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O bosque é grande e profundo é
a nova novela do xornalista e

escritor Manuel Darriba, editada por
Xerais, e tamén a afirmación que
resume o contido dun relato apoca-
líptico situado no corazón da barba-
rie. Non en balde existe un libro mis-
terioso neste relato, aquel que le a
profesora de piano de Gretel, unha
dos protagonistas: O corazón do
negror, de Joseph Conrad, que é o
seu preferido e le durante o seu
encerro nun refuxio. A Cidade está
en guerra, e Hansel foxe ao bosque,
fuxindo da noite. Nel coñece seres
case primitivos, cos que vaga á
busca de acougo. 

O groso da novela está nese
éxodo de Hansel á procura da salva-
ción. A segunda parte, “Gretel”, é a
crónica da fame nunha cidade en gue-
rra. Da fame e da incerteza, mensa-
xes de radio que non se saben autén-
ticas, compartir un barreño sucio, ten-
tar conseguirlle ao Vendedor algo que
botar á boca. A novela remata con
dous episodios desconcertantes,
“Entrevista” e “Antes”, que volven
sobre o Hans da cidade.

É unha alegoría da loita por
sobrevivir nas condicións máis pre-
carias da existencia, que ben podería
ser o actual estado das cousas. O
bosque xa non é lugar para armar a
resistencia, só a escuridade que pre-
cede á ruína. Os personaxes deam-
bulan no corazón da barbarie á pro-
cura de si mesmos, andan á deriva,
tentando protexerse da súa nudez
nunha intemperie cruel e despiada-
da. A xente da Cidade bótase ao bos-
que, resultando ameazadora e des-
coñecida para os habitantes das

aldeas. Porque “O bosque, en reali-
dade, son moitos bosques dentro
dun máis grande” (p. 44). Divídeos A
Gorxa, abismal e atenazante. Os que

foxen “parecen presos que agardan
que os quiten da cela” (p. 69). Hans
enferma, perde o vigor. Pódeselle
adiviñar, coma ao Kurtz d’O corazón
do negror, un futuro no que entoleza
e no que remate por vivir “coma un
salvaxe calquera” (p. 108), sometido
ás leis da loita pola supervivencia.
Os homes parecen obedecer á pre-
sión da lei da selva, mentres que as
mulleres loitan pola mantenza da
vida neste relato.

Mentres, Gretel tenta subsistir na
cidade, e no seu relato en primeira
persoa mergullámonos na desespe-
ranza, co único soporte da profesora
primeiro, da avoa despois. “Que fací-
an os salvaxes?”, pregunta. “Cousas
horribles. Cousas que non podes
imaxinar”, respóstalle a súa profeso-
ra. O seu é o relato da inocencia
deturpada polas circunstancias, nun
mundo de persoas adultas atrapa-
das na Guerra. 

A novela aparécenos contada con
técnica case cinematográfica, limpa e
sen excesivos adobíos, clara e contu-
dente. Particularmente na conversa
que Hans sostén co “Homiño” no
capítulo “Entrevista”. Darriba tece
aquí unha panorámica dun clima con-
vulso, onde a esperanza parece per-
dida para sempre irremediablemente
e os personaxes axítanse desespera-
dos, apreixados pola escuridade que
o envolve todo, unha escuridade que
eles mesmos xeran. 

Agradécese a axilidade e rotundi-
dade que Darriba lle confere ao seu O
bosque é grande e profundo, unha
novela que constitúe o relato dun
tempo de barbarie e confusión. Coma
este en que vivimos.
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NARRATIVA Unha alegoría da loita por sobrevivir nas condicións máis precarias
da existencia -o actual estado das cousas-.

O bosque xa non é
lugar para armar a

resistencia, só a
escuridade que

precede á ruína. Os
personaxes deambulan
no corazón da barbarie

á procura de si
mesmos, andan á
deriva, tentando

protexerse da súa
nudez nunha

intemperie cruel e
despiadada. 
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