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T iven a fortuna de pertencer ao
xurado que lle concedeu o

XXXI Premio Eduardo Blanco Amor
de novela a O violín de Rembrandt
de Jorge Llorca. E digo a sorte por-
que para min foi un verdadeiro pra-
cer dar cun texto tan cheo de oca-
sións para a satisfacción do lector,
un texto que encontra a súa dignida-
de no seu ironismo, na carencia
dunha fé que defender, nun nihilismo
vital no que os grandes valores son
postos en suspensión, sen ningún
tipo de maniqueísmo e, sempre,
cunha retranca elegante.  Agora cos
pormenores da novela xa esqueci-
dos tiven de novo a contento de vol-
ver lela para escribir esta pequena
crónica e non podo senón reafirmar-
me en todo o que con ocasión da
deliberación do xurado defendín.

De entrada o que seduce deste
texto é o seu ton. Estamos perante o
que poderíamos denominar, con Hans
Robert Jauss, realismo irónico, isto é,
un conxunto de feitos máis ou menos
peregrinos nos que a voz que nos
relata o acontecido non pretende a
grandilocuencia do exemplar e do
memorable senón, antes ben, recrear-
se nas aventuras de seres que están
sempre uns puntos por debaixo do
nivel de conciencia da ‘realidade’
desde o que se relata. Isto conduce a
un ambiente expresivo que nunca
chega ao esperpento, mais que tam-
pouco pretende situarnos o relatado
como un mero correlato (co-relato) do
que poida ser o noso estar no mundo. 

A iso contribúe, sen dúbida, a
situación dos personaxes, nese
extremo final da adolescencia e no
inicio da madurez, a medio camiño

entre a novela de estudantes e a
novela de formación, con este grupo
singular de compañeiros de piso,
nova forma de familia, composto por
Vladirmir Illich Ulianov, tamén coñeci-
do como Bladimiro Regueira; Violeta,
filla dun embaixador arxentino,
seductora creacionista; Alicia, oposi-
tora pertinaz e, sobre todo, Antón
Coira, protagonista, se o houber,
deste ramallo de destinos, home de
pensamento crítico e singular comer-
ciante de arte. Conxunto de persona-
xes que alterna a súa bohemia coa
súa precariedade, ás veces tamén
pobreza, mais cun riquísimo tesouro
interior de iniciativa e de vontade. 

O mundo que se nos presenta é,
por tanto, un mundo percibido desde
unha óptica distorsionada no que o
rumbo dos seus personaxes non pode
ser outro que o da derrota, unha
derrota lenta e tan delongada como a
súa propia existencia, unha derrota
para a que ningún dos personaxes, e
tampouco o propio autor, encontran a
menor explicación. 

E velaí por onde xorde un dos
principais atractivos do libro: unha
escrita áxil, cargada de vitalidade,
cun narrador imaxinario que semella
proclamar unha saúde envexable
polos seus constantes recursos e a
súa medida retórica, que  convive,
ao mesmo tempo, cunha percepción
do mundo e dos seus fantasmas de
sombra que é o dunha persoa sabia,
madura, non necesariamente maior
en canto á idade, mais si en canto
ao seu oficio para saberse liberar
dos ouropeis do mundo e das súas
vaidades.

Un certo existencialismo
Descoñecido para min, o seu autor
resultou ser un narrador recente que
publicara unha obra anterior que eu
non tivera oportunidade de ler, O salto
do can, no que xa vían as maneiras
que agora nesta súa segunda novela
publicada semellan ter encontrado
consolidación. 

O peregrino devalar de Antón
Coira atopa no seu camiño unha ocu-
pación como docente na Academia
Victoria, noctámbulo lugar onde o per-
sonaxe diana do relato encontra a
Margaret Thatcher e a don Atilano,
ideólogos dunha provinciana, mais
non por iso menos merecedora da
gloria, proposta pedagóxica. 

E toda esta farándula, que nalgúns
casos semella ter encontrado un lugar
no mundo, mais que noutros responde
claramente ao prototipo de buscado-
res, dá conta dunha posición que, en
moito, semella ser debedora dun certo
existencialismo. Por idade, o seu
autor, Jorge Llorca, estaría a medio
camiño entre o que foi a xeración da

Un violín irónico

Manuel Forcadela Texto

NARRATIVA Os personaxes son intérpretes sen prexuízos dun mundo que se lles
presenta como marabilloso e hostil ao mesmo tempo.
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Nova Narrativa e os autores do que se
ten denominado como xeración do 68.
Como tal Llorca encontra os seus
ancestros nun tipo de novela que se
desenvolveu fundamentalmente en
América en autores con manexo reso-
lutivo do narrador autoparódico en pri-
meira persoa, mais tamén deixou
algúns ecos entre nós, sobre todo na
narrativa de Camilo Gonzáles Suárez-
Llanos. E vénme agora á memoria
unha novela como Como Calquera
Outro Día ou algúns dos relatos que
compoñen Lonxe de Nós e Dentro. 

Mais isto, claro está, desde unha
prudente distancia. Porque a presente
composición está feita, ao meu humil-
de entender, desde o formalismo,
como se no litixio actual entre ficción
e dicción, o autor se decantase total-
mente pola palabra como portadora
no interior dos seus fíos da entidade
do literario. Ficción si, mais unha fic-
ción que non se nos presenta como
dona e señora do texto narrativo
senón que, antes ben, é formulada a
partir dun texto, dun relato, que se

sobrepón sen excesos nin barroquis-
mos, mais que, tamén por iso, non
renuncia a afirmarse como estilo. 

O propio autor ten falado, a propó-
sito da súa obra, dun certo colorido
fauvista, sen chegar nunca á desme-
sura do expresionismo de brocha
gorda e chorretes. 

Sabendo que Llorca é pintor e
que foi profesor de belas artes ao
longo de moitos anos, resulta difícil
substraerse ao diálogo interdiscipli-

nar que semella xacer ao fondo
desta historia que se nos conta, pois
non en van o violín, nin máis nin
menos que un Stradivarius, o cadro
de Rembrandt en que este instru-
mento aparece e a propia novela
establecen un diálogo sobre o carác-
ter sagrado ou profano da arte que
mesmo nos podería levar á presenza
dun pouso adorniano (T. Adorno) no
fondo. A industria cultural e o comer-
cio da cultura son ou non son expre-
sións oximóricas. 

Eu diría que máis que loucos ou
enlouquecidos os personaxes que por
aquí deambulan son intérpretes sen
prexuízos dun mundo que se lles pre-
senta diante dos seus ollos como
marabilloso e hostil ao mesmo tempo,
hermeneutas dun espectáculo, o da
propia vida, o do devalar dos tempos
e das cousas, cara ao que non cabe
outra actitude que a reflexión inteli-
xente e a ollada aguda

Novela de moi recomendable lec-
tura para lectores ávidos de praceres
non vulgares nin vulgarizantes.

A presente composición
está feita  desde o

formalismo, como se no
litixio actual entre
ficción e dicción, o
autor se decantase

totalmente pola palabra
como portadora da

entidade do literario.
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