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P rimeiro foi a súa cara na portada
do libro, co pelo revolto, nariz e

mans de boxeador. Foi entón cando lin
o título do libro e decateime de que era
Brendan Behan quen me asaltaba na
pequerrecha libraría do aeroporto de
Cork. Eu xa coñecía a súa voz na ver-
sión que teñen os The Pogues de The
Auld Triangle, pero daquela eu aínda
non lera nada da súa prosa. Collín o
exemplar de Borstal Boy do andel e ao
comprobar que tiña tempo até a saída
do meu voo encetei a lectura do pri-
meiro capítulo: 

Venres ao serán, a caseira berra
polas escaleiras: “Oh, meu Deus! Oh,
Xesús Cristo! Oh, Sagrado Corazón!
Mozo, dous homes preguntan por ti!”
Souben polos seus berros agudos
que aqueles cabaleiros non pasaban
por alí para preocuparse pola miña
saúde ou para comprobar se tivera
unha boa viaxe. Agarrei a miña male-
ta, que contiña cloruro de potasio,
ácido sulfúrico, xelignita, detonadores
eléctricos e de ignición, e o resto do
meu equipamento de ilusionista do
Sinn Féin e lanceina pola fiestra. Foi
entón cando aqueles homes entraron
na miña peza [...]

E seguín lendo até o final do capí-
tulo, de pé, devorando parágrafos
mentres o absorto encargado da libra-
ría dialogaba coa pantalla do móbil.

Pechei o libro e dinlle a volta para
comprobar o prezo. Era un acto poéti-
co, o certo era que non tiña nin cartos
nin espazo na miña maleta para facer-
me co el. Pero os dous, o señor Behan
e mais eu, sabiamos que aquela des-
pedida era un deica logo. 

En canto volvín a Cork, fíxenme co
exemplar de Borstal Boy, publicado
por vez primeira en 1958, e coa colec-
ción de relatos After the Wake, de
1981 e de xeito póstumo. Abofé que
podería ser certo que é o mellor da
literatura irlandesa dende Sean
O’Casey. É difícil separar ao escritor
dos personaxes que describe, e non

só porque, efectivamente, é protago-
nista de moitas delas, ler a Brendan
Behan é escoitar ao heroe dunha his-
toria que está a contarche, ao carón
da súa pinta de stout, como foi que
aconteceu todo, coa sinxeleza, a
empatía de falar sen ambaxes.

Despois viñeron Brendan Behan’s
Ireland e Brendan Behan’s New York,
ambos os dous cunhas moi ben acaí-
das ilustracións de Paul Hogarth.
Nestas obras a prosa de Brendan
Behan está chea de anécdotas perso-
ais, de referencias literarias, musicais
e históricas, case sempre relativas ao
devir da sociedade irlandesa e nas
que o autor reflexa a súa deriva, a súa
traxectoria ideolóxica e artística.
Behan pasa dunha idea, dunha situa-
ción a outra, case sen cambiar de
parágrafo e fai que o discurso resulte
lóxico e compacto, moi ameno.

Brendan Behan’s Ireland, en con-
creto, paréceme o máis agradable e
sincero libro de historia de Irlanda que
caeu nas miñas mans. De seguro que
eu tería aproveitado moitísimo mellor a
miña experiencia na illa se a sorte tive-
se colocado este libro nas miñas mans
durante o primeiro ano. Pero entón non
podería recibilo como o fixen: un xeito
de avirme, comprensivo, non só con
Irlanda, tamén coa numerosa e familiar
estirpe da derrota.

Brendan Behan,
un mozo de correccional
Isaac Xubín Texto
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