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D ebemos felicitármonos pola incur-
sión da grovense Marta González

Costa na narrativa longa, tras uns esplén-
didos inicios nos eidos do teatro para
adultos e asemade, e na dramaturxia e
narrativa infantil, con títulos coma con
Sempre quixen bailar un tango (2009),
Pingueiras e tarteiras (2009) ou a exitosa
A filla do ladrón de bicicletas (2010).

Os santos nunca dormen (Xerais,
2014) descobre cunha novela de altos
vós, complexa e profunda, a unha auto-
ra comprometida e ambiciosa, que acada
resultados de notable calidade ancora-
dos tanto na composición dunha lingua-
xe característica coma nunha narración
que, partindo da tan manida técnica do
manuscrito atopado, se revela a medida
que enfiamos as páxinas, como extraor-
dinariamente persoal. Marta González
Costa crea un mundo ficticio que navega
entre as brumas da irrealidade, inserin-
do na voz narrativa do protagonista, Xere-
mías, a verosimilitude que sostén de
modo axeitado toda a novela. 

A devandita narración en primeira
persoa non se quebra en ningún intre,
e dende o desequilibrio e a confusión
mental, mesmo na doenza e traumas
do narrador, se acha todo o avance
narrativo e a asunción por parte do lec-
tor de que a realidade descrita é en boa
medida a realidade persoal de Xere-
mías. En calquera caso, esa confusión
entre realidade e irrealidade, ou mellor
dito, entre realidade e fantasía persoal,
vai facéndose máis clara á medida que
pasa a novela, e consigue crear unha
ambientación xeral, atreveríame a defi-
nir case pirandelliana, caracterizada
tanto pola convivencia natural como
pola confusión entre imaxinación per-
soal e relato obxectivo.

O relato convírtese así nun texto-
palimpsesto dun protagonista atado polas
circunstancias a un pobo innominado que
vive dun pasado rematado de cazado-
res de baleas. O elemento trascendente
e mesmo tráxico do relato do protago-
nista queda tamén subvertido polo humor
que deriva tanto de determinadas situa-
cións descritas coa prognose da serie-
dade, coma os magrittianos xemelgos
que xogan ao xadrez no bar, pero tamén
do prólogo firmado polo psiquiatra do
protagonista, o doutor E. Laconte. Este,
se ben comeza amosándose coma voz
case paródica, acada unha dimensión
altérica que revela que para Marta Gon-
zález Costa a construcción psicoanalíti-
ca resulta un mecanismo irónico que inci-
de acertadamente na novela vista dende
o perfil de construcción persoal dun Xere-
mías antiprofeta cuxa voz revelada é a
do seu psiquiatra.

Pero Os santos nunca dormen é
moito máis complexa que todo o resu-
mido no párrafo anterior. O relato dun
Xeremías restaurador de santos que
busca o propio coñecemento de si
mesmo no pobo azotado polo temporal
e que se está a afundir, está cheo de

elementos simbólicos non ordeados que
beben de fontes diversas: literarias, entre
as que destacan a Biblia e Moby Dick
actuando como hipotextos fundamen-
tais; antropolóxicas, coma a procesión
escura das forzas reaccionarias do pobo
que se configura coma un trasunto da
Santa Compaña; tamén as referencias
mitolóxicas desenvólvense tanto na des-
cripción do pobo, que o protagonista
tenta integrar ao longo do seu relato,
coma no nome da pensión na que se
hospeda, Atlantis; por último son rele-
vantes as fontes simbólicas caracteriza-
das fundamentalmente pola identifica-
ción animalística que unha e outra vez
realiza o narrador, quen se define a si
mesmo coma un krill inútil, fronte ao per-
sonaxe de Lois, o home-balea, ou Ange-
line, a profesora francesa identificada
cunha sardiña, ata chegar á camareira
do Chicote, muller-escorpión. 

Fronte a estes caracteres, destaca
a creación do autista Xonás, que pasea
polos mundos real e irreal, e que esta-
blece unha conxunción case de anver-
so e reverso en moitos casos co prota-
gonista, complementado pola surrealís-
tica aparición de Viátor, un dos perso-
naxes mellor construídos do relato.

Marta González Costa trasluce na
novela a súa profunda formación cultu-
ral, que sen embargo, non lastra en
absoluto nin o desenvolvemento do texto
nin o resultado literario. A viaxe enten-
dida coma unha estadía na morte para
o propio rexurdimento, tras a morte da
balea, recrea de xeito tan persoal coma
acertado a propia viaxe dun Xeremías
trasunto do Ismael de Melville, aprendi-
zaxe da supervivencia e da vida, do real
e do irreal que convive en todo o que
percibimos ao redor.
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