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A idea previa que temos da crea-
ción literaria, unha persoa senta-

da nun cuarto ensumida a facer riscos
nun papel, non expresa senón que ocul-
ta unha verdadeira loita. A creación,
tanto de ficción como de pensamento, é
unha loita con un propio. Ese combate
pide dispor de todos os recursos de
talento que se teñan, esixe unha forte
implicación síquica e precisa dunha con-
siderábel cantidade de enerxía. 

Para ese combate precísase
antes ter tomada unha determinación,
estar disposto a correr un risco, pois
escribir e publicar é unha aventura. E
non se pon un a cousa asi se non ten
unha ilusión, a ilusión de probar que
un é capaz. Un escritor ponse a proba
para saber a súa medida. Quen corre
o risco de verse de vez no espello
merece respecto. 

Merece moito respeto unha persoa
que se presenta cunha novela dunhas
catrocentas páxinas, e de alí a un ano e
pico aparece con outra do mesmo
tamaño e maior ambición. Hai gran lite-
ratura en textos do tamaño dunha noz,
mais tamén hai que ser moi valente
para tirar de si un romance de tal dimen-
sión e que se sosteña. E moita enerxía
que se require, o vigor é unha caracte-
rística oculta do romancista, non se
escriben novelas longas de vello. Pedro
Feijóo está a facer un alarde de ilusión,
de vezo e da outra cualidade imprescin-
díbel, a vontade. Un romancista é
alguén de carácter, non esquecer.

Porén, o labor literario que está a
facer Feijóo non se limita á creación
dun texto, nin sequera á forxa dun
autor, vai alén diso e o obxectivo
implicito e máis ou menos oculto é a
creación dun público. 

No comezo dos anos oitenta houbo
algún ensaio na literatura en lingua
galega por escribir unha literatura que
chegase a un público amplo. Tratábase
de ensaiar fórmulas que xa funciona-
ban noutras literaturas e moi concreta-
mente na literatura en castelán. Penso
en “Crime en Compostela” de Carlos
Reigosa, aquel ensaio tivo un éxito de
público moi notable. Máis recentemen-
te fíxoo Domingo Villar, quen conseguiu
chegar ás mans e ás casas dun grande
número de lectores seguindo as pautas
dos romances policiais protagonizados
por un investigador que busca a nosa
familiaridade. 

Os camiños de Pedro Feijóo, que
como Villar recrea e reivindica un Vigo
moi potente e literario, son semellantes
e tamén distintos. No seu primeiro
romance hai trama policial, hai investi-
gador amador e hai un sarillo de miste-
rio, lendas, intrigas e historia. “Os fillos
do mar” é un artefacto que pretende
prender na lectura con elementos da
literatura de masas, mais con referen-
cias metaliterarias. Resultoulle un éxito
de público que penso que vai durar

aínda. “A memoria da choiva” que
entregou agora é un paso máis nese
camiño. As referencias literarias agora
son explícitas e mesmo son o esquele-
to. Unha Rosalía sanguenta e preta
como acibeche. Ninguén se atrevera
antes a tal falta de respecto e tamén a
tal homenaxe á grande artista. 

Crimes arrepiantes que, como na
anterior novela, ocorren nun contexto
xeográfico e social debuxado con preci-
sión polo narrador e que fan que os fei-
tos nos resulten moi familiares ao públi-
co galego. A fórmula de Feijóo funciona
porque debuxa os feitos, os lugares e
sobre todo os personaxes cun delibera-
do toque de costumismo, pura ironía. A
mesma ironía que empregou hai anos o
Vázquez Montalbán. Posíbelmente
alguén se sinta retratado literariamente
nos personaxes da novela e se sinta
aldraxado, non habería motivo ningún,
polo contrario debera se sentir home-
naxeado pois a literatura é unha home-
naxe á vida. 

Feijóo con este libro pon a proba
aos lectores en lingua galega, mesmo
á sociedade galega: hai unha socie-
dade, un país que acolla á súa litera-
tura? Hai lectores no noso país des-
colonizados que reciban con alegría
un libro que debera ser un éxito de
público nun país común? Esta novela
non terá os potentes lanzamentos dos
grandes éxitos da industria editorial
en castelán, pero se tantas persoas
que se entregaron sen reservas a ler
novelas anunciadas como de éxito
obrigado, se tantas persoas que leron
novelas dalgún escritor sueco con
entusiasmo non apostan por un libro
asi, daquela non merecen considera-
ción nin perdón como lectores.
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NARRATIVA A fórmula de Pedro Feijóo funciona porque debuxa os feitos, os
lugares e sobre todo os personaxes con ironía.
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