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T ras catro anos de silencio,
Xabier Quiroga publica este

novo libro ambientado en espazos
que coñece ben. A trama baséase
nun esquema aparentemente simple:
Xaquín Amoedo, un ancián de 84
anos, sae da residencia de anciáns
coa intención de dar unha paseo,
pero axiña se lle achega un home
máis novo que o covida a ver o mar.
Esta persoa, un parado, un ninguén,
non ten nome até o derradeiro capí-
tulo. Na residencia non tardan en
descubrir a falta do ancián e prodú-
cense reaccións encadeadas tanto
no centro coma nas forzas vivas da
sociedade. O que é un paseo pasa a
ser un secuestro e decontado asisti-
mos á intervención da familia, das
forzas da orde, do alcalde da vila, do
goberno autonómico e, sobre todo, á
cobertura informativa dos medios de
comunicación. A acción transcorre
nunhas poucas horas, entre as 10 da
mañá e a media tarde, e nese esca-
so espazo de tempo os dous homes
revisan dúas vidas nunha conversa
na que importan tanto as palabras
coma os silencios. Falan do que lles
é común, de Lola e de cadansúa his-
toria de amor. Visitan a aldea do
vello, cóntanse os fracasos: o señor
Xaquín esmagado e imposibilitado
de conseguir o que quería, o compa-
ñeiro en paro. De camiño para ver o
mar, viaxan ao pasado, que os esma-
ga coma unha lousa, para atopar res-
postas ao presente. 

A través de 95 capítulos, algúns
moi breves, o autor vai xogando cos
personaxes e co lector recorrendo a
distintas voltas atrás para descubrirnos
o mundo do vello e do home. Varias

historias cos seus personaxes a con-
verxer devagar no remate. Tamén
algunhas vidas, unhas explícitas,
outras só enunciadas. Coñecemos os
personaxes a través do que pensan
outros; seguimos o fío do relato desde
distintas perspectivas, cóntasenos o
que ocorre ao mesmo tempo en distin-
tos lugares, adiantando acontecemen-
tos. En definitiva, o autor demostra un
perfecto dominio das técnicas narrati-
vas para artellar esta historia.

Coma nas obras anteriores,
Xabier volve insistir en recuperar fei-
tos do pasado marcado pola cruelda-

de no marco dunha Galicia rural idíli-
ca e solidaria, pero dominada pola
dureza e as traxedias. Amósanos a
sociedade na que vivimos: a situación
de abandono dos parados, a desaten-
ción dos vellos, os vacuos valores da
sociedade de consumo, as falsas
aparencias, a superficial e frívola
omnipresenza dos medios de comuni-
cación, o valor dos cartos como medi-
da da importancia das persoas.

Exércese a violencia baixo varias
formas: a violencia bruta do cacique
sobre a familia, o sometemento da
xente da aldea; a brutalidade gratuíta
cos animais; a exercida polos vence-
dores da guerra; e, sobre todo, a
empregada sobre a muller. Unha vio-
lencia que aparece tamén no presen-
te, sexa nun club de alterne exercida
por quen debe velar pola legalidade,
sexa na intimidade dos fogares para
forzar a muller propia.

Da punta ao cabo paira o senti-
mento de soidade e de tristura dos
dous protagonistas, metidos en
cadanseu pozo, a da muller que os
une, a soidade dos vellos na resi-
dencia...  E por riba de todo, o amor
imposible por unha muller entre os
dous compartida. 

Escrito nun galego coidado, con
gran riqueza léxica e particularidades
dialectais, Quiroga utiliza a lingua que
fala a xente: Carlota e Vanesa utilizan
o castelán; os altos cargos da Xunta
usan unha lingua ritual, mestura de
castelán e galego. 

Un magnífico e conmovedor libro
que entretén, aínda que deixe no lector
un sabor agridoce, que encerra un fino
humor. Unha obra que enfronta a cada-
quén coas súas propias reflexións. 

Caleidoscópica violencia
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Un magnífico e
conmovedor libro que

entretén, aínda que
deixe no lector un

sabor agridoce, que
encerra un fino sentido

do humor.
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