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“ Eu, Román Casas, nacido no
berce do Samaín e habitante

de Aquén, invoco a Escarlatina,
habitante morta do Alén”...

Principia unha viaxe. Non unha
calquera; de feito non se trata só
dunha viaxe para o protagonista,
Román, na compaña da cociñeira
Escarlatina, senón tamén un enigma
por resolver. O intemporal conflito
entre o ben e o mal atopa aquí moti-
vo para continuar na súa teima irre-
soluble. E nesta ocasión quen vence
é... o lector!

Ademais, o lector de calquera
idade. Porque a novela baséase na
eficacia do narrador en primeira per-
soa, nese achegamento constante
que lle fai, na procura da súa inter-
vención; asemade, coa capacidade
introspectiva que reflicte o rapaz, moi
espelido, e quen achega os seus
pensamentos e debates mentais con
sinxeleza cotiá. Por se non abonda-
se, temos una obra con diálogos
amplos, ben compasados, cunha coi-
dada interpretación dos tempos litera-
rios e unha acción que se desenrola
con suavidade, sen estrépito e con
ritmo. Destaca a imaxinación da auto-
ra, que ambienta a narración coroán-
doa de descricións capaces de esper-
tar o interese do lector menos afeito a
que o asoballen, non é do caso,
levándoo do riso a un sentimento de
medo leve por algunha imaxe da terra
dos mortos.

Porque por aquí andamos peran-
te a metade do treito literario: no
Alén. Ledicia Costas lévanos a beber
ás fontes da tradición galega na
escrita,  transformándoa ao seu esti-

lo, pero vai aló onde estivo Ánxel
Fole, por poñer un exemplo senlleiro
dun buscador de historias dos mor-
tos. Faino con oficio, por iso non ren-
xen as súas páxinas, senón que fai
sucar ao destinatario por unha trave-
sía plácida, cunha atmosfera recrea-
da que vai en correspondencia coa
decoración literaria, sen adobío
excesivo nin sobrecarga, axudando a
axilizar a lectura, indo aos feitos sen
prolixidade innecesaria: «as sombras
sinistras que os cirios proxectaban
nas paredes».

Salientables son os protagonistas
secundarios fronte ao primeiro, en
especial a feminina, Escarlatina.
Debería dar noxo, non en van é un
esqueleto, acompañada amais dunha
araña con acento francés que convive
con ela e lle fai de voceciña da con-
ciencia; pero o que consegue é enten-
recer al lector, sentir mágoa pola súa
situación no cativerio á que se ve obri-

gada polo antagonista: o malo. Este
si, noxento ata para os demais faleci-
dos, é revirado e enfastía máis ca
unha dor de moas!

As ilustracións de Víctor Rivas
complementan moi ben o texto.
Danlle luz ou se cadra a escuridade
pretendida, coa temática da que se
trata. Para o meu gusto a da conduto-
ra do «mortobús» da páxina 65 é a
preferida. Está moi lograda. Tamén o
seu nome: Nicotina. É o que ten ser
fumadora...

E que dicir do receitario que con-
tén? Haberá que levalo á práctica.
Refírome ao de Román, ao do Aquén.
As receitas para os mortos están ben
para eles, mais se alguén é ousado e
desexa un prato do Alén, adiante! A
imaxinación de Ledicia Costas
nomea uns cantos, «tartar de fígado
de mandril salteado con moscas ver-
des», por exemplo...

Moi interesante na edición do libro
o recurso de diferenciar este receita-
rio respecto da ficción.

En fin, nesta entretida, divertida e
instrutiva obra coñeceremos a vida no
Aquén e tamén no Alén, cunha sorte
de «privilexios» dos que se nos fala,
de como se ascende, das categorías
que hai... e do xeito no que se vive
aló. Perdón, vívese alí? Ben, supoño
que si, de feito, parafraseando ao
poeta noiés Luis Bejarano, os vivos
seus son os mortos...

Un consello final. Dado que «no
Inframundo é normal perder a noción
do tempo», fagan o mesmo: deixen
que o sorriso os agasalle degustan-
do unha das sobremesas propostas
por Román e Escarlatina. Vailles
encantar...

Viaxe ao inframundo
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