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A presenza de sucesos da actualidade diaria na
sociedade galega está sendo unha constante na

obra dos narradores galegos máis novos. Hai moitos e
variados títulos que fan referencia á actualidade. Neste
último caso hai que situar, na miña opinión, a obra de
Diego Ameixeiras (Lausanne, 1976), malia que o propio
autor e ese ente abstracto chamado ‘a crítica’ a cualifi-
quen de policial ou negra. 

Este prolífico autor ficcionaliza aspectos ben coñeci-
dos da realidade social e persoal máis sinistra, situándo-
os en espazos galegos. Mais aínda con haber asasina-
tos e mesmo un detective que o investiga (nalgunha
obra), de aternos ás regras do xénero, a súa narrativa
non é policial nin pertence ó xénero negro americano
entendido como unha pola daquela. 

Asasinato no comité central (2010) ten elementos da
novela policial, mais a trama central reside no conflito
entre os dirixentes do Bloque como consecuencia do fra-
caso electoral de 2009. O que, na miña opinión, conver-
te a novela nunha crónica social sobre a actualidade do
nacionalismo organizado. Mais na análise da obra hai
que ter en conta as características dos distintos subxé-
neros que dependen, nuns casos, do obxecto da narra-
ción e, noutros, do estilo e do tipo de estrutura que recu-
bra o enunciado narrativo. Tendo en conta todo iso, non
me parece que Ameixeiras faga narrativa policial nin
negra, pois a novela policial é un modelo narrativo que
ten elementos fixos, e eles son os que constitúen a
trama: un asasinato, un detective (investigador) dotado
de determinadas características, a investigación, varios
sospeitosos e a resolución do crime. 

Por outra parte, o propio autor ten dito que, despois de
parodiar o xénero negro, nas últimas obras intenta “cons-
truír novelas que teñen máis que ver coa sociedade que o
rodea e coa cidade na que vive”. E iso é o que eu vin en
Matarte lentamente. Unha novela coral que retrata un
mundo de penurias na mesma liña que Dime algo sucio
(2009), Historias de Oregón (2011) e Todo OK (2012). 

Na última obra, o guionista de historias audiovisuais
que é Ameixeiras conta catro historias ó longo de 57 bre-
ves capítulos a modo de planos cinematográficos, narra-
dos nun discurso áxil desde a terceira persoa. Catro his-
torias posibles na sociedade galega contemporánea
sobre un estafado polas preferentes, persoas sometidas
á degradación humana para conseguir un diñeiro nece-
sario, un violador oculto, unha rapaza de quince anos
arrastrada a unha situación dramática de mentiras e o
engano dun corrupto… son características de persona-
xes que protagonizan os relatos. Trátase de retratos de
vidas frustradas, nas que o amor aparece como unha
mostra de amizade, xenerosidade fraterna ou paternal. 

A partir dunha detallada descrición de espazos e per-
sonaxes situados esencialmente na cidade de
Compostela, como un bo xornalista, Ameixeiras aproveita
a liberdade que lle dá a ficción para falar da actualidade,
situando a obra no límite entre a literatura e xornalismo. 

Unha novela social
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A partir dunha detallada descrición
de espazos e personaxes situados
esencialmente na cidade de
Compostela, Diego Ameixeiras
aproveita a liberdade que lle dá a
ficción para falar da actualidade.
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