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A demais de profesor de historia,
Xosé María Lema Suárez é

coñecido polas súas investigacións e
conferencias sobre a historia e a arte
das comarcas de Bergantiños,
Fisterra e Soneira, de onde é natural.
Lema é un home polifacético, e no
verán de 2013 sorpréndenos coa
publicación da súa opera prima no
mundo literario, Costa de Solpor.
Unha extensa e ambiciosa novela,
que acaba de recibir o Premio de cre-
ación da Crítica de Galicia na última
edición e que fora finalista en 2011
no de Xerais.

A narración vai precedida polo
recurso metaliterario de apoñerlle
unha nota na que o autor se presenta
como tradutor dun manuscrito escrito
por un anónimo escocés. O vello
manuscrito contiña unha carta datada
en 1897 dirixida ao destinatario coa
petición de que o publique. A historia
narrada enmárcase, en cambio, na
segunda metade do século XVIII.

Na novela cóntanse as peripecias
dun mercante británico, portador
dunha carga de gran valor procedente
das Américas españolas con destino
ao porto de Bristol, que a causa
dunha forte treboada ten que fondear
na baía de Fisterra. Ao reiniciar a sin-
gradura cara a Inglaterra, o barco é
atacado e abordado por bandas de
piratas que controlaban o tráfico
comercial na costa atlántica galega. A
narración, composta por diversas his-
torias interconectadas, está contada
en primeira persoa por un grumete
que fora testemuña presencial da
abordaxe dos piratas e se salva. É un
dos personaxes centrais da novela, e
como narrador dálle voz a algún dos

personaxes para que conte directa-
mente os episodios nos que participa-
ron, ao doutor Livesey, por exemplo.
En ocasións, dous relatores contan o
mesmo episodio.

Polas máis de seiscentas páxinas
da novela, dividida en doce partes,
seccionadas á súa vez en capítulos
de diferente extensión, circulan ducias
de personaxes que poderiamos agru-
par en tripulantes británicos, habitan-
tes dos núcleos costeiros galegos e
piratas. Os primeiros pertencían, ao
que naquela época representaba o
primeiro mundo; Gran Bretaña e
Francia eran importantes potencias
nas esferas económica e xeopolítica
mundiais. Os británicos estaban
daquela a construír as infraestruturas
políticas e económicas que, nos anos
finais do século XVIII, lles permitirían
iniciar a súa revolución industrial. En
canto aos poboadores dos núcleos
costeiros de Galicia, coa excepción
dalgúns cidadáns da Coruña, son
xente que malvive en condicións de
pura subsistencia condenada a pagar
dobremente as rendas derivadas dos

contratos de uso da terra, e que viñan
esixidas polos propietarios das leiras
que eles traballaban, pola Igrexa e
pola fidalguía, que se fai intermedia-
ria. Os que exercen a piratería cons-
titúen un sector social e económico
consolidado plenamente dentro da
estrutura social da Galicia da segun-
da metade do século dezaoito. O seu
labor delituoso contaba con infraes-
trutura loxística, apoio social e, de
xeito implícito, co das autoridades
dos do país, o mesmo que sucedía
coa piratería inglesa.

Ademais das continuas referen-
cias á toponimia dos lugares por onde
circula a goleta, a presenza de ele-
mentos etnográficos, costumes, len-
das galegas ou crenzas, así como o
recurso de poñer en boca de persona-
xes galegos características dialectais
desas comarcas, permiten situar as
accións nos territorios de Fisterra e
Bergantiños e, nalgunha ocasión, na
cidade da Coruña. 

Costa de solpor é, sen dúbida,
unha novela de aventuras marítimas.
Mais a xeopolítica da época, os portos
negreiros, os apelidos das diferentes
castes nobiliarias establecidas na
Galicia do século XVIII, ademais da
presenza de personaxes e de suce-
sos referidos polas crónicas da
época, achégana á narrativa de apro-
ximación histórica. O autor soubo
inserir a historiografía nunha longa fic-
ción novelesca coa pericia dun profe-
sional, malia ser un novel.

En definitiva, Costa do solpor é
unha obra de longo percorrido feita
con paixón que nos leva, aventura
tras aventura, nunha gozosa lectura
polas costas da Galicia norte.
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NARRATIVA Unha obra de longo percorrido feita con paixón que nos leva,
aventura tras aventura, nunha gozosa lectura polas costas da Galicia norte.
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