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A HERDANZA
LITERARIA DE NEIRA
VILAS
Camiño Noia Texto

X osé Neira Vilas (Gres 1928-

2015), no artigo, Un libro defini-

dor, aparecido despois da súa morte

na sección “Tribuna de academia.gal”,

conta que descubriu Sempre en Galiza

en 1950, cando levaba un ano en

Buenos Aires. Chegara á capital arxen-

tina sen máis formación que a da esco-

la primaria da súa aldea, e foron as lec-

turas do libro de Castelao na biblioteca

do Centro Galego as que iluminaron o

seu pasado na Galicia rural e esperta-

ron a súa conciencia aberta a un futuro

mellor, ata convertelo nun verdadeiro

galeguista. E militante nos valores da

identidade do seu país participa na cre-

ación en 1953 das Mocedades

Galeguistas onde xerminaban as ideas

de Castelao entre os emigrantes e os

exiliados. Conta Neira no artigo que,

guiados polo mestre de Fene, Bieito

Cupeiro, exiliado en Buenos Aires,

varios grupos de galegos comentaban

con devoción cada capítulo de Sempre

en Galiza nos centros de Ourense e

Betanzos, ó tempo que comezaron a

enviar exemplares a Galicia. “Cada

viaxeiro amigo traía un exemplar, que

lían decenas de mozos, segundo fun

sabendo, e servía para a súa forma-

ción galega. Isto beneficiou a centos

de mozos”, di. E, grazas a esa iniciati-

va, dezaseis anos despois de Neira

descubrín eu o prezado libro nun car-

gamento (dicíase) que lle chegara ó

Xudeo, o libreiro da Rúa do Vilar onde

adquiriamos os libros que non se publi-

caban en España. En Buenos Aires

Neira asentou o seu galeguismo na

súa relación coa diáspora galega.

Bieito Cupeiro, Luís Seoane, Rafael

Dieste, Blanco Amor… foron os seus

XOSÉ NEIRA VILAS
Ningún escritor conseguiu gañar lectores e ao mesmo tempo fixar un retrato tan
claro da Galicia que foi e que desaparecía como Xosé Neira Vilas. ProTexta repasa,
a modo de homenaxe, os principais fitos na obra do escritor de Gres.

Neira Vilas © Galaxia
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mestres, e alí chegou a facer a carrei-

ra de xornalismo, a publicar artigos na

prensa e a fundar, en 1957, con Anisia

Miranda a organización e logo editorial

“Follas novas” para difundir e editar

libros galegos. Coa súa marca publicá-

ronse as primeiras poesías de Luís

Seoane, Lorenzo Varela, os poemas

de posguerra de Emilio Pita e reeditá-

ronse os versos de Manuel Antonio,

entre outros libros.

Mais, en 1961 deixa o labor gale-

guizador da Arxentina para implicarse

no labor alfabetizador da Revolución

cubana, sen deixar un minuto de pen-

sar na súa Terra e nas xentes gale-

gas, ás que dedicará miles de páxinas

na súa lingua. Cando marcha a La

Habana deixa publicado en Buenos

Aires na súa editorial o libro que tanta

sona lle había dar, Memorias dun

neno labrego. O ano anterior sacara o

poemario Desde lonxe.

En Cuba, os varios traballos de

alfabetizador, xestor en fábricas e

ministerios non parecen non ser impe-

dimento para que Neira siga dedicado

á vocación de escribir relatos e nove-

las: Xente o rodicio (1965), «Catro

contos» no nº 13 de Grial en 1966, a

novela Camiño bretemoso (1967),

Historias de emigrantes (1968) e os

contos de A muller de ferro (1969).

Remuíño de sombras (1973) aparece

en Castrelos e sairán en Ediciós do

Castro: Cartas a lelo (1971), Querido

Tomás (1980), Contos vellos para

rapaces novos (1983), Pan (1986),

así coma as reedicións de Memorias

dun neno labrego e os contos de

nenos. Aqueles anos do

Moncho (1977), Nai (1980) e O ciclo

do neno (1985), así coma as respecti-

vas reedicións foron publicados por

Alonso Montero na colección

Arealonga da editorial Akal.

No ano 1967, cando eu preparaba

a tesiña sobre a Nova Narrativa gale-

ga, incluín os tres primeiros libros

neste movemento, e con ese motivo

escribinlle. Respondeume axiña, moi

feliz de que a súa obra aparecese

xunto á de autores máis novos que

facían unha narrativa moderna. Por

suposto, os seus relatos pouco tiñan

que ver cos de Rodríguez Mourullo ou

cos de Méndez Ferrín, mais non había

realmente notables diferenzas con

algúns de Lonxe de nós e dentro de

González Suárez-Llanos (Camilo

Gonsar) ou de Vento ferido de

Casares. Nos primeiros libros, Neira,

sen deixar de falar da xente da aldea,

utiliza algunhas das novas técnicas

narrativas que se estaban a introducir

na narrativa hispánica: o monólogo

interior, a ausencia de referencias

espaciais ou a polifonía de voces nos

contos e na primeira novela. Isto pen-

saba eu en 1968 cando redactei o meu

traballo de licenciatura e cinco anos

despois tamén Basilio Losada parece

ter feito a mesma análise ó referirse ós

contos de A muller de ferro, que –di-

“amostran unha equilibrada asimila-

ción do surrealismo –Kafka en primeiro

logar e Faulkner- asimilación que non

tolle en ningún caso a intensidade

emocional nin a comunicabilidade da

testemuña”. Mais, no que segue,

Basilio quere marcar as diferenzas

entre a escrita de Neira e a dos primei-

ros novos narradores, e salienta que,

“baixo a codia novedosa” da narrativa

contemporánea, adquirida na súa

ampla formación en Buenos Aires, el

sabe contar unha historia sobre “a rea-

lidade concreta e problemática de

Galicia” de doada comprensión.

Certamente, xa nestes primeiros textos

o emigrante de Gres denuncia a vida

miserable do campesiño galego en his-

torias nas que relata as inxustizas

sociais nacidas do caciquismo e a

explotación sufrida polos emigrantes.

E, ó tempo que desenvolve a súa acti-

vidade literaria,  crea a Sección

Gallega no Instituto de Literatura y

Lingüística de la Academia de Ciencias

de Cuba, desde onde traballa por man-

ter a identidade galega no colectivo de

emigrantes e establece un intercambio

cultural coas institucións de Galicia. 

Hoxe Galicia enteira recoñece a

entrega a Galicia deste emigrante

outorgándolle case todos os premios.

Mais non foi sempre así, o recoñece-

mento da súa obra pola crítica é tar-

dío. Non prestaban atención aos seus

libros por consideralos retratos costu-

mistas da vida miserable da aldea ou

da emigración, narrados cun realismo

decimonónico. Foi, esencialmente, co

éxito escolar de Memorias dun neno

labrego como foron entrando os

demais nas aulas. Mais, malia ter tan-

tos libros no mercado editorial, no

retorno a Galicia, despois de corenta

e dous anos de ausencia, Neira Vilas

era un alleo na nova sociedade urba-

nizada, e tivo que gañar día a día o

seu recoñecemento.  E soubo facelo.

Coa súa fidelidade ás orixes, a súa

simpatía e a súa dispoñibilidade para

asistir a calquera lugar, en especial ás

aulas das escolas e dos institutos, a

potente figura deste creador espertou

a admiración e o respecto pola obra

en toda a sociedade galega.

Neira Vilas era un alleo na nova sociedade
urbanizada, e tivo que gañar día a día o seu
recoñecemento. Coa súa fidelidade ás orixes,
a súa simpatía e a súa dispoñibilidade espertou
o respecto en toda a sociedade galega.
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GALEGOS NO GOLFO
DE MÉXICO
Xosé María Dobarro Texto

S on lector de Neira Vilas desde

que me aproximei á literatura

galega, aló polos finais dos anos

sesenta, cando cheguei á

Universidade. Intereseime por el, en

boa medida, pola súa condición de

galego residente na Cuba revoluciona-

ria. Daquela a hoxe, con maior ou

menor interese, fun lendo -e relendo- a

práctica totalidade do que foi publican-

do, tanto de literatura netamente teste-

muñal, de crónica ou memorialística

como ficcional, sempre con forte base

real. Téñolles escoitado a cantidade

de persoas, amigas ou compañeiras

de profesión, manifestar o forte impac-

to que lles producira a lectura das

obras de protagonista infantil, nomea-

damente as Memorias dun neno labre-

go. Sentíanse identificadas con

Balbino, Moncho... A min, que practi-

camente nada -só ser fillo de mestra

no rural- me uniu co mundo campesi-

ño, pola contra, sempre me interesa-

ron máis as historias da emigración,

nomeadamente as desenvolvidas na

Arxentina. Con todo, se me vise na

obriga de ficar cunha única obra de

Pepe Neira, elixiría Galegos no Golfo

de México (1980). Na introdución

desta obra, “A bordo”, Neira declara

que coñeceu o mar cando xa era un

mozo. Todo o contrario ca min, que vin

a primeira luz a escasos corenta ou

cincuenta metros das augas do porto

de Ferrol. No lar dun mariñeiro, aínda

en activo, con máis de trinta anos de

experiencia de pescador no Golfo de

México. Como boa parte dos persona-

xes que atopamos no libro de Neira,

meu avó Santiago -nome tamén do

protagonista d’O vello e o mar (1952),

a novela de Hemingway, galardoada

co Pulitzer de 1953- marchara do seu

Mugardos natal para Cuba, cando era

un neno, para traballar no mar. Era

1897, tiña trece anos e viaxou el só.

En Casa Blanca, na Habana, tiña

irmáns maiores, que axiña o enrolaron

nun barco viveiro. Non tardou moito en

ser patrón, o que lle permitiría poder

vir a Mugardos cada catro anos para

botar moza, casar, ter fillos... Puiden

gozar tempo abondo da súa bonho-

mía, xa que morreu de noventa anos,

non moito antes da aparición das mini-

biografías mariñeiras de Neira Vilas.

Eu sabía cousas, mais a lectura dese

libro explicoume outras. O do idioma,

por exemplo. Meu avó, con trinta anos

tropicais no lombo, practicamente só

falaba galego, como os paisanos de

Casa Blanca que retrata Neira. Era

ateo “sen estridencias” e non se

embebedaba; tiña alcume “de entra-

ñable resonancia familiar”; defensor

da revolución -cando xa levaba case

trinta anos retornado-; solidario, cheo

de “principios éticos”, loitador pola

xustiza, honrado “no decir e no facer”,

con “bos modales”... Virtudes todas

que recolle Neira Vilas como cousas

en común deses homes do mar, deses

galegos de Ferrolterra en Casa

Blanca, na Habana.

Santiago,  o vello mariñeiro de

Hemingway, ensinoulle todo o que

había que saber do mar ó cativo

Manolín. Santiago Paz, co “rosto

curtido polo sol do trópico”, como

todos eses homes inmortalizados

por Neira, ensinoulle ó neniño que

eu era a remar e a pescar no mar do

porto de Ferrol.

Unha outra vez, e van..., sinto a

obriga de recomendar fervorosamen-

te Galegos no Golfo de México.

Se me vise na obriga de ficar cunha soa obra de
Pepe Neira, elixiría Galegos no Golfo de México. Na
súa introdución, declara que coñeceu o mar cando
xa era un mozo. Todo o contrario ca min, que vin a
primeira luz a escasos metros do porto de Ferrol.
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A NACIÓN DOS
NENOS. CONTANDO
E CANTANDO CON
VOCES INFANTÍS
Mª dos Anxos García Fonte Texto

C ando escoitei a nova da morte

de Neira Vilas pensei no contex-

to en que eu lera o seu libro máis famo-

so, no medio dos restos do naufraxio

da sociedade rural galega: eu estudaba

na vila, meus pais xa non se dedicaban

ao agro e meus avós conservaban

aínda con orgullo unhas poucas vacas

e os apeiros cos que sempre labraran a

terra. Ás veces, a principios do verán,

meu avó pedíame que lle chamase as

vacas para montear o maínzo. Para

ese tipo de labores prefería as vacas

ao tractor, seique non mazaban tanto a

terra, pois “a pisada de animal mamífe-

ro era leviá” pero efectiva. Manías de

vello que hoxe agradezo profundamen-

te. Nos descansos, eu collía o libro e

deitábame no arredor. Sempre o vicio

da lectura rescatándome do terrón, de

aí que un día tivese que escoitar o

reproche sentencioso de que “moito

libro e pouca leira” dá o que dá.

Memorias dun nenos labrego, Xente

no rodicio, A muller de ferro... Como ler

a narrativa cáustica de Neira Vilas nun

contexto social que só se autorrecoñe-

ce, a duras penas, nos anuncios edul-

corados e ocos do Gadis?

Eu son...

Balbino. Un rapaz da aldea. Coma

quen dis un ninguén. E ademais,

probe.

A simple mestría: na primeira liña

xa está perfectamente detallado o

contexto... para min. E para os meus

alumnos e alumnas adolescentes?

Lemos o primeiro capítulo. Silencio

reverencial. Necesitan moitas aclara-

cións: que é restrevar? que son mon-

llos? que é broa?

A broa... a palabra máxica, a

chave das noces para entender o

mundo do que fala Balbino. Fálolles

do seu significado denotativo: pan de

maínzo. Como o das feiras, a larpeira-

da dalgúns dos seus avós. Sorrín: ati-

nei. Explícolles agora o significado

connotativo: a pobreza, o clasismo

asociado a ela, pero tamén ao mundo

rural, a miseria das enfermidades

endémicas por malnutrición. Un

mundo onde comer pan de trigo a dia-

rio era o símbolo por excelencia de

pertencer a unha clase privilexiada.

Sospeito que non acaban de crelo: o

pan normal e corrente un artigo de

luxo? Cóntolles que no recreo da

miña escola as nenas ían comprar

laranxas, que para elas eran a mellor

lambetada. Failles graza e a algúns

parécelles ridículo.

O caso é que xa están engancha-

dos na voz de Balbino. A voz de cris-

tal dun neno na que se adiviña, desde

o primeiro enunciado, notas graves,

fendas que deixan pasar o fedor da

miseria material e espiritual da Galicia

sumisa. Pero Balbino, está claro, ten

un pelo gallado, promete guerra, gús-

talles. Aquí os teño, un brillo de com-

plicidade nas olladas. Nalgunhas adi-

viño un neno labrego que dubida se

saír xa do armario. E, por fin, a pre-

gunta: imos ler este libro? Unha xera-

ción máis engaiolada neste universo

narrativo onde os galegos nos reco-

ñecemos. Onde está o truco?

O truco é vello. Xa estaba en

Cantares gallegos, xusto no primeiro

poema, cando a meniña gaiteira toma

O escritor cos nenos e nenas do CEIP San Xoan Bautista de Cerdedo.
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a voz con ímpeto para aceptar o con-

vite e explicar que é o que vai cantar,

como, para que e a quen se dirixe: A

todos, que á Virxen/ axuda pedín,/ por-

que vos console/ no voso sufrir; 

Esa voz... inxenua e lúcida ao

mesmo tempo explicando Galicia a

todos, aos coñecedores, unha multitu-

de de nenos labregos espallados polo

mundo, nenos labregos de todas as

culturas; e aos ignorantes, alleos ou

alleados. Galicia é a súa beleza natu-

ral, a alegría das festas, o universo

afectivo entre persoas, animais,

pequenos obxectos; pero Galicia é

tamén a inxustiza, a superstición a

miseria e a falta de esperanza que

empuxan aos galegos a emigrar. Non

pode ser unha casualidade tantas

coincidencias entre a anónima meniña

gaiteira de Rosalía e o Balbino de

Neira Vilas. E aínda poderiamos enga-

dir a voz doutra famosa heroína ado-

lescente, Maxa, a protagonista de

Adiós María de Xoana Torres, unha

auténtica meniña gaiteira que narra a

post-aldea onde o paro, a imposibilida-

de de educarse e a emigración volven

estar no discurso infantil.

Tense dito que os únicos que din a

verdade son os nenos e os tolos. Fano

porque non entenden aínda ben, ou

non acatan, as normas tácitas que

regulan a vida social: os tabús, disi-

mulos, mentiras... O cúmulo de falsi-

dades que dan cohesión ao grupo e

reforzan a ideoloxía dominante. A

palabra dos nenos, dos tolos, e ata hai

pouco das mulleres, non teñen moita

credibilidade. Non teñen ningún repa-

ro en dicir a verdade pura, non a ver-

dade aceptable. Así o poñen de relevo

moitos contos e adaxios populares. 

As voces de nenos e adolescentes,

contando e cantando o imaxinario

común da nación, ocupan un lugar moi

importante na literatura galega desde o

seu mesmo comezo. Á súa condición

de inmaduros, aínda non membros de

pleno dereito da comunidade, hai que

engadir a súa condición marxinal:

pobreza, ruralidade, escasa competen-

cia na cultura letrada, mesmo analfa-

betismo (algunha das voces dos

Cantares gallegos recoñece aberta-

mente os seus esforzos en aprender a

ler e escribir), ou xénero, que afecta ás

heroínas cantadoras e contadoras de

Rosalía de Castro e Xohana Torres.

Son unha voz nova, ideal para encau-

zar os anceios da nación emerxente.

Teñen a vantaxe de que chegan a

todos, mesmo aos lectores máis con-

servadores para quen a súa insolencia

crítica pode ser disculpada como “cou-

sas de nenos”, un estado de rebeldía

transitorio. Alén diso, o mundo da

infancia, o paraíso perdido, por moito

que fose miserable, consegue estable-

cer un vínculo moi efectivo entre o emi-

sor e o receptor que favorece a inte-

gración (asimilación) da mensaxe.

Rosalía triunfou porque foi quen

de contar con eficiencia lírica a epo-

pea contemporánea do pobo galego

na voz dos seus protagonistas máis

humildes: nenos, mozos, mulleres,

anciáns e mendigos. As súas voces

soan a verdade e autenticidade, pro-

ducindo un amplo efecto de identifica-

ción nas sucesivas xeracións de lec-

tores. Este fenómeno de catarse lite-

raria reprodúcese co Balbino de

Memorias dun neno labrego de Neira

Vilas ou coa Maxa de Adiós María de

Xohana Torres. Cando eles, nenos

coma nós algún día, nos narran a súa

historia, sentimos unha vella voz inte-

rior falándonos das lembranzas, vivi-

das ou imaxinadas, dunha tradición

penosamente gardada.

AQUELES ANOS
DO MONCHO
Silvia Penas Texto

A Biblioteca Neira Vilas da editorial

Galaxia, vén de publicar neste

2015 Aqueles anos do Moncho. A

pesar de que na aldea do Moncho a

veciñanza estaba certa de que a

humanidade non pasaría do 2000,

anunciada xa a catástrofe na primeira

páxina co voo dun cepelín,  velaquí

estamos lendo ata a fin esta historia

publicada na Habana no ano  1977. 

A edición, como todas as da colec-

ción, está feita con grande coidado e

agarimo, coa ilustración de Seoane

na capa e debuxos interiores de

Laxeiro. Unha xoia como obxecto

artístico en si mesmo.

Sería esta a terceira novela do

que a crítica deu en chamar  “Ciclo

(ou triloxía) do neno”, canda Cartas a

Lelo e Memorias dun neno labrego.

Obras publicadas con moito tempo

por medio, pero que comparten un

protagonista infantil de poucos recur-

sos, nun contorno rural alleo ao espa-

zo-tempo e cunha evolución que se

consuma ao acadar a idade adulta.

O Moncho é un neno poeta, que

grava palabras nas árbores. A súa

infancia asiste á preguerra e a

Guerra Civil, vive entre o silencio e a

falta de comprensión de moitos dos

cambios que se van producindo ao

A simple mestría: na primeira liña xa está
perfectamente detallado o contexto. E para os
meus alumnos e alumnas? Lemos o primeiro
capítulo. Silencio reverencial. Necesitan moitas
aclaracións: que é restrevar? que son monllos?
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seu redor: aparecen homes mortos

na aldea, as mulleres poñen loito, na

escola obríganos a cambiar de idio-

ma. No caso do Moncho a idade

adulta alcánzase co enfrontamento

coa morte do tío Lois e a posterior

relación co Maquis.  

Se ben a crítica ten mencionado

que este neno non alcanza a profun-

didade do Balbino, o certo é  que se

produce toda a súa evolución ata a

madurez e coñecemos a súa dimen-

sión psicolóxica. Vémolo pasar de

teatreiro a poeta, e de poeta a guerri-

lleiro. Moncho escolle bando sendo

un cativo e aínda faltándolle moitísima

información. Trátase dun personaxe

con especial sensibilidade artística e

con grandes aptitudes cara a música,

o teatro, a poesía.

Un narrador en terceira persoa, ao

longo de dezaoito capítulos,  descríbe-

nos desde os ollos deste neno todo o

abano de personaxes que o rodean

desde Daniel, o ateo, ata a Pilara, a

beata supersticiosa, que son os dous

estremos do panorama social da aldea

na que se sitúa a trama.

O tío Lois, músico xa retirado abre

e pecha esta historia, que acada un

desenlace despois da súa morte. 

Como en todas as obras deste ciclo

Neira Vilas preséntanos un protagonis-

ta superdotado, espelido de máis para

a súa idade, que se decata  rapida-

mente das desigualdades e inxustizas,

da situación do país, e que se reficte

na obra de teatro que inventa xa no prin-

cipio do libro onde “todos eran de

Xavestre, porque Xavestre era toda a

Galicia do agro, a dos zocos, a da broa

sen compango, a dos papeis-zume-

zugas que rillaban no sosego da xente”.

Amósase solidario e bo compañei-

ro e cunha aptitude extraordinaria para

a linguaxe, e tamén para o pensamen-

to. Dos seus diálogos extraemos

algunhas das grandes reflexións da

obra, como esta arredor da problemáti-

ca lingüística: “ O castelán para nós é

coma un chaleco ou unha bufanda,

unha roupa chusca, pero roupa, non

corpo; algo de por fóra”.

Como en toda a obra narrativa de

Neira Vilas é esta unha novela realista,

ambientada nun contorno rural, alleo

completamente ao mundo urbano,

onde os personaxes protagonistas

teñen poucos recursos e hai referencia

á emigración. Neste caso un parente

emigrado deixa unha herdanza que

permite á familia de Moncho construír

unha casa nova e isto será algo que os

definitorio e definitivo para a historia.

Tamén un dos personaxes claves,

o Daniel, foi abandonado polo seu pai,

que desapareceu na emigración a

América  deixándolle unha casa e

unha horta.

Unha vez máis a versión que nos

ofrece Neira Vilas da emigración non

é positiva, senón que se presenta

como unha escolla egoísta que trae a

cambio algo de progreso económico e

que non axuda a unha resolución

comunitaria dos problemas de

Galicia., algo que estará sempre pre-

sente na mente do escritor.

De áxil lectura, e de grande rique-

za léxica, Aqueles anos do Moncho

recolle elementos presentes en toda a

narrativa do seu autor e vén sendo o

colofón necesario para pechar o

“Ciclo do neno”, de Neira Vilas, ou o

ciclo do neno que Neira Vilas foi.

Balbino, nun deseño de Isaac Díaz Pardo.
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XOSÉ NEIRA VILAS:
“XORNALEIRO” DO
CELULOIDE
Fina Casalderrey Texto

I maxino a don Pepe Neira, nos

seus anos mozos e lonxe de Gres,

rescatando palabras da súa memoria

de neno labrego coma quen apaña

morotes que nacesen espontáneos

nas silveiras da emigración.

Figúraseme velo, alá nas Américas,

enchendo a boca con elas, saboreán-

doas, pronunciándoas, escribíndoas e

repetíndoas para non esquecelas:

“Agarimo, agarimo, agarimo...”.

Agarimo foi a palabra que escolleu

para comentar no Portal das Palabras

da RAG. Agarimo á terra nosa e á

terra toda, a chuvia maina, aos solpo-

res, á lingua... Tanto agarimo semen-

tou que hoxe, e sen precisar poño por

caso de facebook ou twitter, cóntanse

por milleiros as persoas que conside-

ran ter vivido unha relación de amiza-

de con este “xornaleiro da palabra”,

como el se definía. Mágoa que estes

galegos egrexios non sexan inmortais

como o é a obra que nos deixan!

Precisamente esa relación de ami-

zade coas xentes da miña xeración e

seguintes chegounos, en moitos

casos, a través do seu Memorias…

Adrede non poño o título completo,

non o precisa. No meu caso, a cone-

xión máis estreita, a que derivou na

honra de que me pedise que lle prolo-

gase Cantos de sola sol ou en que

recibise, na véspera do seu falece-

mento, un derradeiro, longo, xeneroso

e fermosísimo correo que hoxe me

sabe a despedida, produciuse arredor

de Querido Tomás.

Por iniciativa de Uxía Blanco, leva-

mos ao cine esta obra. Ela como

actriz e un chisco guionista e eu como

guionista e un chisco actriz. A novela

daría ben para unha longametraxe,

mais non o orzamento. E non foi

doado transformar un texto narrado

como un monólogo interior nun guión

cinematográfico, mais si, gratificante.

A literatura e o cine, aínda que con

límites e liberdades propias de cada

unha destas ramas artísticas, poden

influírse e coincidir. Para escribir a

novela, Neira Vilas precisou só tempo

e talento, abondou con que Sara

recordase que onde mellor estaba era

co alumnado na aula. Para transfor-

mar a novela nunha curtametraxe de

só 18 ou 20 minutos, ademais de pre-

cisar dun orzamento para levar a Sara

á escola, tivemos que condensar a

historia para evitar puntos cegos de

incomprensión. Tivemos, iso si, a

oportunidade de gravar os exteriores

nos mesmos lugares nos que se des-

envolve a acción na novela, nas

Insuas de Ponteledesma, en Gres. O

alumnado foi escollido no colexio das

Cerdeiriñas, un delicioso reduto de

Vila de Cruces no que mesmo nos

recreos se oe “xogar” en galego.

Pepe Neira, entusiasta coma sem-

pre, deunos todas as liberdades para

“retocar” a historia. El sempre mos-

trou, se non fachenda, si satisfacción

por se ter metido na pel dunha muller,

de Sara, para relatar a historia da

Por iniciativa de Uxía Blanco levamos ao
cine Querido Tomás. Ela como actriz e un
chisco guionista e eu como guionista e un
chisco actriz. A novela daría ben para unha
longametraxe, mais non o orzamento.

Uxía Blanco, Neira Vilas e Fina Casalderrey.
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mestra da aldea. Na novela, Sara

segue a suspirar polo amor de xuven-

tude, por Tomás que a emigración

arrastrou mar a dentro, sen retorno.

Nós démoslle unha voltiña e hai un

momento, despois dunha conversa de

Sara coa súa irmá Estrela –eu-, no

que se produce nela unha sorte de

catarse e se desprende, á fin, desa

dependencia afectiva a un recordo e

comeza a vivir de novo.

O propio autor da novela ten un

papel breve que resolveu de maneira

brillante. Como anécdota desvelarei

que nós queriamos que fixese de

cura, pero el dixo rotundo: “de cura

non quero facer!”, referíndose ao da

súa novela, claro. E limitouse a exer-

cer dun paisano que atravesa a vella

ponte de pedra, acompañado do cura

párroco. E, de maneira totalmente

natural, vaille explicando ao cura o

ataque dos franceses, na ponte,

cando se cruzan con Sara. Hai que

ver a curta e comprobar que non esa-

xero cando falo do magnífico papel

interpretativo de Neira. Claro que, xa

de mociño, antes de emigrar a Bos

Aires, ensaiaba pezas teatrais na

casa dun veciño…

Quédanos un pouso amargo polo

seu falecemento, mais adozado coa

satisfacción de que xa viu a curta na

súa casa de Gres, nesa casa do

Romano que o viu nacer e que o des-

pediu na súa derradeira viaxe. Puiden

ver os seus ollos ilusionados e sinto

que un chisquiño colaborei en que

coleccionase algúns dos moitos

momentos felices. Don Pepe foi un

traballador incansable, un “xornaleiro”

magnífico da palabra, que ben puido

selo tamén do celuloide. 
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NARRATIVA

D esde o Premio Blanco Amor de

novela (1980), os certames lite-

rarios teñen sido un eixo para iniciar a

andaina da narrativa galega contem-

poránea, unha axuda imprescindible

para crear un lectorado de escrita en

galego. E, despois de 35 anos, asisti-

mos agora á  súa madurez. En 2015

apareceron obras de diversa índole,

asinadas por plumas de recoñecida

traxectoria ademais de autorías

noveis, algunhas procedentes da poe-

sía ou do xornalismo.

Con todo, non podemos falar de

consolidación. A narrativa segue a tra-

tar de abrirse camiño buscando o que

falta para converterse nun eido diná-

mico e móbil, aberto e universal

Entre a diversidade de modalida-

des polas que transita o xénero, a

novela negra sería unha das que

conta con maior número de títulos, se

ben, en ocasións, as tramas policiais

non se acollen con rigor aos trazos

xenéricos clásicos incorporando ele-

mentos da novela histórica, da crónica

social ou propoñendo unha evolución

de personaxes máis complexos, afon-

dando así nos grandes temas da

humanidade. A antesala luminosa de

Antonio Tizón é un exemplo de como a

trama de novela negra serve para

reflexionar sobre a inminencia da

morte. Unha novela que contén dúas

historias, escritas con estilos e puntos

de vista diferentes; os capítulos pares

focalízanse desde o ollar do fuxitivo

mentres que nos impares é o do poli-

cía. A reflexión sobre a condición

humana e as emocións, centradas en

dúas mulleres e un home en situa-

cións extrema, son o cerne de O faro

escuro de María López Sández, que

se inscribe no xénero negro pola

trama sobre un secuestro. Hai que

matalos a todos de Héctor Carré

cuestiona o labor dos medios de

comunicación nunha novela negra,

que comparte algúns dos elementos

do xénero coa crónica política da

actualidade e crise identitaria. Luis

García Mañá, que se está a converter

no representante da literatura raiana,

en Por que as sombras non teñen

ollos conta unha historia de contraban-

do en lugares da Raia; unha obra que

se pode adscribir ao xénero negro con

trama da historia autóctona, espiona-

xe e intriga. Historia e xénero policial

fúndense tamén en Agosto de memo-

ria e morte, a primeira novela de

Xoaquín Fernández Leiceaga situada

en 1974 entre Santiago e Noia.  E den-

tro do xénero negro cun tratamento

metaliterario fixo a última novela Diego

Ameixeiras, A noite enriba. Unha obra

que, continuando na súa liña, afonda

nas transformacións do policial á vez

que rende tributo aos autores clásicos

da década dos anos 30 e 40.

A época medieval ten sido escena-

rio e centro de moitas achegas narrati-

vas talvez por ser o noso período de

esplendor e o inicio da nosa confor-

mación como sistema literario.  Neste

ano, saíron dúas novelas inscritas na

Idade Media: A galera de Xelmírez de

Xabier Paz onde, como xa dixo

Camiño Noia “o verdadeiro motor é a

Silvia Penas Texto

PANORÁMICA 2015
Novelas históricas, poesía dun cambio, teatro entre xéneros son algúns dos feitos
literarios de 2015. Un ano coa política reanimada filtrando moitas das historias,
desde os posicionamentos poéticos ata o estudo ensaístico.

Gonzalo Hermo e Ledicia Costas.
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viaxe e a transformación persoal”, que

actúa á vez de autocoñecemento e

autodestrución. A outra é Lourenço,

xograr de Manuel Portas que nos

conta as estratexias dun vilán para

chegar a ser trobador; unha novela

social e histórica na que o autor se

afasta da liña seguida nas anteriores.

Este mesmo ano, Portas publica

tamén Amor en alpargatas, na que

relata varias historias de amor que nos

amosan as diferentes perspectivas

dese sentimento, entretecidas coa

militancia galeguista como fondo.

A Historia e a memoria sería o eixo

por excelencia  ó redor do que se arte-

llan grande parte das obras narrativas

deste ano, como vén sendo, cando

menos, desde o inicio do século XXI.

Documento e ficción fúndense e dei-

xan liberdade de escolla e de posicio-

namentos éticos, toda vez que a reso-

lución e os acontecementos poden ou

non corresponderse cos feitos reais.

Nesta modalidade xenérica podemos

situar: Antípodas de Xosé Vázquez

Pintor, unha novela na que a memoria

pode funcionar á vez como mecanis-

mo ficcional e documental. A homena-

xe á cidade de Vigo de Fran Lorenzo

en Cabalos e lobos (2014) ten conti-

nuidade na primeira novela de Noa

Pérez Gónzalez, O ocaso da familia

Portela, tamén situada en Vigo para

desvelar os segredos dunha familia

ata a súa decadencia. A mesma cida-

de volve a ser o espazo de As últimas

galerías, na que Xosé María Álvarez

Cácamo a través da memoria entre-

cortada da nai vai contando a vida

dunha parella nos anos anteriores e

posteriores á guerra civil. Susana

Sánchez Aríns en Seique tráenos

parte dunha historia familiar protagoni-

zada por mulleres, a medio camiño

entre a poesía o ensaio e a novela pon

de relevo a necesidade de reescribir a

Historia e rememorizar a memoria.

Os relatos de Ledicia Costas inse-

ridos en Un animal chamado néboa

teñen en común a Segunda Guerra

Mundial, e amósannos as distintas

caras do terror, dun xeito contundente

e estremecedor. A identidade fascina-

da, de Antonio  Piñeiro, alén de ofre-

cernos os trazos de identidade dunha

xeración, a das persoas que nos anos

80 eran universitarios en Santiago de

Compostela, contén a memoria dun

ambiente e dun momento histórico.

Unha novela que se aproxima á cróni-

ca histórica. 

Bautista Álvarez en Cuarto min-

guante volve a traernos a emigración

galega nunha historia rural, nunha

escrita de interese polo léxico e a

expresividade da lingua popular. O

último día de Terranova, de   Manuel

Rivas recolle a historia da libraría

Terranova ata o momento presente,

cando se produce o desafiuzamento

dunha libraría que foi lugar de resis-

tencia e é tamén espazo da memoria.

Lugar imposible e realista á vez.

Novela onde cabe a poesía máis

surrealista, o humor e o xénero negro.

O autor continúa esa liña onde conflú-

en a identidade nacional e o carácter

universal das súas obras.

Chamareille novela de crise identi-

taria a aquelas que ofrecen unha evo-

lución persoal dos personaxes, como

centro da narración, así O viaxeiro

radical de Xerardo  Quintiá, que fai

unha biografía ficcionada do artista

Manfred Gnädinger, e da súa man

asistimos á transformación que a viaxe

produce. Interferencias, de Manuel

Seixas, produce unha transformación

incluso no lectorado que despois do

seu final aberto se ve obrigado a inte-

rrogarse. Personas de grande comple-

xidade vixían polo lado escuro. Este

lado escuro, aínda que aparentemente

inocuo, por residir no cotián revélase

nos contos Cuestións vitais secretas. A

evasión das responsabilidades éticas,

as cousas non ditas.

Desde o presente, e con el, a pro-

blemática social que supón o momen-

to de crise actual, están narradas as

seguintes obras das que imos falar. 

En Os elefantes de Sokúrov,

Riveiro Coello elabora unha trama na

que falan os personaxes, cunha prota-

gonista que non ve posibilidades de

futuro e talvez por iso trata de mergu-

llarse no pasado. A crise económica, a

solidariedade ou o suicidio son temas

que se barallan nesta novela. O suici-

dio é o tema central da novela de An

Alfaya Muros de aire, que percorre as

perspectivas do tema con minuciosida-

de e como o ámbito social pode reper-

cutir directamente no persoal. A inco-

municación na era da comunicación, a

violencia. Morena, perigosa e románi-

ca de Pedro Feijoo coa escusa dun

roubo da figura da virxe de Montserrat

Manuel Rivas.
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amósanos a peripecia dun grupo de

xente desencantada, sen ideais nin

obxectivos, como retrato do inmobilis-

mo social na actualidade.

Funambulistas son relatos que

amosan a diferentes personaxes na

corda frouxa da vida, a inestabilida-

de propia da sociedade actual tocan-

do temas tamén de actualidade

coma o aborto.

Son noxento, María Xosé

Queizán, pon de relevo a través da

voz do verdugo un tema de total

actualidade: o incesto e violencia de

xénero, aceptada no seo familiar.

Como xa ten sinalado parte da crítica

esta novela podería pertencer á cate-

goría que Ovejero denominou “litera-

tura da crueldade”, onde a ética e a

empatía están ausentes. 

A música dos seres vivos de  María

Reimóndez cuestiona a ficción identita-

ria dunha protagonista que traballa no

ámbito musical desde a súa perspecti-

va feminista. Ofrece tamén unha lectu-

ra feminista a novela de ficción científi-

ca Despois do cataclismo de María

Alonso, que afonda na representación

da muller nos reximes totalitarios, onde

fantasía e Biopunk se dan cita.

Nunha tentativa de achegamento á

narrativa rosa xorden os relatos

Emparellados e tres nenas de Mario

Caneiro, onde o amor camiña sen tino.

ENSAIO

C onta o ano 2015 cunha intere-

sante e variada listaxe de

achegas ensaísticas que dan conta e

enriquecen o panorama de estudo e

pensamento no ámbito intelectual

galego. Biografías e autobiografías

que nos proporcionan datos persoais

e históricos moi valiosos, estudos que

revisan épocas controvertidas e recu-

peran a memoria, libros didácticos ou

ensaios político ideolóxicos, que nos

axudan a comprender o presente

desde o presente ou a través das cla-

ves do pasado, que analizan as dife-

rentes caras da nosa identidade ou

propoñen teorías filosóficas arredor

dos grandes temas da humanidade.

A memoria do 36, o nacionalismo

galego, a situación sociolingüística do

idioma, a consciencia da morte ou o

concepto do amor medieval son

algúns dos temas abordados polas

obras publicadas este pasado ano.

Atopamos moitos títulos arredor da

Guerra Civil, cuxa fonda pegada e

incógnitas sen resolver incitan a auto-

res/as e lectorado a interesarse a día

de hoxe. Dentro deste marco histórico

situaríamos O Piloto. O último guerri-

lleiro, de Afonso Eiré, obra que está a

medio camiño entre o documento e a

ficción. Recolle a historia popular que

do personaxe do último caído en com-

bate construíu o pobo e creou a lenda

e intenta separala da historia real.

Desde un punto do vista ben distinto,

Medo político e control social na reta-

garda franquista de Lucio Martínez

Pereda, que expón todo tipo de docu-

mentos relacionados co aparello repre-

sivo e de control e as súas consecuen-

cias. O valor e o medo tamén se dan

cita nos testemuños das mulleres gue-

rrilleiras do Maquis en  As mulleres do

monte de José Antonio Gurriarán. Un

cesto de mazás de Montse Fajardo

trata de facernos pensar nas vítimas

menos visibles do 36, as nais e as viú-

vas dos mortos, as marcas que deixou

nos familiares máis directos e coas que

tiveron que vivir despois da Guerra.

No apartado de biografías segui-

mos con testemuños da Guerra, R.

Gurriarán indaga na vida do cirurxián

de Compostela e nos seus escritos

persoais que ven a luz no

volume Fernando Alsina e o seu Diario

de guerra. E fálanos do crego antifran-

quista Xosé Ricardo Losada en

Faustino Rey Romero. Un evanxeo

bufo onde trata de resolver os parado-

xos que se formaron na opinión públi-

ca arredor da figura do crego poeta de

Isorna (Rianxo).

Colmeiro por si mesmo, é unha

biografía que ademais de percorrer os

pasos vitais e creativos do pintor

inclúe tres iluminadoras conversas

que os autores deste libro Xosé Antón

Castro e Carlos G. Reigosa mantive-

ron a finais dos 80 co artista.

E encárgase do último homenaxe-

ado nas Letras, Xesús Alonso

Montero con  Xosé Filgueira Valverde.

Biografía intelectual.

Remata este apartado cunha

autobiografía Amada liberdade, onde

o desaparecido escritor e tradutor

Fernando Pérez-Barreiro Nolla detalla

Xosé Filgueira Valverde.
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as súas memorias e incita á reflexión

sobre a política galega da última

metade do século XX.

A política é outro dos temas que

encheu páxinas de reflexión neste

2015: Nacionalismo galego aquén e

alén mar. Desarticulación, resistencia e

rearticulación (1936-1975) de  Diéguez

Cequiel e Uxío-Breogán. Monografía

que fai un percorrido pola a historia do

nacionalismo galego. Seguindo o fío da

análise da actualidade política e as

posibles propostas de futuro: Tempos

chegados? Sobre o futuro político de

Galiza reúne, baixo da edición de

Arturo de Nieves e Carlos Taibo, traba-

llos de Justo Beramendi, Joám Evans,

José Antonio Portero e Xavier Vence. 

Xavier Navaza publica Marcas,

signo, comunicación e consumo.

Análise da “crise económica” desde o

2008 ata a actualidade á que el lle

chama “era da simulación” e explica

como esta atenta contra a identidade

propia poñendo en risco a diversidade

cultural que conforma Europa. 

Dunha perspectiva europea pasa-

mos a unha local: O poder na Coruña.

De Vázquez a Negreira de Manuel

Monge última achega da triloxía de

críticas que escribiu arredor das políti-

cas municipais que se levaron a cabo

nos últimos tempos na Coruña.   E

seguindo co local Educación demo-

crática ou barbarie. Os concellos abri-

rán camiño de Xaquín Álvarez

Corbacho que sitúa a forza democrá-

tica nos municipios e denuncia os pro-

blemas de financiamento e as vellas

políticas das deputacións.

Entre a política lingüística e a

socioloxía situaríamos a quinta edición

de Conflito lingüístico e ideoloxía na

Galiza. A situación do galego como

síntoma de Francisco Rodríguez, estu-

do tan necesario para comprendermos

a situación do idioma. Contén unha

exhaustiva análise desde os anos 70 e

propostas normalizadoras.

No marco da socioloxía incluire-

mos tamén Marxes e centros. Para

unha socioloxía do campo cultural cun

equipo editor composto polas profeso-

ras Teresa López, Laurence Malingret

e os profesores Alejandro Alonso

Nogueira, Arturo Casas, Manuel

Forcadela e Elias Torres Feijó. Este

libro reúne dez traballos do estudoso

Antón Figueroa, todos eles represen-

tativos do pensamento e investiga-

cións deste autor, desde un punto de

vista actualizado e renovado.

A filosofía tamén acada certo prota-

gonismo nesta panorámica, o XIV

Premio Ramón Piñeiro 2014 recaeu

nun estudo arredor da filosofía Barthes,

filósofo de Luis G. Soto, que segue cro-

noloxicamente a obra do filósofo e ana-

liza as súas claves teóricas.

Paco Sampedro volve coa súa prosa

áxil esta vez para facernos reflexionar

sobre a consciencia da finitude na súa

última entrega Figuras de finitude.

Tamén a literatura e a crítica tex-

tual  teñen cabida no ámbito ensaísti-

co, así veñen de publicarse A visión

do amor no cancioneiro de Don Denis.

Estudo e edición de 33 cantigas de

amor, onde Leticia Eirín García ache-

ga desde as correntes de críticas tex-

tual máis actuais analiza o concepto

do amor e a retórica destas cantigas,

ou Ramón Cabanillas, Cambados e o

mar da Arousa de Francisco

Fernández Rei, libro que pasea pola

memoria de Cambados e a cultura

mariñeira, a fala dos lugares e a rei-

vindicación de Ramón Cabanillas, do

seu labor político e literario.

Margarita Ledo.
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A didáctica chega da man da lite-

ratura, comprobámolo nos títulos a

seguir: Poesía Hexágono. Ollada e

experiencia. Proposta e resposta nas

aulas. Estíbaliz Espinosa, Yolanda

Castaño, Carlos Negro, Celso

Fernández Sanmartín, Antía Otero e

Dores Tembrás propoñen ferramentas

para traballar a escrita nas aulas.

Atopamos consellos de redacción en

Escrita doada de Benxamín Dosil.

Outros títulos de interese van

desde a veterinaria Juan Rof Codina.

Renovación na veterinaria e ganda-

ría galega de Diego Conde á arqui-

tectura A Galicia urbana de Rubén C.

Lois e Daniel Pino pasando pola revi-

sión histórica de Galicia tendo como

eixo o río Miño O Miño de Anselmo

López Carreira.

Cómpre mencionar Galicia encan-

tada de Antonio Reigosa, mitos e len-

das en papel, a partir dun proxecto

dixital e A cicatriz branca, de

Margarita Ledo Andión, libro-cinema,

coa publicación do filme en DVD.

POESÍA

D e falarmos dunha tendencia na

poesía galega actual, habería

que fixarse na maneira en que inter-

vén e se relaciona co contexto social,

mesmo antes de etiquetala en liñas

de estilo ou temáticas.

A poesía de hoxe sae do espazo

privado e lévase ao público, sae do

individual e vólvese colectiva para

ofrecerse en múltiples soportes ante

un lectorado-audiencia-público colecti-

vo. As e os poetas xúntanse para levar

a escena os versos, actuar na rúa,

participar nun blogue ou nunha home-

naxe. As e os poetas comparten crea-

ción e puntos de vista, quizais pola

necesidade de comunicarse e posicio-

narse criticamente no contexto socioe-

conómico e político actual. Para

González Gómez, hai “unha tendencia

na xente nova que, por primeira vez,

tenta a conexión entre a ética, o poéti-

co e o político”, conexión que se ve

nos textos e no modo de organizarse e

presentarse.

O xénero poético eríxese en voz

alta entre os outros. Dacabalo do

baleiro que deixa cada un deles, toca

elementos dramáticos, narrativos, filo-

sóficos, das artes visuais, a perfor-

mance, a música. Ocupa ese espazo

“entre”, en permanente transforma-

ción. O poema é continuo,  común e

colectivo e, en moitos casos non quere

saber de nomes propios, cuestionan-

do os límites da autoría: libros colecti-

vos, publicacións anónimas na rede.

A oralidade e as publicacións en

papel conviven como conviven diferen-

tes voces xeracionais.  A crítica xa ten

mencionado que se perdería rigor de

falarmos de xeración, dado que auto-

ras/es poden ter nexos á marxe da

idade. E, para Arturo Casas, o que defi-

ne neste momento o panorama poético

é precisamente“ a irrupción do novo

cando o vello aínda non dá caído”. 

Nos poemarios publicados en

2015 atopamos gran variedade de

propostas. Danse cita debutantes e

veteranos, un elenco composto por

voces que proveñen de universos ben

diferentes e con idades tamén distin-

tas. Oriana Méndez xunto a Xosé Luís

Franco Grande, Manuel Álvarez

Torneiro ou Mª Xosé Queizán, pasan-

do por Manuel Rivas. 

Aparecen poetas novos no eido

editorial a partir de premios, así o

vigués Iñaki Varela fai a súa estrea

con Do outro lado das Portas (Premio

Victoriano Taibop 2015), unha revisión

desde unha perspectiva crítica e social

da Historia e da civilización.

Contundente e con grande acerto líri-

co á vez. Marcos Abalde achégase á

poesía con Oenach (Premio Fiz

Vergara Vilariño), un libro cheo de

referencias míticas, no que se serve

da súa formación para ficcionalizar un

diálogo entre Antígona e Polinices

sobre a falta de comunicación e a uni-

dade necesaria para establecela e

facer un mundo máis solidario en con-

dicións extremas. 

Tamén se estrea Eduard Velasco,

con Ruído de trens (Premio Pérez

Parallé), un libro de poucas páxinas e

moita intensidade, con versos medidos

de gran musicalidade e coidado na lin-

guaxe. Percorre os poemas unha

melancolía dun lugar que nunca lle per-

tenceu, fala do corpo sen carga de lin-

guaxe, entre a literatura e a vida, esco-

lle a vida. Desde esta reflexión sobre os

corpos, a linguaxe e as pertenzas,

podemos ler tamén Celebración de

María do Cebreiro.
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Gonzalo Hermo Hermo (de 2014, pre-

miado co premio da Crítica e co Miguel

Hernández en 2015) e O que precede a

caída é branco (Premio Concello de

Carral) de Oriana Méndez onde apare-

ce a cidade desprovista de cidadáns. O

poder exercido sobre os corpos anun-

cia a inminencia de algo que vai estalar

no presente. E nesta mesma clave,

poderiamos situar a escrita de Daniel

Salgado, que agora acaba de publicar

Ensaios, un libro obxecto con dez poe-

mas, aos que aínda non tivemos acce-

so. Acaba tamén de publicarse O

deserto de María do Cebreiro, autora

que creou tendencia para algunha des-

tas voces poéticas novas.

A cartografía da perda e da exclu-

sión, apuntados en Hermo e Velasco,

aparecenen S/T de Enma Pedreira.

Un libro sen título e sen terra, onde a

memoria tampouco serve; o poema é

a única forma de transcendencia e de

amarre á orixe. 

Rosa Enríquez, con Historia do

meu corpo en labaradas, amósanos

como o corpo se expón ao incendio

do xuízo. A autora entra no discurso

poético e dialoga con Marylin, entron-

ca o cotián coa transcedentalidade, o

inocuo co terrible. 

Falan da problemática de xénero ou

de aspectos que afectan só ás mulle-

res: Mª Carmen Caramés en Dos días

escuros (Premio Johan Carballeira)

que expresa en primeira persoa o rela-

to dunha vítima da violencia dun home.

Recolle o mesmo tema Luz Campello

en Inventario do prohibido onde cues-

tiona o patriarcado desde as formas da

lingua que escolle ata subverter todos

os esteoreotipos do feminino. Tamén

María Lado en Oso, mamá, si? conta

anécdotas cotiás imbuídas de tenrura

que evidencian a finísima liña entre a

vida e a morte, situacións de aparente

docilidade que poden esconder a cara

depredora da violencia. Fálanos da

hostilidade hospitalaria e obstetricia

que será o centro dos poemas de

Verónica Martínez Delgado, nun poe-

mario publicado con Alberte Moman, A

outra voz (Premio Illas Sisargas), no

que falan cara a  cara, sen xogos de lin-

guaxe, desprovistos de metáfora. 

A estética oriental do haiku e por

extensión os poemas breves aparecen

tamén en varias publicacións, aínda

que ben diferentes entre si respecto

aos contidos e á intención. Trona, o

merlo de Luís Valle segue o fío da súa

anterior publicación, un encontro fasci-

nado coa natureza. Isto unido á estru-

tura do haiku, breve e intensa e ás ilus-

tracións de Baldo Ramos, compoñen

un cadro completo de imaxes que

estremecen. Neste poemario, di o

autor, encontrou unha “escrita de reve-

lación e iluminación”. Atopamos hai-

kus, na segunda parte de A boca da

terra de Manuel Rivas, “A natureza

insurxente (haicais ceibes)” onde a

natureza tocada pola civilización se

converte en paisaxe, neste caso quei-

mada, terra erma. Rivas explora a terra

desde todas as dimensións, epitafios

por diferentes mortes controvertidas no

que se refire ao ético e político, como

territorio de guerra, escenario da

Historia e espazo de resistencia, lugar

ao que se pertence, país. 

Non de haikus pero seguindo esa

estética da brevidade está o poema-

rio de Antón Patiño Teoría do riso,

onde a ironía e a gargallada traman

a revolución.

Como xa apuntabamos no inicio,

neste ano aparece novos poemarios

de autores de longa traxectoria, como

María Lado.

15-cultura protexta:j-cultura  19/1/16  11:13  Página 89



90 01.16

P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pa
no

rá
m

ic
a 

20
15

Xosé Luis Franco Grande e Xavier

Rodríguez Baixeras. O primeiro saca

Xoguetes do tempo, un libro estrutu-

rado en tres partes onde a pregunta

podería ser “De que está feito ese

baleiro onde cae a nosa existencia?”

Unha reflexión, como di o título, ó

redor da tiranía dos minutos; a finitu-

de e a carga que supón esa cons-

ciencia da súa proximidade. Tamén a

natureza, a paisaxe e a patria e as

inquedanzas vitais do ser humano.

Rodríguez Baixeras, en Luz extinta

(Premio Cidade de Ourense) retorna

á casa, á memoria e á viaxe, un tema

xa apuntado en Eclipse. Esta vez a

viaxe camiña cara á finitude, e a

memoria é dor. Os versos procuran

unha nada, pois o obxectivo é a extin-

ción do pasado. Rodolfo Alonso

(1934), poeta, tradutor, ensaista e

editor arxentino de raíces galegas, dá

ao prelo por primeira vez un poema-

rio en galego, Cheiro de choiva, pre-

sidido polas figuras dos seus proxeni-

tores e da memoria. Reivindica o

amor fronte á indiferenza e ao silen-

cio. No limiar, Méndez Ferrín sitúa os

versos galegos deste prolífico autor

como o cerne do que ten sido a súa

basta obra en castelán. 

TEATRO

A literatura asiste a un cambio

xeral sobre todo no que respec-

ta á  súa catalogación xenérica, á con-

cepción de autoría e ao soporte no

que se expresa. 

Este hibridismo, este deambular

“entre” faise máis evidente na poesía

e no teatro pola súa proximidade a

outras manifestacións artísticas e pola

portabilidade dos textos, máis difíciles

de sacar da escrita no caso da narra-

tiva. No caso do drama o texto e o seu

creador/a perden importancia a favor

dun traballo colectivo das compañías,

onde cada membro se ocupa ás

veces de varias facetas.

Peter Szondi sinalaba que a temáti-

ca no drama refírese arredor do “entre”,

Grotowski definía o teatro como o que

sucede entre un actor ou unha actriz

eun/unha espectador/a, pero tamén hai

que ter en conta o que está acontecen-

do entre diferentes actores e actrices,

entre a acción e a dramaturxia…

De todo este acontecemento

“entre” componse El cuello de la jirafa

de Matarile teatro de Ana Vallés.

Compañía pioneira en Galicia do que

sería o teatro postdramático.

Docencia, poesía, danza, e perfor-

mance, coa utilización de varios idio-

mas (italiano, galego, castelán) todo

en movemento,  dáse cita no escena-

rio sen que medie un finximento, faise

material e evidente o feito escénico.

Entre o teatro e o musical

Panamericana de A panadaría, escri-

ta por Areta Bolado e dirixida por

Areta Bolado, Noelia Fernández e

Ailén Kendelman fai unha cŕitica ao

sistema burocrático e parodia unha

Galicia tropical onde o realismo máxi-

co xoga unha baza importante.

Teatro de ningures leva a escea o

texto de Laila Ripoll co título en cas-

telán Unos cuantos Piquetitos que fai

referencia á printura de Frida Khalo,

traducido por Xosé Manuel Pazos,

Unhas poucas picadelas trata o tema

da violencia de xénero desde un caso

concreto, entre a realidade e a fanta-

sía, que ofrece a ilusión dun posible

final satisfactorio.

Entre o ruralismo e o glamour O

furancho de Ibuprofeno teatro, escrita

por Santiago Cortegoso e representa-

da por Marián Bañobre e Isabel Risco

furancheiras posmodernas que fan rir

nunha comedia de “agroglamour”.

Entre a música, a poesía e a con-

temporaneidade co nome de Calypso

a compañía Voadora presenta o seu

último traballo, escrito por Fernando

Epelde e dirixido por Marta Pazos,e

co que nos fan reflexionar sobre o

momento histórico ridículo no que

vivimos, onde se anuncia a fin de

todo: da arte, das relación, etc. e todo

continúa sen moverse do seu sitio.

Entre o relato histórico e a come-

dia Listo para sentenza de Triatreros,

escrita por Henrik Svindel e co traba-

llo de dramaturxia e dirección de

Sergio Macías. Comedia chea de sar-

casmo que nos sitúa nun futuro próxi-

mo en España e cóntanos a historia

dun home que creceu nos negocios

grazas a un golpe de sorte. 

Entre o cinema, a novela e o teatro

Ensaio sobre a cegueira, de Sarabela

Teatro, unha versión escénica da obra

de José Saramago, dramaturxia e

Panamericana, Panadaría Teatro.

Ensaio sobre a cegueira, Sarabela Teatro.
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dirección a cargo de Ánxeles Cuña

Bóveda,  que inclúe un filme gravado

no psiquiátrico de Toén dos autores

Jorge Coira e Gaspar Broullón.

Entre o audiovisual as artes plásti-

cas e a escena situaríamos Prefiriría

non facelo, de Anómico Teatro, dirixida

por Julio Fernandez que trae un tema

tan actual como os desafiuzamentos e

fainos reflexionar sobre a obediencia

ou a necesidade de acción.

Entre a crítica política e a parodia

Presidente, do Teatro do Morcego diri-

xida por José Prieto, onde o

Presidente do goberno en campaña

electoral decide visitar persoalmente

a varias familias ante a derrota inmi-

nente do seu partido.

Noiteboa, de Redrum Teatro, cun

texto de Alex Sampayo e Borja F.

Caamaño e dirección de Alex Sampayo

é unha traxicomedia para todos os

públicos centrada nos encontros fami-

liares do Nadal. O principio de

Arquímedes de Teatro do Atlántico que

adpata ao galego un texto de Josep

María Miró e céntrase no tema da

pederastia e fainos reflexionar sobre a

difamación e como os relatos poden

crecer dunha maneira incontrolable.

Entre a violencia e o humor,  unha

historia de vinganza, de xustiza pola

man, unha peza cun ritmo de diálogo

moi áxil. Unha muller vítima de violen-

cia machista vinga o seu sufrimento e

converte o macabro en mofa e absur-

do. O título,  Cando dous son multitu-

de da compañía Via 6, dirixida por

Ana Carreira.

A violencia de xénero é tamén o

tema central de Barbazul, performance

de Blanco&Roja, que parte do conto

clásico homónimo e xoga coa video-

creación, cos efectos sonoros para

amosar o lado máis cruel da misoxinia.

Entre a música e os monicreques, de

ton agradable e moito humor Non

toques os meus círculos, levada aos

escenarios por Artello Teatro, dirixida

por Rosa Hurtado, que conta a historia

de Tomás Canalejo, físico de profe-

sión, que a partir dun despido por

recortes vese obrigado a reinventarse

cara a outra tarefa, unha obra que  cri-

tica a idea da “reciclaxe” na que tanto

insiste o capitalismo.

Entre diferentes historias persoais

está pendurada Xardín suspenso do

Centro Dramático Galego, unha obra

dirixida por Cándido Pazó e que el

define como “traxedia absurda”,  onde

cada personaxe arrastra a súa propia

peripecia vital, e hai alguna vida que

non ten cabida no entramado.

Sushi gratis de Funboa Escénica,

dirección, interpretación e textos de

Cristina Balboa e Lúa Gándara conta

unha historia desde a memoria como

construcción ficticia da nosa identidade

Entre a ficción e a realidade e a vídeo

creación e o teatro Balor na acción dunha

cadeira, de Artesa Cía, unha peza que

se documenta na figura do bisavó do

director da obra, Roi Fernández, e conta

a historia duns galegos emigrados a New

York no inicio do século XX.

Como única publicación do ano en

formato libro Raclette, de Santiago

Cortegoso, XXII Premio Álvaro

Cunqueiro. Cinco personaxes na

escea, cunha raclette presidindo a

mesa á que están sentados, desenvol-

ven dúas historias paralelas. Como xa

mencionou Lara Rozados  na súa rese-

ña publicada en Grial, Raclette amósa-

nos como os seres humanos nos

comemos entre nós e estamos a dispo-

sición da experimentación. Historia

dura, de fácil lectura e difícil dixestión.

Presidente, Teatro do Morcego. Non toques os meus círculos, Artello.

O principio de Arquímedes, Teatro do Atlántico..
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