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Ameixeiras atopeime coa referencia en portada de
“Saber Vivir” de Los Ilegales. Pasaron moitos anos, unha
década, dende ese primeiro Baixo Mínimos. A Horacio
mandouno Diego a durmir o sono dos que fan grande a
vida a golpe de fracasos, pero a pegada da narrativa de
Ameixeiras segue tremendamente ilegal, conservando o
poso de fracaso do humano, de derrota. Segue   envian-
do as súas personaxes cara á morte, alegres e despreo-
cupadas, como se fose a morte doutros, facendo ao lec-
tor, á lectora, cómplice absoluto desa despreocupación. 

Matarte Lentamente é unha novela gráfica, que se
converte en banda deseñada e que, por veces,  se
recrea ante o lector en branco e negro. As escenas que
deseña Ameixeiras retoman só a cor a pincelada, abrup-
tamente, incrementando a sensación de desacougo.  

Conta vidas que cremos non existibles non vivibles.
Vidas de “chatarra de sangue e ceo, chatarra de sangue
e ceo para o amor”, que recitaría ou cantaría  Javier
Corcobado e que retrata musicalmente esta novela.
Matarte Lentamente é dura. É  unha novela que remo-
ve, que desgarra,  pero é tremendamente divertida. As
súas vidas cruzadas, esas vidas inventadas de xermolo
real e cotián fainos tan próximo ao irreal que por veces
imprime medo. 

Despois de todo o que pasou este ano e os temas
sobre os que tivemos que escribir, pescudar e falar os
xornalistas, Matarte Lentamente parece que se achega
aínda máis á realidade, por moito que Diego sexa o cul-
pable desta historia. E é que as personaxes nas que nos
mergulla e coas que vai conformando esta historia afás-
tanse da irrealidade. Porque na realidade dos contado-
res de historias dos xornais e das radios este ano fala-
mos de sufrimento, de moito sufrimento. 

Falamos e compuxemos relatos de crimes que pen-
samos imposibles, de estafas,  saqueos, despexos de
inxustiza, de moita inxustiza padecida realmente por per-
soas reais, tan reais e tan próximos que che fan pensar
que talvez a señora e o señor máis respectable do edifi-
cio onde vives, o electricista que intenta arranxar o quen-
tador, oculte unha realidade e un destino como o que
escribe Diego para eles.

Con Dime Algo Sucio conseguiu deixarnos sen respi-
ración. Sen bafo. Nesta ocasión volve facelo. Que nin-
guén agarde ficar indiferente tras a lectura. A construción
dos protagonistas da súas historias é sen dúbida un dos
fortes do narrador Ameixeiras. 

En Matarte Lentamente volve cruzar maxistralmen-
te as vidas e os protagonistas, nun relato que non sei
se busca pero consegue a implicación necesaria do
lector para poder conformar unha historia agre, en
branco e negro, que acaba converténdote en cómplice
desta historia ilegal. Ameixeiras xa non ten nada que
demostrar. É xa un dos nosos grandes narradores, e
ten moito camiño por diante. Matarte Lentamente é a
mellor novela de Diego Ameixeiras… ata que publique
a seguinte.
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Pasaron moitos anos dende Baixo
Mínimos. A Horacio mandouno a
durmir o sono dos que fan grande a
vida a golpe de fracasos, pero a
pegada da narrativa de Ameixeiras
segue tremendamente ilegal. Segue
enviando as súas personaxes cara
á morte, alegres e despreocupadas.
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