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N os andeis en que pousa todo o
que é de noso son excepción as

noticias, das relevantes, ao redor das
angueiras dos galegos no mar de
Irlanda. Como por exemplo a novela de
Jacobo Barros Os ausentes de
Casteltón e The Second Spanish
Armada, de Michael John Carroll. Os
ausentes de Casteltón é unha boa
novela que, malia os contratempos e
dificultades de ter sido publicada de
xeito póstumo, afasta a trama e a lin-
gua do anecdotario e do lirismo con
que se adoitan tinguir aínda moitos tex-
tos ao redor das realidades de noso
que chantan as raigañas nos durísimos
e nada bucólicos terreos do traballo do
mar e o campo. Pola súa banda, The
Second Spanish Armada, un ensaio
equilibrado, ben desenvolvido e apaixo-
nante que foi vertido ao español polo
Instituto de Estudos Irlandeses
‘Amergin’, da Universidade da Coruña,
describe con éxito a vida, costumes e
modus operandi dos primeiros barcos
pesqueiros que chegaron dende
Galicia e o Cantábrico ás costas do
suroeste de Irlanda, principalmente ao
que daquela desenvolveu as funcións
de porto base, Bantry.

E agora chega con forza, en menos
de cinco meses xa vai pola segunda
edición, Contos do mar de Irlanda, de
Xurxo Souto, co mesmo ritmo oral,
penetrante e radiofónico que o fixera
en anteriores ocasións Fumareu,
Contos da Coruña, etc, pero neste
caso levado ao punto máximo. O pri-
meiro contacto co libro, o peso na man,
os ollos que pousan aleatoriamente
polas follas, é unha premonición do
que atopará o lector no interior de máis
de trescentas páxinas: Contos de

Irlanda é un inmenso almacén ateiga-
do de historias, tan diferentes e varia-
das como as especies que capturan os
traballadores nese Mar de Irlanda da
nosa lingua.

Nunha súa anterior entrega, o
terrícolo Souto advertía de que un
libro non é iogur, e con esa mesma
acertada filosofía anima a encetar Os
contos do mar de Irlanda por calque-
ra das tres partes en que se divide,
en función da vontade viaxeira do lec-
tor: Ribeira, Unha marea no Gran Sol,
No outro lado do espello. A cantidade
de anécdotas e historias, onde se

mestura a voz de Xurxo Souto coa
voz e a letra dos propios protagonis-
tas, renden unha sentidísima home-
naxe aos homes e mulleres da pesca
de altura do país, en especial aqueles
que navegaron as perigosas augas
que encadran Os Tres Codillos, o
Cantil de Fóra e o Mar das Galiñas.
Pero non só isto. As páxinas do libro
son unha alegación en favor de toda
a cultura mariñeira de Galicia, dende
os ritos e a talasonimia até as canti-
gas pasando polos gustos culinarios
e a relevancia, a bordo, dos acertos
gastronómicos.

Vidas mariñeiras

Isaac Xubín Texto

Contos do mar de Irlanda
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Galaxia, 2014

NARRATIVA Un inmenso almacén ateigado de historias, tan diferentes e variadas
como as especies que capturan os traballadores nese Mar de Irlanda da nosa lingua.

Chega con forza
Contos do mar de
Irlanda, co mesmo
ritmo oral, penetrante
e radiofónico que en
anteriores ocasións
pero, neste caso,
levado ao punto
máximo. O primeiro
contacto co libro, o
peso na man, os ollos
que se pousan
aleatoriamente polas
follas, é unha
premonición do que
atopará o lector no
interior de máis de
trescentas páxinas.
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