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Quería completar a crónica
imperfecta da existencia dos
meus país. Movíame a urxen-
cia de amortecer o ritmo do
meu propio tempo, situado no
limiar onde coincido co da
miña nai. Ampliar o itinerario
en rumbo de regreso e recons-
trucción.

C onfeso que sinto por Xosé
María Álvarez Cáccamo unha

profunda sensación de afinidade, e
iso malia pentercermos a xeracións
distintas e a xéneros (entendido o
xénero como construción cultural,
claro está) opostos.  Esa sensación
tívena de novo intensamente cando
me debrucei na lectura da súa primei-
ra novela, As últimas galerías. De
seguida me veu á cabeza a frase de
Georges Perec en W ou o recordo da
infancia: “Se conto a súa historia, eles
descenderán de min”, porque esa pul-
sión está, creo, no cerne destas páxi-
nas. As últimas galerías principia na
fin, nas sórdidas salas do xeriátrico,
nas paseatas melancólicas dun fillo
convertido en pai, dunha nai, en carro
de rodas, convertida en filla:

Eu quería situarme no interior
da súa experiencia, en trans-
vasamento de identidades e
tempos. Que ela fose eu, cati-
vo de dous anos carrexado na
góndola nunha mañá de sol
alto, esvaído.

O tema da vellez é un dos grandes
temas deste libro, da vellez incipiente
do fillo, da vellez estrema da nai, un
estado mental que deita nova luz

sobre o vivido e que busca desespe-
radamente un relato que fixe o que
esvaece. Esta é unha novela da
memoria, si, da mal chamada históri-
ca e da outra, da sentimental, da ínti-
ma. Podería ser unha biografía ou
unha autobiografía, podería ser, pero
non o é. Probablemente o termo que
mellor lle acaia sexa o de “autofic-
ción”. Un relato no que se mestura o
real e o imaxinario, os ingredientes
novelescos e a experiencia vivida, a
verdade e a verosimilitude. 

Teño para min que As últimas
galerías forma parte do mesmo pro-
xecto de escrita que animou o anterior
libro de prosa do autor, Tempo do pai,
un libro biográfico que tamén podería
ser lido como unha novela.  Nese
terreo fronteirizo traballa Cáccamo
procurando establecer unha xenealo-
xía familiar: o pai antes, agora a nai.
Detrás unha única voz, a voz dun fillo
imbuído dun amor profundo, tan sen
fisuras que fai que antes o pai, agora
a nai, se nos revelen como seres
humanos excepcionais. 

Haberá quen poida ver nesa visión
un arquetipo, un proceso de idealiza-
ción simplificador. Tamén poderán
sinalar o pudor excesivo ou certo
esvaecemento do papel da muller a
prol dos acontecementos. Creo que
ese é un prisma equivocado para xul-
gar estas páxinas, sinxelamente por-
que o narrador se configura como
unha voz honesta, profundamente
verosímil. É a ollada fascinada e
amante do fillo a que nos leva con
sutil delicadeza  a descubrir a historia
dos pais. Non é frecuente que as
familias sexan felices, pero ás veces
sucede, como nestas páxinas. O

O tema da vellez é un
dos grandes temas

deste libro, da vellez
incipiente do fillo, da
estrema vellez da nai,
un estado mental que
deita nova luz sobre o

vivido e que busca
desesperadamente un
relato que fixe o que
se esvaece. Esta é

unha novela da
memoria, si, da mal
chamada memoria

histórica e da outra, da
sentimental, da íntima.

As últimas galerías
Xosé María Álvarez Cáccamo

Galaxia, 2015

Rexina Vega Texto

NARRATIVA A través dun álbum de fotos que o fillo leva á nai nas visitas ao
xeriátrico, comeza un proceso de reconstrución da memoria autocensurada.

Memoria histórica e íntima
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horror vén de fóra, doutro tempo que
segue marcando aínda o que somos:
a guerra.  

Malia a polémica que periodica-
mente se instala nas nosas letras e
que teima por dar por definitivamente
esgotada a temática, libros como o de
Cáccamo, demostran que ese é un
intento inútil, e, na miña opinión,
carente de todo sentido como non
sexa o de automutilarnos.

Así, escoitamos na voz de Amalia,
a muller que transita polas últimas
“galerías da alma”, en alusión aos ver-
sos de Machado, o seguinte:

Despois de case cincuenta
anos de esquecemento quero
lembrar. Durante todo ese
tempo, unha historia volunta-
riosamente silenciada seguiu
facendo presión, unha presión
xorda. O argumento do relato
foi anulado, pero ficou viva
unha sombra de angustia que
me asaltaba inesperadamente.

A través dun álbum de fotos que o
fillo leva á nai nas visitas ao xeriátri-
co, comeza un proceso de recons-
trucción da memoria autocensurada.
Así, sabemos da agresión coas súas
consecuencias dun dos falanxistas
que ben podería figurar en Lo que
han hecho en Galicia. A historia, que
non se basea en feitos reais, achéga-
nos aos episodios de maior violencia
da guerra civil e describe con enorme
verosimilitude, o peso, a sombra
enorme da posguerra na vida desta
familia (e na de todas).  Porque falar
do ámbito do íntimo en Galicia, no
Estado, e non ter en conta a ferida da

guerra continúa sendo aínda hoxe en
día unha quimeira, ou unha fuxida
covarde cara adiante. Neste sentido,
As últimas galerías empata tamén
cun dos libros recentemente publica-
dos por Cáccamo, A voz quebrada,
que quere inserirse no desexo de
profundar nese episodio e reivindicar
as vítimas. 

Como tratar o tema da vellez, dar
vida ás xeracións precedentes, sen
tratar ese gran fracaso? Non, abofé,
non é este un tema gasto. O que hai
nestas páxinas, de final sorprendente,
é un tratamento de altura literaria, un
texto rico en asociacións, imaxes e rit-
mos, unha sorprendente delicadeza e
precisión no tratamento dos obxectos,
como totems que atesouran unha
memoria sen idade. É a novela dun
poeta. Non se me ocorre unha gaban-
za máis alta.

É a ollada fascinada e
amante do fillo a que

nos leva con sutil
delicadeza a descubrir

a historia dos pais.
Non é frecuente que as
familias sexan felices,
pero ás veces sucede,
como nestas páxinas.
O horror vén de fóra,

doutro tempo que
segue marcando o que
aínda somos: a guerra.

Mamá © Mariví Otero
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