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ORIANA MÉNDEZ

PrtoTagonista

T

Neste sistema económico non
pode haber cidadanía porque só
as persoas libres son cidadás
Oriana Méndez gañou o Premio de Poesía do Concello de Carral con O que precede a caída
é branco, un poemario habitado por unha cidade sen cidadáns, por persoas expropiadas
da súa liberdade. Mais tamén por traballadoras que se unen nun momento no que todo
parece estar a piques de estourar. O libro amosa algunhas conexións coas obras anteriores da autora, Cero e Derradeiras conversas co Capitán Kraft. Como o ollar á opresión, ao
poder e á súa violencia. Ou á memoria. Cero estaba escrito deste o estrañamento, o distanciamento respecto dunha realidade incomprensible. En O que precede a caída é branco hai unha urxencia de reaccionar ante o presente. Ante o que acabou perfilándose como
unha guerra contra a clase obreira. Contra case todos e todas nós.
Montse Dopico Texto

ProTexta

S

alientara xa o xurado a unidade de contido e forma da
obra. Que se cadra é a túa forma de
escribir, non só neste libro.
É verdade que concibo os libros
como unha idea, unha proposta unitaria. Nos tres libros que teño publicados non fixen unha escolma de
textos escritos en distintos momentos, senón unha proposta a partir
dunha idea.
A idea é, se cadra, a da cidade sen
cidadáns, senón unha “caterva
humana/ que é/ expropiada de si
mesma”, sometida ao “pensamento do servo”, na actual guerra con-
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tra a clase traballadora. O espazo
urbano xa estaba, por outra banda,
nos dous libros anteriores.
Comparto a lectura, si. É certo que falo
do espazo urbano, e é normal porque
é fundamentalmente o que coñezo. As
referencias a Vigo son constantes,
nese sentido. Pero podería ser calquera outra das cidades que coñezo. Si é
unha cidade expropiada de cidadáns,
porque neste sistema económico non
pode haber cidadanía porque só as
persoas libres son cidadás. Hai unha
guerra en curso na que unha parte
pequena da poboación vai gañando e
outra parte, a maioría, vamos perden-

do. Falo disto nuns textos de forma
máis explícita e noutros menos.
Por que o que precede a caída é
branco? Nun tempo “no que a
brancura/ se precipita”.
É o que vía cando estaba a traballar
nesta proposta. A inminencia de que
algo vai rachar, o momento previo a
que algo rompa. Como a precipitación dunha folga xeral. Mais non
sería unha folga pactada, senón
espontánea. O que precede é branco
porque é cegador… E non sei, non
podo explicar moito máis. O outro día
lin unha entrevista con Rancière na
que dicía que a explicación dos tex-
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máis desde a distopía, a desolación…
Este é un libro máis apegado ao real,
ao actual, ao presente.
Que fai pensar, por exemplo, na
organización das mulleres traballadoras. Citas no texto as tradeunions, as mulleres coa fenda rosaliana…
Está iso tamén, si. Hai unha referencia
a un viño que se pode atopar nos furanchos de Bueu, o Tinta Femia. E isto ten
que ver co escenario do libro: Vigo e o
Morrazo. Está a unión das mulleres, si,
a loita de clases, as mulleres como
case as principais protagonistas…
Dicías que Cero era máis distopía…
Derradeiras conversas co Capitán
Kraft é un libro que podería definirse
como épico. Esta era a liña na que eu
escribía desde o comezo, e Kraft foi
como a conclusión desa liña. En Cero
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PrtoTagonista

T

ProTexta

tos é o principio do sometemento. Eu
confío na intelixencia das persoas.
Pouco podo dicir: o resto é o libro.
Cada persoa que lea tirará as súas
propias conclusións.
Claro, mais tampouco sobra que
quen escribe fale cos lectores, alén
do propio texto.
Non sobra, non. E tamén é obriga de
quen escribe.
Hai fíos que conectan este libro co
teu poemario anterior, Cero: o
poder, a memoria, o idioma…
Supoño que fai fíos que unen os tres
libros. O tema do poder, por exemplo.
Derradeiras conversas co Capitán
Kraft era máis narrativo e era iso, a
toma de poder por parte dos protagonistas. O poder e a lingua tamén están
en Cero. Son, si, fíos que se repiten.
Pero dun xeito distinto. En Cero era

pretendín afastarme desa liña. Este
libro foi para min un exercicio de reflexión, desde o distanciamento respecto da realidade, do mundo tal e como
o coñecemos. Non pretendín elaborar
un mapa sobre o cal moverse pola
obra, senón que fixen algo máis fragmentado. O que quería é facer preguntas. A persoa autora escribía
desde a alteración da percepción. A
idea era tomar a loucura como lugar
desde o que cuestionar a realidade.
En Cero había alternancia de poemas curtos e longos, diferentes
estruturas… Este novo libro é máis
uniforme niso. E ten un punto
narrativo, como Kraft.
Pode ser, si, un pouco máis narrativo
que Cero. Non sabería dicir tampouco
por que non hai máis poemas curtos
como no anterior. Non teño unha vontade consciente de escribir dunha
maneira ou de outra. Se cadra este ao
ser máis narrativo precisaba máis
espazo…
Xa pasara un tempo desde Cero.
Tes entón máis libros escritos e
sen publicar?
Teño cousas escritas que non mandei a ningures. Este é o único, e saíu
o premio de Carral. Teño algunhas
cousas que si tentarei mover, tamén.
Mais que pase tempo entre un e
outro libro tampouco é raro, porque
escribir non é o meu oficio. Escribo e
tento coidar as propostas, corrixo e,
como dicía, respeto a intelixencia da
persoa que vai ler. Pero non me poño
unha axenda. Ademais, tal como
están as cousas, todo o mundo ten
que buscar a vida: os traballos veñen
e van e é moi difícil ter unha dedicación á escrita.
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A CONTRAFÍO

Estética cegadora
Rosa Enríquez Texto

ProTexta

PrtoTagonista

T

O

noso nome é/ corpos para a
caza. Así de rotundo comeza O
que precede a caída é branco, o novo
libro de Oriana Méndez (Vigo, 1984),
que, con moito tino, consegue manter,
ao longo dos poemas, esta forza
cegadora. Non é doado facer isto,
creo eu. Escribir algo poderoso ao inicio dun poemario condiciona a creación dos versos posteriores, porque o
desexábel é que ese trallazo do principio non se convirta no noso propio
inimigo e consiga eclipsar o resto.
Tendo conta disto, considero claramente valioso nos textos de Oriana
ese ritmo ditado por unha conciencia
estética, que obedece, como ela
mesma explicou nalgunha entrevista,
a un traballo minucioso, no que a lectura en voz alta dos textos e a revisión constante deu este resultado, ao
meu ver brillante dende un punto de
vista formal, na medida en que o contido non sobrecarga o texto, como talvez si acontecía en Derradeiras conversas co Capitán Kraft. O que precede a caída é branco –título extraído dun dos versos, que se pode atopar na pax 37– consolida a Oriana
Méndez como poeta.
Liberada xa do exceso de culturalismo, Méndez pon enriba da mesa
unha voz singularmente rítmica, que
se reflicte nese gusto por unha sonoridade textual ben sedutora. Porque
hai unha musicalidade que converte a
caída nun canto que nos incita a ler
en alto moitos versos. Este, por
exemplo: “o idioma: o sol sostido:
esta saba desafiuzada”. Ou estoutros:
“os corvos pendurados/ os fogares
enxoitos/ as vinchas en flor no corpo/
enfermo de campos/ en calquera
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O que precede á caída é branco
Oriana Méndez
Espiral Maior, 2015

Liberada xa do exceso
de culturalismo,
Méndez pon enriba da
mesa unha voz
singularmente rítmica,
que se reflicte nese
gusto por unha
sonoridade textual ben
seductora. Porque hai
unha musicalidade que
converte a caída nun
canto que nos incita a
ler en alto moitos
versos. Insisto na
beleza formal destes
textos, porque ao meu
ver é o seu maior
atractivo.

momento xeado/ do aire/ alí cara a
onde/ se desfai/ o pensamento do
servo”. Insisto na beleza formal destes textos de Oriana, porque ao meu
ver é o seu maior atractivo.
O asunto que trata, a inminencia
dun acontecemento que se intúe –ou
se quere intuír–, a cuestión do idioma
e a constante sensación de derrota,
protagonizada coa lentura propia do
fracaso e que, como escribiu Anna
Akhmatova –citada ao principio–, será
decorada con estrugas e cardos, sorprende menos. A sorpresa é unha
alteración emocional que provoca o
inesperado. Neste sentido, a denuncia
da violencia sistémica sobre a clase
traballadora e mais desta guerra “invisíbel”, en tanto que son unha constante na escrita de Oriana, non suscitará
nas lectoras –ou lectores–ningún
asombro, malia experimentarmos a
mesma rabia ante un silencio intenso
que permite escoitar o paso do tempo,
ver como se detén -A resurrección ficticia do que non/ acontece- e xera este
baleiro: o hospital onde relacionármonos: un lugar que fai ostensíbel a
morte que levamos dentro e que, sen
dúbida, preside cada un dos nosos
encontros. Méndez non sacrifica o
corpo do texto, traballa nel con minuciosidade.
Aprende mentres escribe: faise a
si mesma en cada verso. Solta amarras: xa non precisa dar conta do que
sabe. Aí radica, volvo insistir, o verdadeiramente interesante deste
libro, nesa existencia dunha certa
“jouissance” na construción dos poemas. Os textos de Oriana Méndez
deséxannos, en efecto. O pracer
será todo noso.
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A CONTRAFÍO

Suspender o simulacro
Gonzalo Hermo Texto

S

PrtoTagonista

T

Hai neste libro algo
de celebración do
comunitario, do estar
xuntas. Unha festa dos
servos, desa clase de
xente aglomerada que
vive na argamasa, en
verso da autora. Ao
cabo, sermos
subalternos: maioría
social, polo tanto.
época. Por vía de Žižek poderiamos
dicir que nos atopamos vivindo no final
dos tempos. Un novo escenario se abre
ante os nosos ollos que non dan albiscado nada que non sexa o irremediable
acontecer da caída. Desde esa cegueira, ese territorio de escritura contra o
firme, eríxese a poesía de Oriana

Méndez como se fose unha luz ao final
do camiño. Desde a brancura deslumbrante que antecede o evento.
De acordo coa lección que extraemos deste libro, a poesía, como arte
que traballa unicamente co idioma,
non debería recoller a ruína, senón
intentar apreixar, facer dicible, aquilo
que nun determinado momento histórico fala do que está por vir e descobre
o que se atopa tocado de morte. Iso
espectral que, por exemplo, anunciaba a Revolución Francesa moito antes
de 1789 e que permitiu que agromase
a ilustración. Suspender o simulacro e
facer que abrolle o Real.
Tamén creo que hai neste libro algo
de celebración do comunitario, do estar
xuntas, na liña d’A noite dos proletarios, de Rancière. Unha festa dos servos, desa clase de xente aglomerada
que vive na argamasa, en verso da
autora. Ao cabo, sermos subalternos:
maioría social, polo tanto. Festexar que
a vitoria é nosa porque, malia a nosa
cegueira inicial, podemos estar certos
de que a caída finalmente sucederá.
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empre na obra de Oriana Méndez existe unha vontade de
transcender a continxencia, de sobordar as estremas que reducen o poema
ao vehículo dunha subxectividade única
e intransferible. No terceiro volume que
dá ao prelo, logo de Derradeiras conversas co capitán Kraft (Galaxia 2007)
e Cero (Galaxia 2011), a súa aposta
pola demolición do eu radicalízase ata
esvaecer as pegadas dun suxeito pensante (e sentinte) como motor principal
do texto. Semella que en O que precede a caída é branco falen as cousas,
que fale o tempo en si mesmo. Atopámonos ante un libro de nivel macro,
despersonalizado precisamente para
acoller a voz colectiva de quen comparten unha lectura do momento histórico presente e da súa proxección no
porvir máis inmediato.
Unha das citas que abre o libro, da
autoría de A. Johnston, ben puidese
ter a súa translación poética naquel
célebre verso de Novoneyra: a forza
do noso amor non pode ser inútil. Aquí
acredítase en que as accións encamiñadas a cambiar o estado de cousas
(Johnston chámalle acenos), por
pequenas que sexan, terán resultados.
Talvez non sexan resultados inmediatos, mais podemos estar certos de que
enterran semente. Neste marco de
motivacións é que debemos encaixar a
escrita desta obra: non é que se agarde que vaia desencadear en si mesma
a revolución, pero si que é un aceno,
no sentido que lle dá Johnston, que
sumado a outras accións acabará
tendo efecto no estado de cousas.
A caída é, en palabras de
Akhmátova (segunda e última cita que
abre o poemario), o enterro dunha
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Memoria e fascinación
NARRATIVA Unha novela cruzada de xéneros, na que o autor fai unha emotiva
homenaxe aos anos universitarios en Compostela vividos pola xeración nacida nos 60.
Antón Riveiro Coello Texto

ProTexta

ProPostas

T

H

ai libros prescindibles e outros
que se fan necesarios. En determinados momentos, alguén ten a inspiración ou detecta esa falta. Tal é o caso
d’A identidade fascinada, de Antonio
Piñeiro (Ribeira, 1962), profesor e editor artesanal de Bourel, unha factoría
de pequenas alfaias feitas á man, co
agarimo de quen ama os libros.
É tamén un poeta cunha voz singular (Paisaxes de cinza ou Chans
imperfectos), e ultimamente despuntou como narrador, sobre todo tras
acadar no ano 2011 o premio Manuel
García Barros de Novela con As fiandeiras, unha obra que se desenvolve
na vila da Estrada co pano de fondo
das insurreccións cantonais de fins do
XIX e que está fiada cunha prosa
lenta, inflamada de adxectivación e
cun lirismo que envolve a historia en
papel de seda. Foi tan gorentoso o
pracer desta novela, que eramos moitos os que agardabamos por unha
nova obra do escritor ribeirense, devoto de Umbral e do preciosismo poético, da prosa rutilante e asombrada.
E velaí A identidade fascinada, un
libro ben curioso, cruzado de xéneros
que o mesmo pode ser novela a xeito
de ensaio que ensaio novelado, unha
hibridación na que o autor fai unha
emotiva homenaxe aos anos universitarios dos oitenta en Compostela, vividos
por esa xeración nacida nos sesenta,
que ocupou a cidade para estudar e
tamén gozar desas noites sucesivas e
desa ansia de liberdade, a primeira
xeración do pracer propiamente dita.
Moitos dos que formamos parte
dese
desembarco
masivo
en
Compostela, non tivemos a sorte, por
idade, de vivir a experiencia política
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A identidade fascinada
Antonio Piñeiro
Galaxia, 2015

Todo o libro é un
mosaico de
sensacións:
a descuberta da
literatura, da política,
do amor, da cidade...
dos anos setenta, pois cando Franco
morreu
apenas
eramos
uns
nenos. Para nós non estaban reservados anos de loita revolucionaria, senón
un tempo de diversión, consumo
e Movida que aproveitamos con todo o
entusiasmo da nosa mocidade. Por iso,
os que de primeira man coñecemos
esa época compostelá somos protagonistas activos d’A identidade fascinada, que é sen dúbida un exquisito percorrido polos lugares da emoción e,
alén da saudade deses momentos,
abrangue un punto de comprensión
para eses espazos de pracer e neon
onde compartimos tantos soños.

Neste libro, Antonio Piñeiro volve
amosar as alturas da súa arte de fraseo lírico e devólvenos ese tempo
coma unha alucinación. Lemos con
gozo as metáforas coma se estivésemos baixo os efectos etílicos dun
daqueles cubatas de vaso que consumiamos apoiados na “fascinación da
barra” do Número K, da Ofissina, de La
Bolera ou do Modus Vivendi. O autor
fai unha enumeración exacta deses
locais míticos onde gastabamos os
soños, onde socializabamos, onde
comentabamos as clases do Margarito
ou onde lles faciamos as beiras a esas
noites sucesivas. Cun adxectivo,
Piñeiro é quen de radiografar un local,
unha época, unha ilusión colectiva ou
unha “noite vertida nun vaso”.
Fai brillar a rutina universitaria no
“taca-chas taca-chas” dunha fotocopiadora ou no son dunha campá. Todo
o libro é un mosaico de sensacións: a
descuberta da literatura, da filosofía,
da política, do amor, da cidade, do
“cuarto confuso”, do temario, do prato
combinado, da biblioteca… e acerta
de cheo póndolle o ramo coa bomba
que estoupou na sala Clangor,
pechando asi unha época de fascinación e pracer, onde se perfilou a nosa
identidade, onde nos descubrimos nos
outros, na paixón dun bico, nun fracaso, nun suspenso, nun gin tonic ou
nun concerto de Antonio Vega.
A identidade fascinada non é só un
libro necesario e un marabilloso agasallo para os máis de 60.000 mozos e
mozas que invadimos Compostela na
década dos oitenta, senón tamén a
confirmación dun autor, dono dun estilo lírico e suxestivo, capaz de lles tirar
ouro ás palabras.
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Do amor e da liberdade
NARRATIVA Unha lectura en clave nacional que chega á procura de referencias
moi concretas para aqueles que coñezan o devir do nacionalismo nos últimos anos.
María López Sández Texto

Amor en alpargatas
Manuel Portas
Xerais, 2015
con esgazamento, cun transfondo de
tristura e desacougo que non permite o conforto dun sentido último que
inmobilice a vida.
A conexión entre as relacións
amorosas e o nacionalismo insire a
novela nunha rede textual na que se
atopan Arredor de sí (1930), de Otero
Pedrayo, ou Retorno a Tagen Ata
(1971), de Xosé Luís Méndez Ferrín
e, como estas novelas, invita (e provoca case inevitabelmente) a unha
lectura en clave nacional que chega
mesmo á procura de referencias moi
concretas para aqueles e aquelas que
coñezan o devir do nacionalismo nos
últimos anos.
E con todo, malia a dimensión
alegórica nacional e a posíbel lectura en clave, Amor en alpargatas funciona esencialmente como relato
que se le con pracer e mesmo con
avidez, pois cumpre ese ideal, xa
tópico mais non doado de conseguir
neste tipo de narración, de que as
ideas non afoguen a historia. En
entrevistas recentes, o autor sinalaba que do delectare et prodesse

horaciano quedaba coa dimensión
do goce, coa lectura como fonte de
pracer. É evidente que a novela
satisfai este principio. Non só a liña
argumental central e o protagonista
sosteñen o relato, senón que se insiren liñas secundarias e personaxes
apenas trazados, dotados dun
inmenso atractivo. Podemos salientar, neste sentido, a historia de amor
co trasfondo da Guerra Civil e a Illa
de San Simón da avoa do protagonista na que se intúe, malia a súa
beleza, un final tráxico, subliñando a
cualidade agridoce que todo o
impregna nesta novela.
Outra cualidade que subtrae o
relato ao afogamento do ideolóxico e
que certamente non é previsíbel. Os
protagonistas van revelando arestas
inesperadas, dando xiros que, como
no caso de Lucía, permiten que o
personaxe pase de ser unha
Penélope un tanto desquiciada, incapaz de superar unha ruptura, a revelarse como unha focalizadora aguda,
consciente e lúcida.
Todo construído por unha narración retrospectiva, de marcada redución temporal -uns poucos minutos
que seguen ao enterramento do protagonista- e con cambios na focalización que revelan perspectivas inesperadas e enfoques diversos, que suxiren que nin sequera a morte pecha
definitivamente o relato da vida, e que
apuntan a esa liberdade radical que
impide todo inmobilismo e que, en
certo xeito, creba amor e nacionalismo, toda procura de sentido, nunha
afirmación última de que talvez a liberdade mesma sexa o único sentido das
nosas vidas.
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T
ProPostas

mor e nacionalismo constitúen
os dous eixos arredor dos que
xira Amor en alpargatas, a última
novela publicada por un autor,
Manuel Portas, de traxectoria rápida
e ascendente que acaba de ser
galardoado co premio García Barros
de novela. Estes dous conceptos
comparten, malia toda a distancia
que poida separalos, a vocación de
dotar de sentido e transcendencia a
vida, sexa no plano individual ou no
colectivo. A súa confluencia resúltanos máis reveladora se consideramos que, como dicía Tzvetan
Todorov, o amor veu ocupar o lugar
do sagrado, ou que, como se ten
sinalado en numerosas achegas ao
fenómeno nacionalista, a emerxencia
do nacionalismo coincide historicamente co inicio da creba cultural da
fe relixiosa.
Esta dimensión compartida de
seren elementos nos que os individuos tenden a tratar de atopar un
sentido, permítenos ir máis alá do
funcionamento do amor e das relacións sentimentais como alegoría
nacional, aspecto que tamén está
presente nesta novela e que ten sido
obxecto dun debate teórico que, pola
súa relevancia para a cultura galega,
tivo grande seguimento en A trabe
de ouro na década dos 90. Así pois,
o propio título ponnos ante un oxímoro, o dese amor en alpargatas
que trae ao ámbito do cotián e desacralizado o que de seu aspira á elevación do individuo, e, por unha lectura inevitábel en clave de alegoría
nacional, revirte á súa vez sobre o
nacionalismo. Ambos polos, amor e
nacionalismo, son vividos na novela

ProTexta

A
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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.
Camiño Noia Texto

ProTexta

ProPostas

T D

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.
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Memoria histórica e íntima
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.
Rexina Vega Texto

PrtoTagonista

T

Quería completar a crónica
imperfecta da existencia dos
meus país. Movíame a urxencia 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 reconstrucción.

C

ProTexta

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 primeira 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 pulsión está, creo, no cerne destas páxinas. 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 transvasamento de identidades e
tempos. Que ela fose eu, cativo 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
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As últimas galerías
Xosé María Álvarez Cáccamo
Galaxia, 2015

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.

sobre o vivido e que busca desesperadamente un relato que fixe o que
esvaece. Esta é unha novela da
memoria, si, da mal chamada histórica e da outra, da sentimental, da íntima. Podería ser unha biografía ou
unha autobiografía, podería ser, pero
non o é. Probablemente o termo que
mellor lle acaia sexa o de “autoficción”. 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 proxecto 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 xenealoxía 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 idealización 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 xulgar estas páxinas, sinxelamente porque 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
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horror vén de fóra, doutro tempo que
segue marcando aínda o que somos:
a guerra.
Malia a polémica que periodicamente 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 versos de Machado, o seguinte:

A través dun álbum de fotos que o
fillo leva á nai nas visitas ao xeriátrico, comeza un proceso de reconstrucción 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, achéganos 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

ProPostas

Mamá © Mariví Otero

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.

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

T
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Historias con boas músicas
NARRATIVA Reimóndez aproveita a novela para subliñar voces clásicas do pop,
ademais de músicas galegas actuais, capitaneadas por Mercedes Peón.
César Lorenzo Gil Texto

ProTexta

ProPostas
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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 repouso é Galicia, onde vive a súa namorada, 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 orientativos. O exemplo máis claro é a última novela de Agustín Fernández Paz,
tamén destinada ao público adolescente, tamén na colección de
Narrativa de Xerais. A narrativa xuvenil galega actual caracterízase principalmente por dous factores: convencionalismo na técnica literaria e relación tutelar co lector. Tendo en conta
que ese lector está en formación, é
adecuado neste tipo de obras facilitarlle o acceso ao texto. No caso da
novela de Reimóndez, conséguese.
Unha historia de estrutura coherente
e sinxela que administra con solvencia os saltos temporais entre o pasado, o presente e incluso o futuro
narrativo da protagonista.
Esta novela non permite a autonomía do lector. Quen le ten a capacidade 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 transporte individual, é a máis fervente
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A música dos seres vivos
María Reimóndez
Xerais, 2015

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 vulgar para
que mellor brillase o
creativo.
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 recursos 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 vulgar 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, capitaneadas 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 nixeriana Chimamanda Ngogi Adichie, da
canadense M. NourbeSe Philip (nacida en Tobago) ou os estudos dos teóricos literarios indios Homi Bhabha e
Gayatri Spivak.
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O evanxeo bufo de Faustino Rey
BIOGRAFÍA O autor entra a fondo na personalidade do crego antifranquista,
amante da cultura e do idioma de Galicia, autor dunha poesía popular de altura.
Antón Riveiro Coello Texto

Faustino Rey Romero.Un evanxeo bufo
X. Ricardo Losada
Xerais, 2015

Coido que é
maxistral a maneira de
ordenar o material,
inserindo textos e
poemas para afrontar a
obra teolóxica, literaria
e psicolóxica de F. Rey.
nos veñen deles. Hai que amalos por
eles mesmos e por nós, aínda que
desgustemos a terceiros”. Non vexo no
libro a posibilidade de que alguén se
poida desgustar co texto. E, malia que
non é un panexírico, cando un remata
de o ler non lle queda outra que amar
máis a Faustino Rey Romero, con
todas as virtudes e defectos.
É un libro feito con talento e rigor,
fondamente humano, un exquisito
exercicio de comprensión, escrito con
soltura e amenidade. Ten un aquel de
ensaio, si, con vontade de biografía,
pero lese coma unha novela. De feito,
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o propio autor xoga con iso nas primeiras páxinas converténdose, mediante
unha técnica novelística, nun personaxe ao que lle fan a encarga de escribir
o libro. Con moito oficio e acerto, X.
Ricardo Losada abre a biografía usando a periferia para rodear unha interrogante: como morreu o crego de
Isorna? Asasinato, accidente ou suicidio? E así, nese primeiro capítulo, o
lector xa fica intrigado e amarrado á
historia, e asiste á orde dunha vida que
comeza pola nenez, a mocidade, os
anos de formación, as primeiras parroquias logo da ordenación, o conflito co
bispo, o desterro en Isorna e o exilio en
Bos Aires.
Coido que é maxistral a maneira de
ordenar todo o material, inserindo textos e poemas que son unha perfecta
prolongación do narrador para afrontar
a obra teolóxica, literaria e psicolóxica
do autor de Escolanía de merlos. X.
Ricardo cose anécdotas, cartas, impresións de amigos e familiares. Entra no
máis fondo da alma dese home que
admira e intenta comprender, dese
crego antifranquista, enxeñoso, amante
da cultura e do idioma galegos, autor
dunha poesía popular de altura. Esa é
a clave, traballar dende dentro, poñerse
na pel dunha persoa para detectar as
súas contradicións, os seus medos, as
súas bondades, os seus defectos.
Teño a impresión de que, logo de
ler este libro, Faustino Rey Romero
ficou espido para nós, e ese elemento
tan importante de comprensión é un
dos maiores acertos desta biografía
novelada que nos fará volver aos textos dun autor que, agora, grazas ao
talento de X. Ricardo Losada, poderemos ler dende dentro.

ProTexta

O

xene da chuvia (Ediciós do
Castro, 2005) supuxo a aparición dun novo escritor rianxeiro, de
vocación tardía, pero cunha voz ben
interesante. Tratábase de X. Ricardo
Losada, un profesor de filosofía, amante da literatura. Ese libro de relatos era
unha pequena alfaia con algunha
miniatura antolóxica, reveladora dun
estilo fresco, anovador, moi necesario
na nosa literatura, por veces, solemne
de máis. Dende entón, participa e
medra como escritor en publicacións
promovidas por Barbantia e, case
todas as semanas, agasalla con textos
medidos que xogan co xornalístico, o
literario e o filosófico, sempre baixo o
prisma dunha fina ironía.
A biografía de Faustino Rey
Romero. Un evanxeo bufo (Xerais,
2015) presentaba a oportunidade de
ver como se defendería nas distancias longas un autor tan xenial nas
distancias curtas. E lido o libro, teño
que dicir que foi unha sorpresa, non
porque non sexa un texto de categoría, que o é, senón porque non é o
libro que eu imaxinaba para un autor
tan irónico e, por veces, transgresor.
É verdade que no fraseo curto e directo detéctase o autor, pero tamén hai
un novo ton que non agardaba.
O libro respira certa transcendencia, coma se a biografía dunha persoa
tan contraditoria, histriónica e complexa coma a deste crego poeta precisase doutra medida. Nas primeiras páxinas, unha cita de Jules Renard avisa
das intencións e define moi ben o
resultado do libro: “Non hai que ter un
respecto hipócrita polos mortos. Hai
que tratar a súa memoria como unha
amiga, apreciar todos os recordos que
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Fervenza intelectual e cívica
ENSAIO Unha serie de artigos e unha extensa entrevista na que comparecen
lembranzas, angueiras e análises que caracterizan a personalidade de Antón Figueroa.
Manuel Forcadela Texto

ProTexta
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obra de Antón Figueroa ten
exercido un considerable maxisterio teórico sobre as promocións máis
recentes de filólogos galegos. Desde
Diglosia e texto, de 1988, a Ideoloxía e
autonomía no campo literario galego,
de 2010, pasando por Lecturas alleas.
Sobre das relacións con outras literaturas, de 1996, Communication littéraire et culture en Galice, de 1997, en
colaboración con X. González- Millán,
e Nación, literatura, identidade.
Comunicación literaria e campos
sociais en Galicia, de 2001.
Froito da vontade dun grupo de
profesores de varias universidades
(Santiago de Compostela, Nova York,
A Coruña e Vigo) e como contributo
de homenaxe a quen é un dos referentes teóricos máis salientables na
teoría literaria producida desde
Galicia nos últimos anos, publícase
entre volume Marxes e centros.
Para unha socioloxía do campo cultural (cunha entrevista ao autor:“autoanálise, o que un vén sendo”) concibido como unha selecta do numeroso
conxunto de artigos que o autor foi
deixando esparexido por revistas e
actas de congreso e volumes colectivos e que, en ocasións, resultaban
difíciles de conseguir.
Sinalan os editores do libro:“Os dez
traballos que se compilaron para este
volume supoñen unha escolma fidedigna e entendemos que cabal do pensamento do autor e do conxunto das
súas investigacións, amais de estableceren obvias converxencias internas e
externas, estas últimas coas publicacións de referencia de Antón Figueroa,
os libros antes anotados. Relelos evidenciou para o equipo de edición a
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Marxes e centros.
Para unha socioloxía do campo cultural
Antón Figueroa
Laiovento, 2015

Froito da vontade dun
grupo de profesores de
varias universidades
(Santiago, Nova York,
A Coruña e Vigo) e
como contributo de
homenaxe a quen é un
dos referentes teóricos
máis salientables na
teoría literaria
producida desde
Galicia nos últimos
anos, publícase
Marxes e centros.
gran coherencia teórica que arrinca
con Diglosia e texto e alcanza
Ideoloxía e autonomía no campo literario galego. Figueroa regresa a miúdo

sobre cuestións previamente estudadas pero faino sempre con perspectivas anovadoras que dilatan a especificidade analizada e contrastan a súa
entidade con novas conceptualizacións, novas heurísticas e fundamentos metodolóxicos permanentemente
sometidos a revisión e ao principio de
reflexividade, o cal por suposto atinxe
ante todo ao suxeito que analiza e describe a realidade social e cultural da
que pretende dar conta”.
O volume está composto por tres
seccións denominadas sucesivamente A lectura de textos literarios, As
relacións interliterarias e O campo cultural e a dimension nacional do feito
literarios, seguida por unha entrevista
co autor en que pasa revista a todo o
percurso de formación e de produción
teórica. Contén ademais unha bibliografía selectiva de Antón Figueroa
ordenada cronoloxicamente. Os ecos
de Bakhtín, de Bourdieu, de Itamar
Even-Zohar, da Escola de Konstanza
e a Estética da Recepción...
O traballo de Figueroa parte dun
modelo teórico que oscila entre a hermenéutica e os diferentes paradigmas
da socioloxía literaria, sempre á procura de abrir novas perspectivas,
insaciable perante os silencios abertos e as suposicións sen confirmar,
fascinado coa dimensión teórica que
lle brinda a análise do texto, literario
ou non, a súa tradución, a súa codificación, a súa interpretación, segundo
as épocas, as sociedades.
Á serie de artigos compilados
súmase aínda unha extensa entrevista
na que com- parecen de xeito ordenado lembranzas, proxectos compartidos,
preocupacións, angueiras e análises de
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e funcións. En palabras do propio
Figueroa, “O concepto de ‘lectura do
texto estranxeiro’ constitúe, desde o
noso punto de vista, un instrumento
teórico e metodolóxico que precede a
actos como a lectura crítica, a lectura
espontánea do texto estranxeiro (traducido ou non), a propia actividade de
traducir, o ensino da literatura estranxeira, etc. A nosa intención sería, pois,
a de mostrar a utilidade de considerar
o acto de lec- tura do texto estranxeiro
á luz dunha teoría do acto de lectura,
pero no contexto tamén teórico dos
intercambios entre siste- mas literarios
para tratar así de precisar o contido da
interacción entre actos de lectura e feitos de sistema”.
Na terceira parte do libro, O
campo cultural e a dimensión nacional do feito literario séguese a pista
do carácter nacional do literario.
Porque para Figueroa “as circunstancias históricas da urxencia do campo
literario galego, os acontecementos

da guerra civil que reduciu ao silencio, asasinou, perseguiu ou enviou ao
exilio á maioría dos axentes culturais,
así como a recuperación das liberdades civís despois do franquismo fixeron do escritor unha figura comprometida en graos diversos e en formas
tamén diferentes. [...] A literatura
galega, como outras literaturas denominadas pequenas, minoritarias ou
mais modernamente minorizadas,
encóntranse pois diante dunha dialéctica necesaria pero contraditoria
entre a autonomía, mesmo relativa,
do campo literario, indispensábel
para a súa subsistencia artística, e
por outra parte a acción política igualmente necesaria para instauralo, restauralo e mantelo”.
Imprescindible colectánea de textos que nos sitúan no mesmo centro
do debate teórico contemporáneo.
Merecida homenaxe a un mestre que
segue a pensar e a darnos aínda
moito que pensar.
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diverso signo, que no seu conxunto
caracterizan con precisión e detalle a
personalidade do autor como profesor,
pero tamén como cidadán, como o
neno chantadino da primeira posguerra
e mais como membro dunha das redes
de investigación en ciencias sociais
máis sólidas e influentes de cantas
hoxe existen no mundo.
Na primeira parte do libro, A lectura de Textos Literarios, lévase a análise da lectura desde catro perspectivas diversas: a lectura do texto literario galego e as connotacións que se
xeran desde a perspectiva da diglosia; a lectura noutro espazo e as consecuencias da lectura dun texto fóra
dos contextos histórico e social para
os que foi concebidos; a lectura dentro de sociedades en que o conflito lingüístico xera condicións de compresión e de entendimento, de xeito que
alén dos dous códigos enfrontado xorden tamén dous sentidos comúns moi
diferentes e, finalmente, o lectura dos
textos do pasado, necesariamente
xurdidos dun tempo e dunhas condicións sociais diverxentes ás actuais.
Na segunda parte do libro, As relacións interliterarias, teorízanse as
conexións que permiten que un texto
poida ser lido en contextos históricos e
sociais distantes, sendo en cada unha
desas contornas recibido e reflectido
dun modo especial e necesitado de
comprensión e análise. Non só o texto
debe ser entendido, senón tamén as
condicións que permiten que a comprensión teña lugar dunha certa
maneira. Tamén a autonomía e a heteronomía das literaturas minoritarias e
das relacións interliterarias así como
os relatos de viaxes e as súas lecturas
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Un cento de historias
ENSAIO A intención de Antonio Reigosa foi a de facer un libro divulgativo cunha
mostra das tradicións oral e menciñeira libre das clasificacións académicas.
Camiño Noia Texto
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ntonio Reigosa é hoxe o referente principal no ámbito da literatura oral galega. Leva preto de vinte e
cinco anos a traballar na recollida, clasificación e publicación do patrimonio
galego da oralidade. Nos inicios, como
membro do Equipo Chaira, percorreu
os concellos da Pontenova e de
Abadín recollendo material a centos de
informantes; do que só foi publicado
unha pequena parte en: Polavila na
Pontenova (1998) e Da fala dos brañegos (2004). Con Xoán R. Cuba e Xosé
Miranda, participou na extensa colección de contos “O cabalo buligán”, no
Dicionario de seres míticos (1999) e en
Contos colorados (2001).
Asina como único autor: Guía ilustrada da Galicia invisible (2010),
Trece noites, treces lúas. Libro das
marabillas do Nadal (2011), entre
outras obras. E hai que salientar a
creación da páxina de internet Galicia
encantada. Enciclopedia da fantasía
popular de Galicia que inicia o ano
2005 e que durante os dez anos de
vida non deixou de medrar en contidos e calidade. Un banco que atesoura o patrimonio galego inmaterial,
imprescindible para a súa conservación e divulgación. Porque os contos,
as lendas, os ditos, as crenzas e todo
o referente á vida social das nosas
aldeas está en proceso de extinción,
ó tempo que desaparecen as e os
contadores e que os lugares perden o
seu nome, esquecidos baixo a frondosidade da vexetación ou arrasados
polo cemento e o chapapote.
Unha breve mostra desa excelente enciclopedia virtual ofrécenola
Reigosa no libro Galicia encantada,
co que se “pretende render unha
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Galicia encantada.
O país das mil e unha fantasías.
Antonio Reigosa (ed.)
Xerais, 2014

Unha breve mostra
desa excelente
enciclopedia que é a
páxina de internet
Galicia encantada.
Enciclopedia da
fantasía popular de
Galicia ofrécenola
Reigosa. Un banco que
atesoura o patrimonio
galego inmaterial,
imprescindible para a
súa conservación e
divulgación.
homenaxe a toda a xente que colaborou” no proxecto virtual. Mais é
tamén un bo utensilio de información
sobre crenzas e contos tradicionais

que facilita o seu achegamento a un
público aínda non avezado no manexo da internet. Porén, para quen frecuenta a enciclopedia virtual e estea
afeita á súa inmensidade, os cento e
pico de relatos do libro sábenlle a
pouco. Os contos, as lendas e as
crenzas están repartidas en vinte e
oito apartados por orde alfabética
segundo o tema tratado (o alén, as
augas, os cocos, o demo, a morte,
as pedras, seres míticos, tesouros…). Mais tamén figuran apartados
co epígrafe de “contos”, “lendas
urbanas”, “medicina tradicional” ou
“toponimia”, cuxos relatos poden tratar do alén, de sereas que viven nas
augas, de plantas, do demo ou da
morte… É dicir que, ademais de
crenzas populares, en calquera dos
outros apartados da serie insírense
contos e lendas.
O libro remata a serie alfabética
cun apartado sobre xogos tradicionais, e complétase con outros dous
fóra da orde: “Sabias que…” sobre
curación e prevención de doenzas con
métodos populares e “Poéticas do
imaxinario” con poemas inspirados en
lendas e unha lenda de mouras.
A disposición do material seleccionado indúceme a pensar que a
intención de Reigosa foi a de facer
un libro divulgativo cunha mostra das
tradicións oral e menciñeira libre das
clasificacións xenéricas utilizadas en
traballos académicos. E leva razón.
O importante é darlle visibilidade ó
noso patrimonio da antigüidade,
sexa a narrativa que compartimos
con outras tradicións sexan crenzas,
lendas ou os seres fantásticos da
tradición galega.
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As metáforas do mundo
ENSAIO Un libro que aborada as limitacións da ciencia ante os dereitos humanos,
e axuda a entendermos canto de humano hai na vontade de entender o mundo.
Manuel Forcadela Texto

A música das esferas.
Xenealoxía da orde do mundo.
Carlos Lema
Euseino, 2015

Trátase, por tanto, de ver
de que maneira a Idade
Moderna foi traducindo as
ideas do mundo antigo,
desde o cristianismo ao
platonismo, adaptándoas
á Ilustración e á idea do
saber científico como
saber verdadeiro.
Lévasenos, por tanto, de
viaxe: desde a Grecia
antiga á Revolución
Francesa, de Hiponia e
Descartes ao culto do Ser
Supremo na Francia de
Robespierre.

dadeiro. Lévasenos, por tanto, de
viaxe: desde a Grecia antiga á
Revolución Francesa, desde os mitos
e a descrición do mundo no Timeo,
desde a teúrxia e a teoloxía dos primeiros séculos da Era Cristiá, desde
Agostiño de Hipona e Descartes ao
culto do Ser Supremo na Francia de
Robespierre, “trázase aquí o percorrido da idea de orde aplicada ao
mundo cunha finalidade transcendente; búscase a procedencia dese
poder que lograr reducir todo acontecer á inconsistencia”.
Desde aletheia como verdade,
constituída por oposición ao esquecemento (o argumento de Heidegger
do Letheo como o oposto á aletheia), á idea da ciencia como
arquivo de verdades irrebatibles, hai
un longo percurso que o autor se
encarga de segmentar, desde a frescura e a transparencia dunha prosa
amena e eficaz que non evita, porén,
a profundidade.
Dísenos nas páxinas finais: “o
malestar que produce o progreso
non é malestar polos resultados
senón pola indeterminación do seu
curso, que carece de puntos sinalados previamente, nin fins intermedios nin fins últimos”. Libro certamente recomendable para todo tipo
de públicos, e que nos sitúa no
debate actual dos límites da ciencia
e as necesarias limitacións da ciencia ante os dereitos humanos. E
que, tamén, nos axuda a comprender canto de humano hai tamén
nesta vontade titánica de comprender o mundo até a súa derrota final
e definitiva. Unha loita nin máis nin
menos que co infinito.
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ronte ao carácter espectral e
caótico do mundo, a idea de
orde revélasenos como unha constructo fundamental no asentamento
da humanidade sobre a terra. Fomos,
de vagar, construíndo unha casa
asentada na seguranza, na harmonía, imitando aquilo que o mundo
natural ten de contrario ao caos e aos
fantasmas. A isto contribuíu o número e a posterior certeza hegeliana de
que ‘o real é racional’. Podemos ir
reconstruíndo os pasos que nos
levan a un mundo en que a idea de
orde ameaza con derrubar o acontecer, mesmo facendo presunción do
caso. A necesaria xenealoxia da
orde do mundo, a reconstrucción de
como esa orde foi imperando pouco
e pouco entre os humanos, é o que
se tenta levar a cabo neste A Música
Das Esferas.
Dinos o autor, o poeta, ensaísta
e editor Carlos Lema, na primeira
páxina do libro que “Platón puido
presentar no Timeo a parte decisiva
da súa cosmogonía como un acto
retórico, de traslación no que a linguaxe emprega a analoxía coa finalidade de dispoñer o mundo nunha
orde que o faga abarcable, próximo,
para que deixe así de ser alleo e
ameazador”. Vemos como a analoxía e a retórica forman desde o inicio
dun proceso de metaforización do
mundo a partir da linguaxe que procura a explicación do mundo.
Trátase, por tanto, de ver de que
maneira a Idade Moderna foi traducindo as ideas do mundo antigo,
desde o cristianismo ao platonismo,
adaptándoas á Ilustración e á idea
do saber científico como saber ver-
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