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N este ano 2014 Antón Dobao
volve convidarnos ó seu cos-

mos literario cun novo libro de rela-
tos. O seu título é As ilusións estra-
ñas, o que xa nos guía na interpreta-
ción de que imos ler. Con ilusións
sitúanos nun plano non absolutamen-
te real, aínda que realizable quizais,
pero marcado como negativo, incó-
modo, estraño. Así pois advírtesenos
dende o propio título que nas seguin-
tes páxinas nos moveremos polas
fronteiras incómodas.

“A min sempre me interesou o
xogo, a fronteira entre o real e o ima-
xinario, porque creo que no imaxinario
hai moita materia que forma parte de
nós mesmos”, di Antón Dobao no pro-
grama Zig-Zag Diario ao presentar
esta súa última obra. Escollemos a
sentenza por reveladora do contí-
nuum existente entre os trece relatos
que configuran o libro. Porque non
nos achamos ante historias libres ou
inconexas. Entre todas elas establé-
cese unha arañeira de pontes que nos
levan dun lado ó outro sen grandes
choques no proceso. Configúranse
nun cosmos único ao situárense
todas nos “abismos do ser humano”,
no noso lado escuro máis ou menos
realizado ou realizable. E así introdu-
címonos nos medos máis irracionais
seguidos de pánicos cotiás. 

O sexo convertido en proceso
devorador literal vai seguido de situa-
cións de violencia opresiva propia do
noso tempo ou de todos os tempos: o
capital como violentador das persoas
ou o maltrato físico do que se consi-
dera máis forte. O terror á soidade, a
sensación de frustración e fracaso, o
sentimento de inutilidade e baleiro,

que son tan antitéticos á homeostase
humana, son leitmotivs que atravesan
os trece relatos. 

Outra constante é o pesimismo
profundo sobre a idade adulta.
Preséntase como a plasmación das
nosas derrotas, como lugar onde a
esperanza adolescente xa non ten
cabida e o que resta é deixar pasar o
tempo, lento, igual, abafante. O proce-
so literario ollado dende o creador non
se presenta dun modo moito mellor; a
soidade e a desazón do non alcanzado
dá unha vista de ollos crúa e sen palia-
tivos sobre a figura creativa.

Trece son as historias e trece é un
número que non semella escollido ó
chou. É sinal de mal agoiro como o
son tamén todas as vidas que se nos

formulan, onde a positividade ou a
esperanza non teñen acollida pois, de
apareceren, serán esmagadas de
inmediato polo peso dos feitos. 

O molde de relato que escolle o
autor é outro elemento que lle dá har-
monía ó libro. Sitúase na concepción
clásica da narración breve, en que o
final debe ser climático, cortante con
todo o anterior. Son desenlaces
inconclusos que polo seu dramatismo
nos deixan atónitas ante a nosa reali-
dade, espida sen contemplacións.

Mais nesta obra merece un desta-
que a riqueza lingüística do texto en
conxunto. O idioma é tratado con
mimo, cun coidado esmerado que fai
da lectura un pracer fácil e doce. Case
que poético. Alén do léxico, escollido
con precisión cirurxiá, a riqueza sin-
táctica é deliciosa. Mesóclise de pro-
nomes, estruturas de en con xerun-
dio, infinitivos conxugados... remiten a
un ebanista que desenvolve o seu
labor cunha dedicación que o público
da obra final non pode, nin debe, dei-
xar de apreciar. O resultado é un dos
grandes acertos dun conxunto de
relatos que, sen buscar grandes inno-
vacións técnicas ou temáticas, lle
oferta á lectora un paseo agradable
polo noso lado máis escuro.

Así, este autor que comezou a súa
andaina no noso sistema literario nos
oitenta e que xa ocupa un oco de seu
dentro del, ofértanos unha obra que
non decepcionará o seu público. Nela
encontrará un camiñar devagar polas
fronteiras e temáticas xa recollidas
dentro da súa produción, pero que
situadas nun presente máis ou menos
alongado demostran a súa actualida-
de imperecedoira.

Os pérfidos lindes
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O sexo convertido en
proceso devorador

literal vai seguido de
situacións de violencia
propia do noso tempo.
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