativo

ás circunstancias económicas. A Rusia zarista conténlplase decote como unha

rexión economicamente atrasada de Europa, pero o seu modelo capitalista foi

continuado con certo aproveitamento positivo, sen interrupcións nin grandes

convulsións, pola prinleira República Estonia. MeSillo con certo orgullo n05

tálxico, adóitase lembrar entre nós que o nivel econón1ico da Estonia daquel

tempo avantaxaba o da Finlandia coeva. No caso actual, como é ben sabido,

hai unha diferencia abismal entre os dous países veciños neste sentido. A ver

dade é, sen embargo, que non ternos que idealizar a Primeira República. É, un

feito sabido que a poboacíón, en tennos Inedios, vivía con bastante modestia

na Estonia de entreguerras. O que agora complica -sobre todo, psicoloxica

mente- a adaptación a un xeito modesto e abnegado de existencia é que a xente

da inmediata vecindade -en Finlandia ou en Suecia-, facendo o mesmo esfor

zo ca nós e sen grandes diferencias na cualificación profesional, cobra soldas

catro, cinco ou incluso dez veces superiores aos nosos. De por parte, nesta

transición dolorosa da pobreza socialista ao mercantilismo capitalista xurdiron



diferencias abismais entre as diversas capas sociais. A penas un 10% dos esto

nios poden considerarse ricos ou acomodados, mentl'es que case a nletade da

poboación vive no límite da pobreza elemental.

Con todo, é un fcito que nos dous períodos de independencia houbo un

florecelnento cultural sen precedentes.

A.C.: ¿Cal é obalance do decenio dos 90 no ámbito da creación literaría e que vieiros

novos[oron abrindo os escritores estonios nestes anos?

}.I:: Coido que faría falta máis distancia ternporal para xulgarmos correcta

mente estas cuestións. Sobre todo nun país pequeno cmuo Estonia, ande a

crítica a miúdo se concentra en grupos pequenos arredor dunhas poucas publi

cacións, pode doadamente acontecer que se sobrevalore algún que outro autor

ou obra. Ou, por contra, que outros se silencien e oculten sen motivo. No meu

criterio, no eido da -ficción só un autor novo destacou de modo nláis ou lnenos

definitivo nesta primeira década da nova independencia. É T6nu Onnepalu

(nado en 1962), que usando o pseudónirno Emil Tode publicau en 1993 a súa

prilneira novela, PiÍ'J1riik. Con ela gañou a Prelnio da Asemblea Báltica. Lago

foi traducida a numerosas linguas, incluído o españoF. Na poesía, teño nláis

dúbidas para destacar un talento parecido, se ben adnlito que a poeta Triin

Soomets (nada en 1969), a lnáis nova dos autores que incorporamos á nasa

escohna galega da poesía estonia, si posúe gran sensibilidade. O panorama da

literatura estonia entre 1991 e 2001 aínda permanece fortemente dominado

polos escr.itores que se deron a coüecer durante as derradeiras décadas sovié

ticas. Algúns deles, como por exemplo a poeta Mari Vallisoo (nada en 1950)
parecen ter alcanzado precisamente agora a súa lnáxima madureza creadora.

Así, neste ano 2001, Vallisoo obtivo por segunda vez o prestixioso Premio

Juhan Liiv de poesía. No marco do drama, estreouse con notábe1 éxito unha

serie de obras de Madis K6iv (nado en ]929). Semella que o atnbiente pos

moderno, coas súas ilimitadas liberdades, favoreceu a recepción desta obra

fragmentada na que se mestura o cotián e o filosófico, para valorar critica

mente o naso pasado soviético.

A.C.: Fixo antes un apuntamento sobre a crítica. ¿Que importancia acadou neste

tempo e que funcíóns principais asunziu?

2 Co título de Estado fronterizo (Barcelona: Tusquets, 1998). A traducción é de R. Lias e A. Lázaro
Tinaut.
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J.I:: Ás veces teño a impresión de que a nasa crítica chegou a dominar sobre

a literatura. Aa igual que na crítica española das últimas décadas, apareceu

moita xente nova capaz de aplicar con notábel habelencia o aparato da moder

na ciencia literaria. Pero non creo que entre nós abonden críticos dotados de

sensibilidade e de bo gusto. TaInén é un feito que nun país corno a Estonia

actual case non hai críticos que se arrisquen a vivir do oficio. Os que están nas

universidades teñen outras tarefas (investigación, ensino...), de xeito que os

que exercen a crítica non académica son xente que traballa nas revistas ou nos

periódicos ou, -lnáis esporadicamente, os propios escritores.

Relacíóns interliterarias e interculturais

A.C.: Dende unha perspectiva cultural vostede mesmo ten escrito que a especificidade

do seu país non se entende se non é como man~festación do que poderiamos denominar

a súa condición fronteiriza. A producción literaria estonia dialogou historicamente

sobre todo coas culturas xermánica, escandinava e rusa. Xa nun nivel menor destacan

os referentes letón e lituano. A influencia do pensamento filosófico e literario alemán

foí forte desde oséculo XVIII. ¿En que medida mudou a situación nos últimos tempos?

J.T.: En efecto, a nasa cultura absorbeu influencias de todos e cada un dos paí

ses e nacións que nos dominaron historicanlente, adeluais da proveniente dos

finlandeses, os nasos tradicionais e fraternos veciños, talando en termos étni

cos. Como cultura e nación, desenvoJvímonos no anlbiente báltico-alemán

(pois, nlesmo baixo o réxime zarista, os que na práctica mandaban sobre o

pobo calnpesiño autóctono eran os poderosos terratenentes báltico-alemáns).

Despois houbo unha grande apertura intelectual durante a 1 República, pero

eses vinte anos escasos foron curtos de máis como para establecermos contac

tos coas culturas europeas máis afastadas de nós. É o caso das pirenaicas:

observe que as primeiras traduccións directas de obras españolas non se reali

zaron antes de mediados dos anos 30. A Prinleira Parte do Quixote traduciuse

íntegramente só en 1939-1940. Supoño que o pobo estonio da 1 República

non estaba "preparado" para a recepción do discurso filosófico occidental,

malia a existencia dalgunas tentativas tamén nese sentido. Durante o case

medio século da época soviética o campo filosófico foi o máis censurado e

vixiado de todos. Prohibíronse as traduccións da filosofía occidental moderna.

Cando en 1972 apareceu en estonio Le Mythe de Sisyphe, de Albert Camus,

vivírnolo cOlno un milagre excepcional. Tivo unha gran repercusión na nasa



inteJectualidade e foi lido por todos os sectores despertos da sociedade. Nesta

liña, o alto nún1ero de traduccións de obras filosóficas occidentais na Estonia

nOVaInente independente marcou -aplicando a terminoloxía lotmaniana

milla explosión e un salto auténticos. Sen dúbida. Quero subliñar, sen elnbargo,

que tal salto fora preparado paulatinalnente pala actividade intelectual manti

da, non sen1pre de xeito visíbel nin público, nos corenta anos de dominación

soviética.

A.C.: O peso da tradición oral estonia foi moi importante na etapa romántica, con

peculiaridades que aos galegos nos 1'esultarían familiares en relación ca naso

Rexu1'"dimento. ¿Como marcou esa nota de oralidade a producción literaria posten'oy e

con que clase de mfltices en función dos xéneros, aprocedencia social dos autores, as par

ticularidtules rexionais ou outros parámetros?

J.'1:: A partir da segm1da metade do século XIX fíxose en Estonia un traballo

enorm.e Ce abando llleticuloso) de recompilación, reproducción e arquivo da

riquísima tradición da creación oral do pobo. ContaInos con grandes colec

cións e edicións da poesía tradicional, que reflicten unha g31na amplísima de

matices no tratamento dos telnas e motivos comúns segundo as diferentes

rexións de procedencia dentro do país. Do IneSlno xeito, coleccionáronse, para 183
sistematizalos posterionnente con metodoloxía científica, nUlnerosos contos,

lendas e refráns tradicionais. lodo este tesauro consérvase na actualidade en

n1anuscritos custodiados polo Museo da :Literatura Estonia, radicado en Tartu.

A máxima expresión da continuidade desta tradición folclórica son os festivais

de canto. As súas orixes están na cultura alemana do século XIX, cando se cele-

brou 11 primeira Festa da C~nción en Estonia (1869). Non embargantes, men-

tres que en Alemaña tal tradición está extinguida desde hai ben telnpo, en

Estonia as Festas da Canción celebráronse case sen interrupción durante lnáis

dun século. Estes eventos cuhninan na Festa Xeral da Canción, convocada

unha vez cada catro anos: na altura correspondente congréganse en '1a11inn, a

capital do país, cantantes vellos e mozos de todas as rexións de Estonia, ves-

tindo para a ocasión traxes tradicionais que lacen lnentres cantan xuntos

nunha enorme praza, baixo un teito acústico especialmente adaptado. Para nós

é unh:J auténtica festa nacional, que adoita presentarse como un espectáculo

cheo de colorido, que emociona os nacionaís e causa admiración nos turistas e

visitantes estranxeiros.

M,alia todo, a influencia desta tradición oral na literatura culta case que

desapareceu xa a partir de comezos do século XX. Friedrich Reinhold
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Kreutzwald, o autor da nasa epopea nacional (Kalevipoeg, de 1861), aínda usaba

esa métrica tradicional, común para os pobos finougrios. Entendo que a tra

ducción estonia (1939) da Kalevala finlandesa figura entre as mellores versións

estranxeiras da magna obra de Elias Lannrot, xa que o traductor, o sabío

August Annist, apoiándose na semellanza das dúas linguas e tradicións, seguiu

a métrica orixinal e soubo transmitir toda a riqueza léxica e fónica da epopea.

Na poesía estonia de rexistro culto, emporiso, dOlninou cedo o sístenla silábi

co-acentual, que é o propio da poesía alemana, entre outras. Isto aconteceu, en

especial, lago da renovación de Martin Opitz, a principios do século XVII. Os

primeiros poelnas cultos en estonio foron escritos por pastores luteranos bál

tico-alemáns, que aprenderan a lingua autóctona, o maakeel -a "lingua do

país"-, como adoitaban chaInar ao seu propio idionla os estonios ata o

"Espertar Nacional" da segunda lnetade do século XIX. E é que en estonio

maa significa asemade "canlpo", "país" e "terra", Incntres que keel é "lingua".

Atópanse as entoacións lixeíras propias da poética tradicional na poesía de

Juhan Liiv (1864-1913), un dos nasos maiores poetas líricos. Pero en xeral non

permaneceu moito desa influencia. De entre os poetas seleccionados para a

nasa antoloxía en galego, Hando Runnel, Paul-Eerik RUlnmo, Ene Mihkelson

e .Mari Vallisoo recorreron ocasionalmente aos ritmos antigos, sen que cstes

deixasen unha pegada estábel na súa obra. Con todo, algúns poetas de hoxe

tratan de reactualizar a poesía dialectal, sobre todo na lingua do sur de Estonia.

Esta clase de poesía soe ter lnáis sernellanza coa creación oral tradicional. Teño

entendido que M,arí Vallisoo vai publicar axiña un poemario escrito no dialec

to de Kodavere, a súa terra natal, na beira do lago Peipus, polo que transcorre

a fronteira entre Estonia e Rusia.

A.C.: ProfesO}; a pertenza da língua estonia ao tronco ugrofinés ¿supuxo alg/m tipo

de privilexio nas relaáóns interliterarias historicamente desenvolvidas nese amplo

marco lingüístico-cultural?

J.~r.: As relaóóns coa cultura e a literatura finlandesas foron intensas e exten

sas ao langa da historia, mentres que os lazos cos delnais pobos de raíz ugro

finesa (ou finougria) foron máis ben simbólicos. Os estonios non podenlos

entender nada do húngaro, por exenlplo; nin tampouco das linguas finougrias

que se falan en varias rexións do territorio da Federación Rusa. Por suposto,

as semellanzas lingüísticas destas linguas son un feito comprobado. A

Universidade de rrartu encóntrase entre os principais centros dedicados a esa

clase de investigacións. 1amén se constata unha solidariedade especial entre



todos estes pobos. M.aniféstase, por excluplo, en eventos científicos C01110 o

Congreso Finougrio, que se celebra por qucndas nos países de falas finougrias.

O pasado verán tivo lugar en 1artu, con máis de quiñentos participantes che

gados de todo o mundo. Un dos últimos congresos finougrios organizouse en

S5kt5vkar, capital da República Autónoma de Komi. A Universidade de Tartu

canta con estudiantes que, superando ás veces bastantes dificultades, proceden

das repúblicas autónonlas de Mordovia, Mari e Konli, así como de U'dmurtia,

pertencentes todas á Federación Rusa. Veñen xust:.uuente para estudiar e

investigar as súas propias linguas autóctonas, minorizadas nos seus pa.íses de

orixe pola hexemonía do ruso. Así e todo, entre os estudiantes estranxeiros que

agora estudian na Universidade de Tarro os finlandeses son os máis numero

sos, xa que a proxin1idade dos dous idioBlas favorece un acceso bastante doado

ao proceso de estudio, vehiculado sobre todo en lingua estonia.

A.C.: Precisamente, quere1"Ía centra'f7ne agora nas relacións bilaterais fino-estonias.

E,tudiando oEstonian Literary Magazine puiden observar que, cando menos no perí

odo 1990-2000 e contabilizada tamén a producción destinada ao público infantil

u"CUvenil, a porcentaxe máis elevada de traduccións da literatura estonia correspondeu

ao finlandés (39 títulos), seguido do alemfin (32) e o ruso (28). Xa a certa distancia

están o inglés (22), o letón (18), osueco (14) e ofrancés (12). &tas proponións senze

llan altamente infor1Jtativas, ¿non si? A este respecto, interesaríame saber ademais se

existe unha efectiva difusión e dil,tribuúón de libros estonios nas principais cidades de

Finlandia e de libros finlandeses nas corre!Jpondentes cidades estonias, e así mesmo qué

proporción de lectores son capaces de leT -e ofan- na outra lingua.

J.T.: Observou nl0i ben que esta estatística, entre outras causas, reflicte con

bastante elocuencia a intensidade do diálogo e dos intercambios culturais e

literarios entre Estonia e Finlandia. Ternos varias institucións culturais (como

o Instituto Finlandés en Estonia e a delegación do Instituto Estonio en

Finlandia) que fonlentan eses intercarnbios. Non hai que esquecer o feito de

que taInén os finlandeses, no seu Norte, nlalia o benestar econólnico, sofren

certa soidade e illamento. Nisto pouco os consolan os suecos, os seus vecÍl10s

xermánicos, e tam,én os seus anl0S ata ]809. Dende que recuperanl0s a inde

pendencia, os Ulristas finlandeses ateigan literahnente Tallinn, que fica asó 80

lan de I--Ielsinki. O nútuero de finlandeses que anualmente visitan Estonia,

alcanza case o lnillón de almas. Moitos deles deron aprendido o estonio, e

tamén haí bastantes estonios, sobre todo en Tallinn, que saben falar e enten

den o finés (pense que durante os últimos decenios soviéticos víase en Estonia

185



186

a televisión finlandesa). Pero a semellanza entre o galego e o español é, sen

dúbida, lnáis grande que a existente entre o estonio e o finés. Así que para Jeren

3 literatura do país veciño l os estonios e os finlandeses teíi,en que aprender a

eito a outra lingua. Eu, por exemplo, lamento 1noito nunca ter contado con

ocasión nin ten1po abondos que dedicar ao finlandés, para ser quen de lelo e de

falalo. CA meu bo an1igo e colega o profesor Timo Riiho, un gran lingüista fin

landés, director do Departamento de Iberorromance da Universidade de

Helsinki e coñecedor taInén do galego, falo adoito en español, Inentres que

con outros colegas finlandeses, de áreas Il1áis literarias, emprego o inglés.

Quera dicir con isto que fará falta seguir coas traduccións mutuas.

En relación coa última consideración da súa pregunta direille que a Inaior

librería de Helsinki, e en realidade de toda Escandinavia -a Akademia-, ofre

ce unha selección de libros en estonio (e tamén en español, por cerro). Pola

outra parte, os libros finlandeses atópanse nas máis grandes librerías de Tallinn

e Tarru.

A.C.: En Eltonia hai neste momento unha minoría 1~Usa que, se non estou equivoca

do, supera o 1S% da poboación total do país e que tende a aumentar por motivos eco

nómicos. ¿En termos culturais que análise se pode facer deste ftnómeno inmigratorio?

E, doutra banda, ¿que tipo de contactos culturais e artísticos permanecen activos con

RZLlia trala independencia?

].T.: Por desgracia, esa minoría rusofalante non é tan reducida conlO vostede

supón, e alcanza en realidade un 35%, ou incluso lnáis, da poboación de

Estonia, cun total de cen mil habitantes de cidadanía rusa (as nosas Jeís non

contemplan a posibilidade da dobre cidadanía con Rusia). Digo por desgracia,

porque sobre todo nos primeiros anos da nova independencia isto causou

sitllaclóns smnamente conflictivas. Agora, por sorte, estas tensións diminuÍ

ron, en especial porque os rusos de Estonia entenden bastante ben que a súa

situación no país é relativamente aceptábel se a cOll1paran coa dos seus innáns

étnicos da propia Rusia. Adelnais, como ll1anifestan en entrevistas públicas,

non se identifican xa cos rusos de Rusia: séntense diferentes. Dnha gran parte

das familias rusas quere integrarse plenaluenre na sociedade estonia e incluso

favorece que os seus filIas acudan a garderías e escalas estonias.

Así e todo, culturalmente quedan bastante distanciadas an1bas as comuni

dades, a unha da outra, a estonia e a rusofalante. Na literatura, en particular, a



distinción sobre o eixe da lingua foi decisiva. Ninguén incluiría na noción de

literatura estonia aos escritores nlSOS de Estonia que escriben en ruso, aínda

que os rusos que son membros da Unión de Escritores de Estonia (Mikhail

Veller, por exeInplo) entraron de xeito natural nos nasos diccionarios de lite

ratura.

Os contactos con Rusia, loxicamente, afrouxaron lago da independencia.

Os Inozos estonios saben xa Inoito mellor o inglés que o ruso COlno primeira

lingua estranxeira de cOlllunicación (o ruso, de por parte, élles bastante máis

complicado de aprender). Mentres que antes, no eiclo da traducción, as obras

da literatura rusa predominaban de maneira abafadora, agora conforman a

penas un pequenísimo sector das obras vertidas ao estonio. Na actualídade

predomina, en canlbio, talnén ata o acoro, a literatura angloaluericana. Sen

elnbargo, na nasa universidade, cando nlenos deica hoxe, respectáronse os vín

culos tradicionais coa cultura rusa. SeguÍlnos a contar cun Departamento de

Filolo.ria eslava e coa cátedra de Literatura rusa, un dos núcleos este, á parte

do Departamento de Semiótica, para conservannos e reactualizarmos o herdo

da obra semiótico-literaria de Iuri M. Lotman3•

A.C.: ¿Existe algún nexo especial coas culturas da Rusia septentrional, as do tronco

lingüístico samoiedo?

JI: Pola mesma razón do parentesco lingüístico -se ben este é menor que no

caso das linguas finougrias- tales vínculos existen. Malia todo, a penas van alén

dun nlero interese acadénlico. Contanlos con algúns profesores especializados

nestas linguas e culturas na U'niversidade de Tartu.

A.C.: ¿Parecerialle axeítadofalar da existencia dun intersistema cultural báltico? Na

súa condición de especialista en Literatura comparada e tamén en canto hispanista,

¿contempla a posibilidade de establecer algún tipo de paralelismo cun posibel intersis

tema cultural ibérico?

J.1:: Entendo que a conceptualización dun intersistema cultural ibérico, lnalia

as diferencias históricas entre os seus compoñentes, podería resultar incluso

3 A fin de evitar equívoco~ nada infrecuentes, adararei que translitero lurí a partir do alfabeto cirílico
lLotman era ruso} nado en 1922 na cidade que entre 1914 e 1924 se chamou Petrogrado). Manteño
en cambio Jüri} nome estonio correlativo do anterior (e famén de Xurxo) Giorgío ou JorgeL por canto
a lingua estonia} igual ca nosa} faj uso do alfabeto latino.
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máis factíbel que o establecen1ento dun intersistema báltico. Entre as culturas

romances da Perúnsula existe un forte parentesco lingiiístico que, sen dúbida,

facilitaría moito a concepción intersistémica e as tarefas correlativas de análi

se. A única excepción é a cultura vasca, lil1gWstlcamente impenetrábel para os

investigadores do ámbito románico, aínda que, por snposto, o bilingüismo

vasco-espaiíol padería axudar ata certo punto a superar ese afastamento. No

caso das tres culturas bálticas, por desgracia, non existe tal salvavidas. Nós, os

estonios, non entendemos nada do letón nin do lituano. E viceversa. O letón

e o lituano si pertencen ao antiga grupo das linguas bálticas (que, a diferencia

do estonio ou do finlandés son linguas indoeuropeas), pero a comunicación

entre eles, de todos xeitos, é ben máis cOlnplicada que, por exemplo, a que se

pode dar entre galego e catalán. A relativa pobreza económ.lca na que nos

vemos inmersos na actualidade, vén favorecendo, ademais, procesos de ílla

n1ento. Neste momento son pouqlúsirn,as as traduccións interbálticas de obras

literarias; sen lugar a dúbidas, molto m,áis raras que na época soviética, cando

as editoríais estaban subvencionadas polo Estado e tiñamos cotas ou porcen

taxes preestablecidas nas traduccións entre as lingu,as irnzás que ficaban baixo

administración soviética. Arestora, por exemplo, aínda que ° estatuto do

Pren1Ío da Asemblea Báltica prevé a traducción da obra premiada ás ülItras

dúas linguas bálticas, en realidade non existen nlecanism.os abondos para

garantir o eumprimento do proceso.

Naturalmente, non hai que descartar que o futuro traia mellaras neste sen

tido. Con certo orgullo podo destacar que hai algúns anos se publicou en

lituano o naso Maailmakirjandus, un lnanual de Literatura universal para o

Bacharelato e a Universidade do que fun editor e autor principal. ~ramén no

terreo da Literatura comparada tratanl0S de avivar as relacións interbálticas.

Como puido observar vostede mesmo hai dous anos, cando participou no noso

III Sünposio de Literatura comparada en Tartu, houbo ocasión de escoitarmos

interesantes relatados a cargo de varios participantes procedentes de Letonía

e Lituania. Así nlesmo, en xuño deste ano 2001 ce1ebrarase, tamén en Tartu,

o IV Congreso Internacional de Estudios Bálticos en Europa. Constitúe unha

tradición iniciada no exilio, que agora está a trasladarse aos propios territorios

bálticos. Abranguerá os campos da Historia, a Socioloxía, a Lingüística, o

Folclore e a Literatura. Na sección de Literatura, da que me encargo, agarda

mos uns vinte relatorios de investigadores estonios, letones e lituanos, radica

dos tanto na zona báltica como noutros países do mundo.



Ohxectos de investigación

A.C.: No seu libro I-lispaania vaim (1995) {"O espírito españof'j compilou vostede

unha serie de artigos referidos ás literaturas española e catalana. ¿Cales10ron os seus

obxectos fundamentais de estudio neses ámbitos?

J.T.: A fase inicial das aliñas ínvestigacións na Literatura española desenvolví

ase arredor da literatura renacentista e barroca. Escribín a miña tese doutoraI,

que defendín en Leningrado no ano 1981, sobre o Guzmán de Alfarache, de

Mateo Alemán, no contexto xeral da fonnación da novela realista europea. De

modo que os capítulos de Hispaania vaim que posibelmente conserven certo

valor académico son os concernentes a esa esfera. Algúns destes capítulos

publicáranse con anter.ioridade tamén en español. Así, o meu ensaio sobre o

punto de vista na novela picaresca española (un dos capítulos principais da

miña tese) saíra X3 en 1980 na revista Universidad de La Habana. Outro ensaio,

este sobre Gracián, aparecen en Documentos A, da Editorial Anthropos, no ano

1993. Pero I-iispaania vaim non é propiamente tLTllibro de contidos unitarios.

Recompila, por poñer un caso, o mangada dos meus limiares ás traduccións

estonias de obras españolas (e dunha catalana, a correspondente á poesía de

Salvador Espriu), así que posúen máis ben IDl valor introductorio que estricta

111ente investigador. Aliás, hai que ter en canta que en Estonia a penas existe

un público especializado para este tipo de lecturas. Iso explica que nunha das

recensións que saudaron a aparición do libro se destacase precisamente o meu

panorama da obra filosófico-estética de Ortega y C;asset, que era en realidade

IDl traballo publicado na nasa revista literaria central, Looming, recén licencia

do eu, no ano 1974.

A.C.: Entre os libros por vostede coordinados atópase un manual de Historia literaria

universal ao que aludíamos hai un momento (Maailmakirjandus, en dous volumes,

de 1995 e 1999). Constitúe unha modalidade que tras unha época de inconveniente

desprestixio semella recuperar actualidade nos últimos quince anos en todo omundo, ás

veces baixo os auspicios de organismos supranaáonais, como a Comisión Europea,.

outras, por vinculación directa coa órbita problematizadora do amrrn. ¿Que bases esta

bleceron vostedes para a concepción xeral e a articulación interna do seu

Maailmakirjandus?

J.T.: Este l\¡Iaaihnakirjandus naso, con certeza, ten aínda os seus defectos e

serias lagoas. Sonlos plenamente conscientes deles e U"ataremos de mellorar os
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contidos en futuras edicións. A partir do material dos tres tornos que levanlos

publicado (1: Literatura da Antigüidade; II: Literatura universal desde a Idade

Media ata a Ilustración; III: Literatura universal entre o ROlnanticislno e a

Poslnodemidade), destinados preferencialmente aos Bacharelatos e solicitados

polo Ministerio de Educación, proxectamos levar ao prelo nun par de anos un

vohl1ne íntegro de LiteratU1~a Universal para un público xeral. Un dos puntos

de partida foi o de suprimirmos, ou polo menos reducirmos, oprincipio nacio

nal, de xeito que tratamos de evitar que este volume sexa sinlplelnente unha

recompilación swnatoria das distintas I-listorias das literaturas nacionais do

mundo. No canto diso, o libro céntrase no proceso estético-perceptual e xené

rico da formación do que xerahnente entendemos como literatura universal.

En dúas palabras, intentamos describir e explicar os fenómenos principais que

ata agora se coñecen como tales, como universais, na literatura lnundial. Se

destaco o principio estético-xenérico, de ningún modo quera indicar que se

evite a significación social OH incluso política da literatura, xa que esta se reflic

te no contido perceptual e filosófico das obras que describinl0s.

A.C.: Permítame, con tOfÚJ, insistir na delicada cuestión dos (des)equílibrios entre as

literaturas nacionais. Gusta11ame sabe1~ cómo contemplaron vostede e os seus colabora

dores os problemas da canonización/canonicidade e os relativos á presencia das diversas

literaturas nacionais no seu Maailmakirjandus, incluídas tamén as periféricas/mino

ritarias e as que coñecemos como minorizadas.

J:1:: Entendo perfectamente que o fenómeno da literatura universal, tal como

o asimilamos, está pragado de omisións e ignorancias inxustas, sobre todo a

respecto das literaturas minoritarias. Non creo que poidanlos emendar ou rec

tificar todo ese mar de inxustizas nun libro como o naso. Tampouco non pode

mos evitar que a nosa sexa unha historia occidentocentrista. A miña opinión é

que ese estado de causas se pode ir modificando só aos pOlleas. A investiga

ción literaria non occidental, eIa propia, terá que activarse con maior decisión

e desprenderse dos canons impostas por Occidente. Con franqueza, non

entendo por que motivo alf,llÍns países econOlnicamente pudentes do Leste

non fundaron deica hoxe o seu propio Premio Nobel para a literatura mundíal,

a fin de comezaren a equilibrar gradualmente a forte escora a pral do Oeste

que tal noción atura.

Xa que o naso manual de Literatura universal está feito desde Estonia e vai

destinado ante todo ao público estonio, é lóxico que tente alumar e explicar



con máis detalle os fené)lnenos da literatura DIUlIdial que inf1uiron de xeito

específico no proceso da nasa cultura e da nosa literatura. Na traducción litua

na do tomo TI os editores introduciron adaptacións a partir da cultura lituana.

Non creo, así e todo, que esa sexa a solución perfecta. É posíbel que cada

nación, por pequena que [or, deba intentar escribir a súa propia Literatura uni

versal.

A.C.: Sen saírmos do complexo territorio do canon, na literatura estonia actual salta

d vista a preenzinencia de dous autores, Jaan Kross (Fallinn, 1920) eJaan Kaplinski

(Tartu, 1941), propostos ambos como candidatos ao Premio Nobel e traducidos a

numerosas linguas. Novelista oprimeiro epoeta osegundo, comparten quizais algun

has notas características, en especial a capacidade para falaren Si111ultaneamente do

específico e do universal, do que identifica á súa cultura nacional e do que define ao ser

humano calquera que sexa a .lúa oríxe.

].1:: En efecto, nos meus ensaios sobre a obra destes dous escritores (publi

cados nos nútneros 4 e 5 de Interlitteraria) tratei de subliñar unha forte sim

biose do nacional e o universal. Kaplinski é coüecido palas súas actitudes Ulll

versalistas e lnesmo coslnopolitas e, non embargantes, evoca na súa poesía

concrecións da natureza estonia nos seus detalles sensíbeis, conlO poucos auto

res o deron feito.] aan Kross constrúe nas súas novelas históricas a nación esto

nia e a súa identidade, pero faino sobre o an1plo transfondo da historia euro

pea e mundial.

A.c.: Os dous compromisos mencionados, o naciona4 e () universal, poden ser traizoa

dos. O tema da traizón, excelentemente 'representado nas súas complexasfaces porJaan

MOSS en novelas corno Keisri hull ou Professor Martensi aras6it4, no último caso

por referencia á nación ozt á estirpe, aparece recorrentemente nas literaturas propias

de países subxugados. É un aJunto delicado que interesa moito aOJ especialistas en

Estudios Poscoloniais e que en ocasións se solventa acudindo a polaridades do tipo

"Oil nacionalismo Oil claudicación", ou a outra de signo inverso: "Oil barbarie

4 Da primeira desas dúas obras hai traduccións ao portugués e ao castelán. As traduccións portugue
sas, ambas co título O Iouco do czar, corresponden a Rosa Freire d'Aguiar (Sao Paulo: Das letras,
1992) e a M.A Vasconcelos (Lisboa: Publicm;:oes Dom Quixore, 1993). A versión castelá perrence a
Joaquín Jorda, quen contou coa colaboración de Jüri Talvet (E//oco del zar, Barcelona: Anagrama,
1992). A novela citada en segundo lugar foi traducida 00 costelán, de novo por Joaquín lordó coa
colaboración de Jüri Talvet, baixo o título La partida del profesor Martens (Barcelona: Anagrama,
1995).
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(nacionalista) ou progreso (universalista)". O fenómeno tamén entronca co proble

ma da globalización -en tanto tensión entre o peso da globalización e a nsistencia

activa de l.7,¿lturas eme1~xentes locais- e coas dini:micas indivíduali.lmoj¡..'oleltivismo e

identzdadelaltendade, que reclamaron a súa atención como teórico e como crítico.

J.T.: O teIna do comprorniso histórico, que a n1Íúdo se ten interpretado baixo

o prisma da traizón, é un dos centraÍs en toda a obra narrativa de Kross. E apa

rece talnén na obra doutros autores estonios. Certo é que os Estudios

Poscoloniais occidentais, deica hoxe, ignoraron case totalmente a nlanifesta

ción destes dilemas nas literaturas que abrolIaron no territorio vastísimo e

smnamente variado da antiga Unión Soviética. A esta lamentábel ausencia

alude nUll artigo próxllllo a publicarse en Inteditteraria (no núnlero vindeiro,

o 6, de 2001) Madina Tlostanova, investigadora rusa de orixe kazako-cherca

siana. Pola súa parte, a investigadora estonia Tiina Kirss, filla de elnigrados a

Norteamérica, analizou no contexto poscolonial a novela Ninze vaev ["A

angustia de nOlnear"] da escritora Ene Mihkelson, presente na nosa antoloxía

poética en galego.

Tocante ao nleu propio xuízo, atopo a Inellor explicación para este fenó

meno na concepción da fronteira en Iuri Lotrnan. Segt.mdo el explicaba, as

"fronteiras", pola súa meSlna natureza, son dialóxlcas, son "mecanisnl0S de

diálogo". Esta natureza dialóxica, infelizmente, pervértese e desfigúrase con

frecuencia polas ambicións históricas dos antros. O grom.o de extremiSlnos

nacionalistas en pobos minoritarios explícase sobre todo por!con a supresión

dos seus dereitos máis eJementais, como a libre busca da identidade colectiva.

Cando ás culturas minoritarias e fronteirizas se Hes permite respirar con certa

liberdade, adoitan volver á súa natureza dialóxica. Así, na recente historia da

Estonia Soviética os nlandados e restriccións impostos por Moscova provoca

ron en nós un rexeitamento de todo o nlSO, no sentido lnáis amplo da expre

sión. En troques, agora que este monólogo imposto polo centro cesou, pouco

e pouco van restablecéndose contactos normais de diálogo, COfilO é natural

entre veciños.

A Escola de Tartu

A.C.: A Universidade de Iartu, n{t que vostede ocupa pra,za de catedrático de

Literatura comparada desde 1992, é a segunda máis antiga do nordés europeo e



mantivo un altísimo prestixio a partir da .rúafundación en 1632 por Gustavo Adolfo

11 de Suecia. }vlalia Iartu non ser a capital de Estonia, a súa universidade ostentou

sempre o carimbo de Universidade Central. ¿De que maneíra afectaron os avatares

históricos, e en especial os máis recentes á identidade institucional da súa Uníversidade

e en concreto ás liñas de investigación priorizadas no ter'reo semiótico e literario? Por

outra parte, para a Teoría literm'"ia contemporánea foi cntcial o desenvolvemento da
escola de Tartu (ou de Ianu-Leninlvado-Ivloscova, segundo pr~fire rotular Peeter

Torop). Gustaríame saber cál é, ou foi, a súa vinculación personal coa Escola ecos pro

cedementos da Semiótica da Cultura.

J.T.: Afronteíra, cmno ben sinalaba Iuri Lotman, é tamén unha zona propicia

ás ambigüidades, non se rende ás definicións tan doadamente coma o centro.

l\1entres que 'rartu seguía, ata comezos dos 80, nun estado de peche exterior,

dictaminado para a protección do aeródrmllo militar próximo, abrochaba no

seu interior w.1ha procura incontfbel de apertura intelectual e espiritual. A pro

pia Escola de Lotnlan é un dos máxin10s epítomes do que falo. Iso Inalia nin

gún estranxeiro poder permanecer na ciclade durante ¡náis de vintecatro horas

deica o mOlnento histórico indicado.

En relación coa segunda cuestión, sensu stricto eu non pertencín á Escola.

Esta xurdiu case exclusivamente a partir da Cátedra de Literatura rusa, enca

bezada durante moitos anos por Lotrnan. Os máis destacados seguidores esto

nios de Lotman foran estudiantes de Filoloxía rusa e alumnos directos seus:

Igor Chernov, fundador do Departamento de Semiótica na etapa da indepen

dencia recuperada, e Peeter 1"brop, actual director dese Departamento. Eu, en

calubio, estudieí Filoloxía inglesa e occidental, ao n1esmo telnpo que empeza

ba a ocupanlle intensanlente da lingua e da cultura españolas. Por suposto,

tiña bastante contacto persoal con Lotman e incluso famas colegas de depar

tamento cando en 1980 o trasladaron á cátedra de Literatura universal.

Lenlbro que cando un profesor moscovita, na recensión da miña tese de dou

toramento, me atacou por non citar aos "clásicos do InarxisIllo-1eninismo",

LotInan escribiu unha carta dirixida ao Consello da lJniversidade de

Leningrado defendendo os meus puntos de vista. Sempre tiven moi boas rela

cións con el, aínda que me costou contactar de vez coa súa obra ata mediados

dos 80. Na rniña tese influíu máis Bakhtin que Lotman. En cambio, cando en

1992 Lotlnan escribiu unha relatoría para o Congreso da Asociación Española

de Semiótica celebrado na Coruña e lne encomendou a súa lectura (os médi

cos prohibíranlle viaxar polo avanzado da súa enferm,idade), descubrín uuha
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coincidencia plena ca meu propio ideario. O meS1110 podo dicir do seu derra

deiro libro) Cultura y explosión5, que me gusta lnoito.

A.C.: Sempre se dixo que a Escala de Iartu funcionou como ofixo gracias a que soubo

manterse á marxe da 1'"ealidade oficial e á ausencia dunha xerarquización formal no

seu seo.

J.T.: Si, é verdade. Pero tamén foi difícillogralo. A Escola estivo sempre baixo

sospeita por parte do poder oficial, e nunha ocasión os 3xentes do KGB rexis

traron a casa de LatInan. Con todo, coido que manternlOS esa liberdade inte

lectual interior resultan algo menos c0111plicado na periférica Tartu que en cal

quera outro lugar dos que poderiamos considerar centros do réxime soviético,

conlO Moscova ou Leningrado.

A.C.: ¿Que balana fana vostede do desenvolvemento do programa de investigación

da Escola de Iartu? ¿Cal éa súa realídade actual e a súa vixencia metodolóxica, tanto

na propia Estonia conza no resto do mundo? ¿Estima acertado oxuízo de que a cultu

roloxía inaugurou unha etapa neoempirir;ta sen pasíbel valta atrás no pensamento lite

1-ario?

J.T.: É unha pregunta que terialnos que trasladar ao colega Peeter ~rorop, que

agora encabeza o Departanlento de Selniótica en Tartu. Houbo con certeza

cambios substanciais na última etapa dos nasos estudios semióticos. O
Departamento fundouse en 1992, cando Lotman xa estaba enfermo, polo que

non puido ocuparse del. Creouse despois a Facultade de Ciencias Sociais, da

cal pasou a ser parte ese Departanlento de Semiótica. A sen1Íótica cultural, de

todas formas, parece que permanecen como núcleo destes estudios. O propio

Torop dedícase á teoría ou á semiótica da traducción, así como á teoría do

texto, e oeúpanse así mesmo da selniótica literaria, na esteira de Latman. Pero,

asemade, fan esforzos para ampliaren o seu ámbito, incluíndo por exemplo a

bioselniótica. Reactivaron Semiótica (Estudios de Sistemas Sígnicos), introducin

do o inglés a carón do ruso, que era a lingua exclusiva desta serie nos tempos

de Lotn1an. De todos os xeitos, paréceme que non vai ser nada fácil manter a

integridade da Escola, con todas as novas correntes e modas que invadiron a

culturoloxía na última década.

5 Ese é o título do traducción castelá, subtitulada Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cam
bio social (Barcelona: Gedisa, 1998; cun l/Prólogo" de Jorge lozano).



Entendo acertada a súa observación sobre a tendencia cara a un neoempi

risn10 nos estudios culturais. O triste disto é que, cada vez máis, a culturoloxia

se contente cun parcialismo OH un fragmentarisrno. Pérdense así os grandes

planos, os que tanto celebramos nos estudios de Lotman.

A.C.: Tal e como apuntaba antes, a Ercola medrou mantendo vínculos moi estreitas,

non só administrativos, ca Departamento de Literatura Rusa, pero senzpre se ocupou

de asuntos propios do comparatismo, como a traducción, a intertextualidade ou oplu

riculturalismo, entre tantos outros. Sen embargo, a creación dunha Asociación de

Literatura comparada ao xeito occidental é un fenómeno seradio en Estonia. J.Vo seu

criterio, ¿cabe71a falar dun modelo comparatista alternativo, un cornparatisnzo de

Iartu?

J.1:: Como ben di, o método de Lotman era intrinsecamente comparatista.

Movíase cunha soltura envexábel dun plano a outro, entre o Leste e o Oeste.

Contrastaba, comparaba todo. N este sentido, tanto nos nasos simposios inter

nacionais bianuais como na revista anual que dirixo, Interlitteraria, tratamos de

seguir, desde o principio, o exemplo de Lotman: unha apertura máxima á
experiencia cultural de todas as partes do mundo, unha apertura máxilna a

todos os métodos que faciliten a revelación de algo novo na esencia da cultu

ra e da literatura. Creo que sería prenlaturo xulgar se chegamos ou non a unha

escala comparatista de Tartu. Acaso a nlesma noción de escola sexa unha ilusión.

Pois moita xente ere que a Escala de Tartu se reduce en realidade a Iuri

Lotman...

A Literatura comparada hoxe. Paradigmas e cometidos

A.C.: Profesor, ¿como contempla a ¿'rise permanente da Literatura eOl1zparada, unha

crise que quizais osexa senzpre da súa propia autonomía? ¿Qué nos pode dicir sobre a

apertura epistemolóxica a ese novo paradignla do que falaba Adrian lvlarino xa nos

primeiros anos 80?

J.1:: Onde hai unha cnse cabe tamén a busca dunh3 -saída, a apertura.

Segurmnente existen diferentes concepcións da Literatura cOlnparada. Como

ITIe demostraron con rnoita elocuencia os dous Congresos lnundiais da AILC

(Asociación Internacional de Literatura comparada) nos que participei, o de

Leiden (1997) e o de Pretoria (2000), a Literatura comparada dos nasos días é
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un cancerto grosso dunha grande Orquestra Sinfónica, onde en calidade de

lnétodos entran todos os instrumentos de música que se coñecen no mundo.

Por suposto, tamén podería definirse conlO unha Grande Algarabía, pero de

todas formas esta gran variedade luetodolóxica e a apertura total semellan ser

a principal fonte da "vitalidade pernlanente nunha crise pennanente" da

Literatura comparada.

A.C.: Na súa condición de rnernbro do Comité Executivo da AILC, ¿que tarifas lle

parecen pri017tarias no marco competencial da asociación?

J,I: Creo que unha das grandes figuras na renovación dos contidos das acti

vidades e competencias da AILC foí o profesor Gerald Gillespie, un dos últi

mos Presidentes desta máxima organización dos investigadores da literatura e

a cultura (lembrarei que a AILC conta actualmente cuns cinco Ini! membros

en todo o nlundo, albergando ata vinte ou máis organizacións nacionais, entre

as que figuran a estonia, a española ou a portuguesa). G·illespie potenciou a

creación de diferentes comités de investigación no seo da AILC, A tarefa des

tes comités céntrase na metodoloxí2 e na teoría da Literatura comparada.

Ocúpanse de problelnas centrais nesta área (como, por exemplo, o das identi

dades literarías e culturais), e procuran activar a investigación literario-cultu

ral en distintas rexións do mundo. En Leiden, fun convidado precisamente a

particlpar no Comité de Investigación da Identidade Literaria e CulturaL Un

dos fro.itos do traballo deste Comité foí o Simposio sobre nación e cultura no

cambio de milenio (Tartu, 1999), no que vostede interveu. Agora veño de

incorporarme ao Comité das Literaturas do Leste de Europa. Estamos a orga

nizar varios sin1posios internacionais nestes países, facilitando un intercalnbio

de experiencias e un diálogo universal. Creo que un dos retos principais da

JVLC no naso tenlpo debería ser o de superar o nlonólogo dos centros occi

dentais e facilitarmos a entrada ao foro internacional dos discursos que emer

xen en zonas periféricas e minoritarias do planeta.

A.C.: Falamos antes da j~Ú{/ tese doutoral, centrada na novela picaresca espal10la, en

concreto en l\l[ateo Alemán. Vostede traduciu ao estonio autores tan relevantes como

Quevedo~ Gracián, Calderón, Vicente Aleixandre, 1Itl1~gas Llosa ou Garda J.Wárquez,

ademais do Lazarillo. lamén canta con versións de Espriu e nas .lúas investigacións

ocupouse das relación, entre as culturas catalana e española. ¿Cal é a realidade actual

da Hispanística na Universídade de 12l'rtu e en Estonia? ¿Corno entende a pluralida

de cultural da Península Ibérica?



J.T.: Logramos fundar os nosos estudios de Filoloxía hispánica na

Universidade de Tartu no curso 1992-1993, na euforia da apertura da nova

independencia. Era a pritneira vez que algo así acorría no país. Tales estudios,

cun prograrna completo ata os niveis de graduación e doutorarnento, non exis

ten en ningún outro centro dos Países Bálticos, nin en Tallinn, nin en Vilnius

ou Riga. Como pode ímaxínar, isto non foi doado. Con todo, hai aV311CeS evi

dentes e podernos dicir que chegamos a consolidar un fundamento interesan

te. Hoxe en día contamos con dezasete licenciados, dos que dous xa defende

ron con éxito o grao de .Master (que no noso caso é llil nivel predoutoral,

correspondente ao Diploma de Estudios Avanzados que vostedes instauraron

recentemente na súa Universidade).

Doutra parte, en relación coa segunda parte da súa pregunta, somos ple

namente conscientes da pluralidade cultural da Península. Gustaríanos

ampliar os nasos estudios, abranguendo tamén o galego, o catalán, o portu

gués ... , pero talnén é verdade que non todo depende da nosa vontade nin se

pode conseguir todo dunha vez.

A.C.: Desde 1996 dirixe a reV1~\ta lnterlitteraria, que publica artígos sobre

Literatura comparada en catro linguas: inglés, francés, español e alemán. Está próxi

mo a saír osexto número, que con seguridade ha manter oalto nivel das entregas ante

l7ores. Unha delas, a cuarta, dedicá1~ase monograficamente a un tema próximo ao que

centra a súa aLtividade docente neste maio compostelán que enlrou con tanta friaxe: a

poesía na época posllZoderna. Vostede ten cuestionado nalgán dos seus traballos os exce

sos conzetidos pola crítica na polarizltción modernidade/posmodernidade, e cuñou unha

noción estético-periodolóxica vel~dadeiramente atractiva, a do translnoderno.

¿Podería desenvolver en esquema os seus argumentos principais?

J.T.: Efectivalnente, amosei en varios artigos o meu disgusto perante o esta

blecelnento dun canon poslnoden1o para a poesía, que a penas vai alén doutra

gran narrativa. Quero indicar que desde os centros posmodernos occidentais se

celebran e eternizan a distancia, a ironía, todos eses xogos... ata o cansazo, con

pequenos chistes, etc. Elnpreguei o ternlO transmoderno para aludir a esa parte

da poesía posmoderna (e da poesía moderna en xeral) que seglle en procura e

apertura permanentes, que non se contentan co canon posmoderno estableci

do. Para a miña ledicia descubro que non estou só en tal entendemento do

estado actual das causas. En Gran Bretaña xurdiu un movemento a prol dunha

"nova arte lnetafísica" que intenta rehumanizar a arte e a poesía, Inentres que
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no próxüno nÚ111erO de Interlitteraria publicaremos un ensaio de Rosa María

Rodríguez Magda, filósofa de Valencia, qne defende estas Husmas ideas no

plano do discurso filosófico coevo.

o escritor ]üri Talvet

A.C.: Permítame, xa na recta final da nasa conversa, dedicar uns minutos á súa pro

pia obra literaria, comezando por un xénero que lle reS'ulta particula'/wente querido,

oensaio r~rerido a experiencias de viaxe, quizais á maneira sentimental que fixo céle

bre Laurence Sterne. Ten publicados dous libros desta clase: Teekond Hispaaniasse

(1985) ["Viaxe a España'j, que obtivo un premio homólogo ao Nacional de

LiteratU1~a (Ensaio) ejpañol, e Hispaaniast A1neerikasse (1992) ["De Espaiza a

América 'J. ¿A que causas atribúe este interese seu polo xénero e que achegas destacou

a crítica nas publicacións mencionadas?

J.1:: Nos tempos soviéticos era SUlnanlente complicado saír das fronteiras do

I111perio. Vin por vez primeira a España, en 1985, cun grupo de profesores de

español soviéticos, só despois de me ocupar durante dezaseis ou dezasete anos

da literatura e a cultura hispánicas. Naturalmente, unha vez que tiven tal sorte

e que tal milagre aconteceu, pareceume natural a idea de compartir aquela des

cuberta cos lectores estonios. En Estonia coñedase 1noi pouco de Españ,a.

Ade1nais, tiven a anlbición consciente de repetir o que fixera un dos nasos

principais escritores, Friedebert 'Iuglas, a comezas do século XX, cando publi

can en 1918 Teekond llispaania [l"Unha viaxe a España"], que acadou bastante

repercusión entre os nosos intelectuais. Cónstalne que os meus ensaios de

viaxe talnén foron ben recibidos entre o público, pero posibehnente por se tra

tar de ternas "afastados'\ pouco coñecidos no naso ánlbito, non abundaron as

reseñas críticas. 1üdos estes ensaios alternan o plano das impresións imuedia

tas ca das lneditacións sobre a cultura, así que distan bastante dos aptmtes

íntinlos de viaxeiros como Laurence Sterne.

A.C.: A súa obra poética componse a data de hoxe de catro libros: Aratused (1981)

["Espenares"l, Atnbur ja karje (1986) ["O arqueiro e ourro "J, I-linge kulg ja ldii

lna üJlatused (1990) ["O progreso da alma e sorpresas do clima'} e Eesti eleegia ja

teisi luuletusi (1997) ["Elexía estonia e outros poemas"¡. Por eles mereceu asímesmo

importantes recoñecementos e premios no seu país, entre estes o de 7naior prestíxio, o

Premio Juhan Liiv. Un MS aspectos destacados pola crítica foi a fina reflexión



intenultural, na que sempre latexa opropósito de culminar oprograma que encetou o

grupo Noor-Eesti ¡Nova Estonia] nos p1~imeiros decenios do século XX, dar pulo a

unha Estonia plenamente europea, aberta á cultura occidental e xenerosa na .'lúa pro

pia contribución a esta cultura. A presencia dos referentes mediterráneos complemén

tase nos seus poemas cos atlánticos; e entre estes aparecen mencións explicitas a Galícia

e a Compostela, nun marco xeral de dimensión hermenéutica que engasta mitos pan

históricos cos problemas do mundo contemporáneo. Estimaría que deliñase unha auto

poética mínima, ilustrativa das súas concepcións estético-literarias.

J.I:: O máximo encanto da poesía deriva, segundo creo, de que non se rende

a ningunha definición concluínte, incluso se esta provén do propio autor. Os

inicios da miña poesía abeiráronse máis ou lnenos ao ámbito íntimo e amoro

so, a.índa que sempre tratei de evitar unha expresión lneramente ilnpresionis

tao Ao mesmo tempo, lograr que as ideas -incluídas as inlportantes, profundas

e nobres- non destacasen ata o punto de o poema falar xa non como un "carpo

enteiro" senón a penas como o seu "cerebro", é outro perigo que non sempre

consegu.ín evitar, Entendo que son dilemas de todo poeta.

Un poema lógrase por un lixeiro toque máxico, ás veces mesmo por un des

vío casual da lóxica na que o poema se afirma. O ciclo de tres poemas "Do

Canliño de Santiago", inspirado pala primeira breve visita que fixen a Galicia

en 1992, cando o Congreso de Semiótica na Coruña, foi realmente o primei

ro intento de atinxir realidades máis an1plas, históricas e dos nasos días. O men

poema máis ambicioso neste sentido é "A elexía estonia", de aproxiInadamen

te douscentos versos, inspirado polo afundimento do transbordador Estonia no

Mar Báltico, con case 900 víctimas. Quixen convertelo nunha meditación

sobre a historia e a actualidade de Estonia e de Europa. Éme difícil xuIgar se

cumprín ou non o propósito. Apreciouno altamente o meu amigo e ca-tra

ductor nortealnericano Harvey L. Hix, recente Premio l:S. Eliot, mentres

que en Estonia o poelna pasoll case inadvertido. A historia explicaranos...
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