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A narrativa galega contemporá-
nea lévase mal coa intimidade,

moi mal. Abondan os dedos dunha
man para sinalar os libros que sobor-
dan a fronteira máis inmediata e
tamén a máis difícil de traspasar, a do
propio eu. Esa é a primeira norma
que, gozosamente, incumpre O derra-
deiro libro de Emma Olsen (Galaxia,
2013) de Berta Dávila (Santiago,
1987), ao conducir a quen o le a unha
estimulante zona de sombra, a da fic-
ción confesional.

A historia dunha escritora nortea-
mericana, Emma Olsen, que regresa
á súa vila natal, Faith, para, no tran-
so final da súa existencia, escribir a
súa obra máis reveladora non é, en
ningún caso, a historia de Berta
Dávila. Non se trata dunha autofic-
ción en sentido estrito, porque non
hai ambigüidades na voz narradora,
nin trampas de identidade, nin incur-
sións autobiográficas. Está moi claro
quen é quen. E malia iso, o ton desta
novela, contido, lúcido e evocativo,
fai pensar nunha contaminación evi-
dente entre a autora de poesía que é
Dávila e esoutra creación súa cha-
mada Emma Olsen. Emma Dávila e
Berta Olsen, vasos comunicantes
dun mesmo universo literario, cifrado
na fondura poética, no engado da
escrita e nunha dualidade fascinante
que contamina este relato de duplici-
dades. A relación entre Emma e a
súa amiga de mocidade, Clarissa, é
un trasunto desa simetría, a espiña
dorsal da intriga e outra singularida-
de desta historia tan fermosa como
rara no sistema literario galego, reco-
ñecida co VII Premio de Narrativa
Breve Repsol 2013.

Quizais o xogo metaliterario que
propón Berta Dávila non seduza de
maneira unánime, sobre todo a quen
non gosta dos libros dentro dos
libros. Pero esta novela atmosférica e
musical, reflexiva e con alustros de
ironía, consegue, a cambio, converter
un lugar perdido do Mid West, en
Dakota do Sur, nun territorio apto
para o soño e o regreso, eterno. É tal
o poder co que a narradora dota este
espazo que Faith perde a súa cuali-
dade xeográfica, converténdose no
limiar doutra dimensión, un vórtice no
que conflúen tempo, individuo,
memoria e sentimentos, dous sobre
todo: o amor e a soedade.

Alén do imaxinario evocado por
Dávila, as cancións de Loretta Lynn,
os zapatos de Dorothy n’O mago de
Oz ou os versos de Anne Sexton
–cuxa carga icónica veste a Emma-
hai dúas referencias que abrollaron
neste lector durante a viaxe a Faith.
Unha, o belo relato de Truman
Capote Children on their birthday,
traducido para o castelán por Juan
Villoro en 2004, co que este libro
comparte lirismo, tardes desoladas
e precisión expresiva. E outra o
filme Brokeback Mountain, de Ang
Lee, baseado nun conto de Annie
Proulx, Premio Pulitzer, coma
Sexton, coma Olsen. Faith está, de
feito, moi preto daquelas montañas
de Wyoming nas que dous vaquei-
ros solitarios, Ennis del Mar e Jack
Twist,  procuraron os límites do seu
amor e da súa soedade, os límites
do seu propio eu. Alí, coma aquí, o
que resta desa viaxe compartida é o
levantamento topográfico dunha
alma perante o abismo.
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