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M animekalai (de nome artístico
MK) é unha música famosa

no mundo enteiro. De orixe támil,
emigrou de nena a Escocia. Agora
vive en todo o mundo, de gravación
en concerto, aínda que o seu repou-
so é Galicia, onde vive a súa namo-
rada, Gaia.

A música dos seres vivos, de
María Reimóndez, é unha boa novela
xuvenil. Hai tempo que os criterios
editoriais deixaron de ser relevantes
para saber de antemán cal é o público
obxectivo dun libro. As coleccións
teñen criterios comerciais, non orien-
tativos. O exemplo máis claro é a últi-
ma novela de Agustín Fernández Paz,
tamén destinada ao público adoles-
cente, tamén na colección de
Narrativa de Xerais. A narrativa xuve-
nil galega actual caracterízase princi-
palmente por dous factores: conven-
cionalismo na técnica literaria e rela-
ción tutelar co lector. Tendo en conta
que ese lector está en formación, é
adecuado neste tipo de obras facilitar-
lle o acceso ao texto. No caso da
novela de Reimóndez, conséguese.
Unha historia de estrutura coherente
e sinxela que administra con solven-
cia os saltos temporais entre o pasa-
do, o presente e incluso o futuro
narrativo da protagonista. 

Esta novela non permite a autono-
mía do lector. Quen le ten a capacida-
de de imaxinar a partir do texto ben
limitada. O texto está mastigado para
que non se perda ningunha intención
da autora. Esa tutela da que antes
falaba concrétase ás veces cunha
certa inxenuidade. “A Gaia non lle
interesan nada os medios de trans-
porte individual, é a máis fervente

defensora do público”, di a narradora
nunha escena na que MK e a propia
Gaia van montar en moto (p. 42).

Dentro desas coordenadas, a
novela funciona ben. A personaxe de
MK está moi ben traballada.
Protagonista absoluta, nesta historia
biográfica aparecen unha manchea
de conflitos que Reimóndez resolve
con pulsión certa de vida, con recur-
sos narrativos ben elaborados na
longa distancia.

É na resolución técnica da frase,
do parágrafo, onde aboian as eivas.
Falta moita edición. A autora móstrase
condescendente co seu propio texto.
Sobran moitas páxinas. Non tivo
Reimóndez a valentía de enfrontarse
ao “bruto” da novela e descartar o vul-
gar para que mellor brillase o creativo.
A sintaxe aparece en moitas páxinas
pesada coma un camión de catro
eixos, lastrada pola reiteración, a
sobreadxectivación, as frases feitas e
a conversa intrascendente.

Con todo, A música dos seres
vivos é unha lectura interesante, un
regalo apropiado para rapazada que
goste da música e dos libros.
Reimóndez aproveita a novela para
lembrar e subliñar voces clásicas de
todas as familias do pop (ademais de
músicas galegas actuais, capitanea-
das por Mercedes Peón) e tamén
para dar pistas sobre autoras que se
achegan á literatura coa intención de
falar desoutras persoas, desoutros
colectivos. 

Se dunha lectura nacen outras
lecturas, neste caso ese camiño ten
como destino a obra literaria da nixe-
riana Chimamanda Ngogi Adichie, da
canadense M. NourbeSe Philip (naci-
da en Tobago) ou os estudos dos teó-
ricos literarios indios Homi Bhabha e
Gayatri Spivak.

Historias con boas músicas
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