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A viaxe empeza coa luzada do día
e dous homes, veciños da

mesma aldea na outra banda do río e
entre as montañas, subindo a un
coche triste e azul. A quinta novela de
Xabier Quiroga, potente como as
anteriores, deixa patente o recoñecido
que debería estar o seu talento,
sobranceiro entre o feixe de bos
narradores das nosas letras. 

Máis alá dos xogos intertextuais,
das marcas verbais de cada persona-
xe e do dominio léxico, engaiola a
chamada técnica dos vasos comuni-
cantes que mestura episodios e
ambientes de distintas épocas.
Sentimos o calistro ruín do inverno no
monte, a brisa que achega a marusía
na praia, e ata o raro frescor que
semella natural do aparcadoiro da
Xunta en San Caetano. Vidas parale-
las que conflúen, mosaico social de
figuras odiadas ou amadas, ridiculiza-
das algunhas, máis matizadas outras,
pero todas atractivas na excelencia
da sátira e do retrato. Antes do derra-
deiro desexo, do dereito, que só ás
veces será dado, a última palabra, un
amor obsesivo busca gozarse en
liberdade… Degoiros afogados polas
diferenzas de clase, pola guerra civil,
pola igrexa católica que arreo sinala-
ba dende o púlpito os estigmatizados
por ela mesma. Derrotados?
Superviventes? A expiación fai pro-
nunciar o nome de Lola aos dous
homes. Vaso comunicante entre as
dúas estragadas vidas protagonistas.
Lola, avoa do conductor cincuentón.
Lola, amor inacadábel do vellísimo o
que leva ver o mar. 

A rebelión procúrabase xa dende
os adentros en Se buscabas un deus:

“Teño lido, e máis ca nada comproba-
do, que é o sentimento o que nos
pode salvar, o que nos dá forza para
combater canto anula ás persoas”.
Nesta on the road que é Zapatillas
rotas, a violencia polas servidumes da
vida roe nos adentros do señor
Xaquín, e, doutro xeito, nos do parado
case sen nome, desatando a súa fuxi-
da cara a tardiña nas pozas das
rochas. Océano Atlántico, metafórico
horizonte enigmático polo que Rosalía
chamaba dende o leito en que
morreu, “abride esas fiestras, quero
ver o mar”. Dende a dedicatoria,
Quiroga semella abrirlle as fiestras da
literatura a unha avoa a que nunca
levou ver o mar, quizais preferiríase
chamalo paratexto digno de análise,
emoción en calquera caso. Viaxando,
entre os flash back das lembranzas
do ancián e do conductor, e as para-
das nos lugares onde foron felices ou
sufriron, avanzan as páxinas e xurde
unha duplicidade de fíos narrativos
que, mantendo cadansúa identidade,
conflúen na fin dunha novela de
atmosfera tristeira e medida. 

O home namorado nunca perdeu o
devezo de mirar para Lola. Nunca can-
sou de querer vela, unha regalía á que
os seus ollos xa nunca quererían des-
acostumarse, a pesar dos atrancos.
Fíxose vello o señor Xaquín, árbore
vella na outra banda do río. Tocoulle
ser árbore que recorda e soña. Ben
segura podía estar Lola de que soñaría
con ela, coma no poema de
Cunqueiro. E segura podería contestar
a pregunta formulada nesoutra novela
de Quiroga: “ser amante é un pracer,
ser amada un privilexio, as dúas cou-
sas á vez un imposíbel, non cres?”
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Sentimos o calistro
ruín do inverno no
monte, a brisa que

achega a marusía na
praia, e ata o raro

frescor que semella
natural do aparcadoiro

da Xunta en San
Caetano. Vidas

paralelas que conflúen,
mosaico social de
figuras odiadas ou

amadas, ridiculizadas
algunhas, máis

matizadas outras, pero
todas atractivas na

excelencia da sátira e
do retrato.
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