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A Iria polo Camiño de Santiago
NARRATIVA Un novo relato da viaxe a Compostela, desta vez sen a motivación

relixiosa, escrito cun discurso preciso e rico nas descricións das paisaxes.
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e utilizarmos a metodoloxía clasificatoria das ciencias biolóxicas, a Xabier Paz (licenciado en
Bioloxía) deberíamos clasificalo dentro dunha especie de escritores biólogos xunto a Marilar Aleixandre, Xosé
Miranda, Xabier Queipo e outros. E,
quizais, de analizarmos as características comúns da especie puidésemos
chegar a algunha conclusión sobre a
súa poética. Certamente, os estudos
de bioloxía deberon marcar o pensamento destes escritores para captar
con maior precisión ca outros o milagre da vida e os comportamentos dos
animais e dos humanos.
Dedicado á investigación pesqueira, Paz inicia a súa andaina literaria
en 2001 coa publicación do poemario
Sedimentos, ó que lle seguiron: No
canto do mar (2005), Filoxenia do
sangue (2006), Materia de Lucrecio
(2006) e Cantos milesios (2007). O
ano 2005, ademais de poemas, publica o libro de relatos Follas do bacallau. Unha crónica marítima na que o
investigador conta a vida nun buque
bacallaeiro observando as inquedanzas dos mariñeiros enfrontados á asoballante soidade na inmensidade do
frío mar do Atlántico Norte.
Posiblemente coa vontade de afastarse do escenario habitual do traballo,
Paz cambia de tema e de espazo na
novela Renacer (2008) sobre a vida do
pornógrafo italiano Pietro Aretino
(1492-1556), narrada a través das
reflexións da súa filla. No discurso
narrativo percíbese unha intención
moral e hermenéutica na procura da
verdade sobre o controvertido personaxe que fora seu pai. A segunda novela,
As vidas de Nito (2013), é unha especie
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A galera de Xelmírez
Xabier Paz
Xerais, 2015

Para Paz, “o mal e os
seus danos habítanos a
todos e unicamente o
amor á vida pode
salvarnos axudándonos
a resistilos”.
de autobiografía na que Paz retoma
vivencias da adolescencia nunha narración combinada con discursos científicos e longas reflexións filosóficas.
Na terceira novela, A galera de
Xelmírez, que acaba de aparecer no
mercado editorial, Paz insírese no
mundo da Galicia medieval. Sitúa a
historia entre os anos 1120 e 1130,
unha etapa de grande complexidade
política e social e conta a viaxe a
Compostela duns mozos pisanos
construtores de barcos no arsenal do
famoso calafate Enrico. Malia compartir o camiño cos peregrinos que veñen

a Santiago movidos pola fe que os ha
salvar, Stefano e Fuxón, protagonistas
da historia, non buscan os favores do
Apóstolo, van a Iria construír unha
galera de guerra encargada polo bispo
Xelmírez e caen vítimas das tentacións do camiño. A construción da
galera é só a razón da viaxe e resólvese en poucas liñas. O verdadeiro
motor da historia é o camiño a
Compostela en convivencia cos peregrinos e xentes de malvivir que se converterá nunha vía de autocoñecemento, á vez que de autodestrución.
A narración está focalizada desde a
primeira persoa por eses dous personaxes no tempo ficcional do traxecto.
Stefano é o narrador da primeira parte
do libro. Xa de volta a Pisa conta as
experiencias durante o camiño de ida,
en especial a causa da transformación
do seu mestre Fuxón. Este colle a voz
nas páxinas finais do libro, en horas
previas á súa morte, para contar como
foi cambiando a súa personalidade
despois dun longo, traballoso e pracenteiro encontro sexual cunha moza e un
acto de bruxería en que participa. Uns
acontecementos fortuítos, descritos
polo miúdo, que lle provocan un cambio
de intereses e de actitude na relación
cos seus axudantes. De xeito que, no
decorrer das xornadas, cada personaxe vai mudando os seus comportamentos, e mentres Fuxón se converte nun
escravo do sexo e das drogas, Stefano
asume a responsabilidade da construción da galera suplantando o nome do
mestre. Só Francesco, o terceiro calafate, do que case nada sabemos, se
mantén á marxe dos problemas dos
compañeiros e queda en Iria casado
cunha moza da vila.
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Non podemos clasificar A galera de
Xelmírez como novela histórica dado
que a penas hai acción, e esta non se
desenvolve en relación a feitos históricos da época na que se sitúa a narración. Nesta novela, a historia de
Xelmírez o mesmo cá paisaxe son só o
escenario polo que circulan os personaxes reflexionando sobre a súa experiencia. Como nas obras anteriores, a
intención de Xabier Paz máis ca contar
feitos é a de indagar sobre o devir dos
humanos sometidos a circunstancias
especiais fóra da contorna cotiá, interesándose máis pola influencia do
espazo e polo desenvolvemento da
personalidade que polo argumento.
Aínda sen ser formulada, a pregunta
“quen somos fóra do noso medio familiar e profesional que nos sostén” vai
inserida nos seus textos. Pois, para
Paz, “o mal e os seus danos habítannos a todos e unicamente o amor á
vida pode salvarnos axudándonos a
resistilos”. De xeito que, servíndose
dunha especie de psicoloxía especulativa, o investigador biólogo presenta o
comportamento humano en relación co
medio e sen xulgalo, xustifica a vida
dos seus protagonistas sometidos ás
experiencias da viaxe.
A galera de Xelmírez é un novo
relato da viaxe a Compostela, desta
vez sen a motivación relixiosa da
peregrinación, escrito na prosa coidada que adoita empregar o autor, cun
léxico discurso preciso e rico nas descricións das paisaxes terrestres e
marítimas. É unha novela traballada
coas técnicas dun biólogo que analiza
comportamentos humanos desinteresándose da narración dunha historia
complexa.

