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noite enriba, a última novela de
Diego Ameixeiras e que a fai o
número dez dentro da súa bibliografía,
é un sinal de cambio de sentido, un
novo chanzo na evolución literaria do
escritor ourensán. Composta como un
xogo e unha homenaxe, a novela
somete o lector a un dilema sobre os
límites da ficción, ao redor do que é
real, o que parece real e o que é directamente inventado.
O verbo inventar ten a súa substancia se falamos de novela negra.
Pódese inventar nun xénero que
busca especialmente raspar na realidade? Non quedáramos en que a inspiración estaba nas páxinas de sucesos dos xornais? Con certeza, a novela negra herdou o papel de literatura
social que tivo a novela realista durante cen anos, entre a metade do século
XIX e o final da II Guerra Mundial,
cando Dashiell Hammett, por así dicilo,
substituíu a John Dos Passos. Mais
pensar que a novela negra é unha crónica do presente é absurdo. Tan absurdo como pretender que na prensa se
publica a verdade obxectiva. A ficción
domínao todo, é o motor, ás veces
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acubillado ás veces en destaque, de
calquera obra que se queira literaria.
Ameixeiras, n’A noite enriba simplemente converte a creación, a
inventiva, no centro da trama; os
escritores populares pasan de seren
os silenciosos compoñedores de historias entretidas que enganchen
desde a primeira páxina a se converteren en protagonistas do conto. As
historias negras de crimes entremestúranse coas historias, tamén
negras, de quen escribe xa non sen
inspiración senón practicamente sen
respiración.
Este cambio de perspectiva é
unha boa oportunidade para analizar
o conxunto da obra de Ameixeiras, as
súas dúas caras negras que apareceron nestes doce anos de publicación.
O escritor non só consolidou neste
tempo un público senón un xeito propio de entender a novela, xa tan flexible que non necesita imitarse a si
mesmo en cada nova obra.

a cara paródica
No 2004 aparece a novela Baixo mínimos. Diego Ameixeiras ten 28 anos,
certa imaxe de malote concienciado e
moitas ganas de contar. O libro forma
parte dun binomio que se comple-

menta dous anos despois c’O cidadán
no mes: Horacio Dopico é un detective dos de sempre que vive nun
Ourense incomodado co resto de
Galicia onde a corrupción e as ganas
de pelexa van turrando da acción.
Lingua afiada, moitas referencias aos
tópicos do xénero e humor autóctono
en cada parágrafo.
O propio Ameixeiras explicou
nunha entrevista para a publicación
dixital Biosbardia que esas dúas
novelas son testemuño dunha época
especial na súa vida creativa, na que
era lector de novela negra ao mesmo
tempo que ensaiaba ser escritor
deste xénero. O que queda principalmente desa etapa é esa raíz profunda á armazón da novela negra máis
como rexistro ou linguaxe compartida polo creador e o receptor que por
unha fidelidade rigorosa ás regras do
xénero.
Ameixeiras queda sen tempo para
consolidarse como autor paródico porque no mesmo 2006 gaña o Xerais
con Tres segundos de memoria, unha
obra da que falarei máis adiante. O
tremor do premio dá paso ao silencio.
A seguinte novela publícase no 2009,
Dime algo sucio. O retorno tráenos un
novo universo.
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as lacónicas
Dime algo sucio forma parte dunha
etapa na que Ameixeiras foi publicando
libro por ano e onde debemos colocar
tamén Historias de Oregón, Todo OK,
Matarte lentamente e Conduce rápido
(as catro publicadas entre o 2011 e o
2015). O escritor muda as súas propias
regras e ensaia unha vía literaria baseada en catro principios: o rigor do realismo das situacións que describe, a
técnica das vidas cruzadas como ferramenta de movemento da trama, a economía de recursos literarios (contención, laconismo…) e o gusto polas personaxes e os ambientes marxinais sen
renunciar aos escenarios galegos. A
acción das novelas oscila logo de
Historias de Oregón de Ourense cara a
Santiago mais o magma é o mesmo.
Estas novelas lacónicas teñen
dous piares en canto á calidade literaria. Dime algo sucio foi premiada na
Semana Negra de Xixón e Matarte
lentamente segue a ser considerada a

mellor novela do escritor pola crítica.
Son en efecto as novelas máis conseguidas. A capacidade de ir engordando as historias de cada novela coma
aquel gato que traga e traga bólas de
pelo, a profundidade dos personaxes
e o papel que xoga a violencia na
trama rachan as etiquetas sobre o
Ameixeiras, ou mellor dito, permítenlle
matizar e personalizar a etiqueta de
autor de novela negra.

fíos soltos
Agora é o momento de falar dos fíos
soltos, frase feita que se acomoda
moi ben ao xénero negro. Tres
segundos de memoria é a única
novela allea ao xénero negro de
Diego Ameixeiras. Novela de aprendizaxe, tanto para o protagonista coma
para o autor, significou unha vía
morta e quizais é hoxe a que peor
representa o conxunto da súa obra.
O outro libro non adscrito a ningunha corrente (o que ten mérito

nunha novela na que se fala do nacionalismo galego) é Asasinato no
Consello Nacional (2010), unha fábula política ao redor da primeira descomposición do BNG tras a perda do
poder autónomo. A novela converteuse, á contra do desexo do autor,
nunha especie de foto fixa da ruptura
da unidade do nacionalismo, unha
crónica das orixes do rancor que
aínda hoxe marca as relacións entre
os galeguistas políticos. O escritor ten
dito que esta non é unha novela sobre
o Bloque, que só era un verniz para
contar cousas que lle parecen máis
interesantes pero o certo é que espertou a curiosidade e segue a ser a súa
obra máis vendida.
Tras A noite enriba, está por ver se
Ameixeiras vive unha nova transición.
Por primeira vez na súa carreira incluso podería mudar de xénero. Na reflexión e no traballo en silencio encontrou
até agora o mellor vieiro para tirar do
anecdótico a novela negra galega.
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n texto memorístico, malia ser
ficción, ten sempre algo verídico, plausible, real. Unha realidade
asequible. Antón Riveiro Coello tense
demostrado un mestre niso: no tratamento literario da memoria, esa viaxe
que cadaquén se relata a si mesmo ou
a outros, e que non deixa de se revelar coma un dos recursos idóneos
para a suspensión da incredulidade.
Téñolle escoitado a Antón en máis
dunha ocasión pronunciar a palabra
memoria para cualificala coma un
supercondutor literario.
Janis, unha moza cun traballo provisional debido ás circunstancias da
crise, chega a unha encrucillada psicolóxica da súa vida, localizada arredor do triángulo da Praza Roxa, o antigo Pombal e a cafetaría A Gramola,
na Praza de Cervantes. Ese é o punto
que vai concitar no seu “agora” (o
tempo da novela) dous sentimentos:
un cara ao pasado, para pescudar nos
graves feitos que determinaron quen
é; e outro cara ao futuro, a través da
expectativa do amor que atopa no
descoñecido que está sentado nunha
mesa preto da súa.
Antón Riveiro desenvolve un tema
coma este, dos considerados coma de
inacción, con incuestionable habelencia, e faino deixando que sexan os personaxes os que se constrúan a si mesmos. Constantino, Nela, Janis, Cristina,
Roberto, falan reflectindo nos demais en todo o demais- imaxes súas, coma
nunha sorte de autorretratos proxectados e emocionais, nun mosaico psicolóxico co que se van trazando o argumento, a historia de fondo, a cidade e a
pingadela de circunstancias da nosa
sociedade actual.
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Os elefantes de Sokurov
antón riveiro coello
Galaxia, 2015

esta novela chega para
ocupar un lugar
senlleiro no andel
literario de quen xa era
un autor de referencia
na literatura galega.
A novela está estruturada en catro
partes principais, das que a primeira
sería a do personaxe de Janis a través
dos maiores (memoria simbolizada)
aos que coida. Paréceme precisamente esta parte o mellor exemplo da
construción en espello, do uso dunha
técnica indirecta para nos dar os matices, o carácter e ata o modelado
memorístico de Janis a traves do que
dela se reflicte.
Na segunda parte, a novela evoluciona sobre a construción do personaxe de Constantino a través dos espazos e sensacións da cidade de
Santiago dende dous puntos de vista:

o seu carácter icónico-histórico e a
súa traída ao folio que escribe sobre o
tapete da cafetaría, onde tamén
comeza esa historia -tenra, erotizada,
pasional- de atracción mutua.
Na última parte, a cuarta (deixo a
terceira para o remate) eses dous personaxes condúcennos cara a unha
resolución á que, coma lectores, nos
sentimos xa abocados, mais cunha
reflexión coa que Riveiro completa o
libro tamén coma de obra de introspección: unha reflexión sobre o algo
que cada quen pode ter de orfo da
realidade ou da verdade.
Pero, sobre todo, diría eu que é
na terceira parte, arredor dunha cea
de Noiteboa, onde compre ver a
clave narrativa de todo o libro. Aí é
onde se percibe mellor esa presenza
das voces que veñen dar ao lector os
datos necesarios para entender e se
posicionar diante do drama de Janis.
A aparencia de sinxeleza da historia,
non oculta o feito de atopármonos
diante das dificultades que sempre
entraña un esquema de perspectiva
múltiple. Poucas veces, ao meu
modo de ver, é tan lucidamente utilizado o recurso coma aquí. Son os
personaxes os que contan-xogan
nesa dialéctica maior -coma de frases longas- dun drama no que o lector se atopará mergullado, envolvido
e tamén protagonista.
Os elefantes de Sokúrov chega
coma unha novela para todo tempo,
para o lector de pracer, de lecer e de
coñecer. Os elefantes de Sokúrov
chega para ocupar un lugar senlleiro
no andel literario de quen é xa un dos
autores de máxima referencia da literatura galega.
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Paseo pola morte e o amor
carlos méixome texto
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usto de Riveiro por que é
garante dun texto coidado,
puído, sen petulancias, que discorre
cunha aparente sinxeleza, resultado
da teimosía correctora que nos atrapa
co seu persoal estilo de narrar, e
tamén porque gusto, como Borges,
de “gabarme daqueles libros que me
foi dado ler”. Os elefantes chegan tras
catro anos soñando e enfiando historias narradas como nun filme de grande orzamento cunha cámara nos ollos
de cada protagonista. O autor responsabilízase da montaxe e imprímelle o
seu carácter á obra.
A nova entrega de Riveiro cheira a
Santiago. Hai moitas novelas de ambiente compostelán, pero nesta a presenza
da cidade é absoluta. A eufonía dos seus
nomes domina cada páxina.

Absolutamente contemporáneo,
desenvólvese nos derradeiros días
de 2012. Non é pola contra, un relato interxeracional malia estar presentes tres xeracións: a da guerra; a
“reformista”, a da “transición; e a da
nova cidadanía, a da protagonista.
Esa xeración, á que lle roubaron as
ilusións, percorre a novela da man
de Janis e de Nela. A primeira, de
brillante expediente académico,
atende persoas maiores mentres
agarda a convocatoria de oposicións. A segunda, desafiuzada cunha
filla, sobrevive como música de rúa
mentres procura alimentos nos contedores do lixo.
Este é o pano de fondo sobre o
que Riveiro Coello entretece unha
manchea de historias contadas en pri-

meira persoa e que chega, na miña
opinión, a un elevado nivel literario na
“terceira parte” cando seis personaxes
describen dende as súas persoais
perspectivas a cea de Noiteboa. Un
pano tecido con catro fíos: a memoria,
a culpa, a morte e o amor.
Mais a novela ten o seu “Piece of
my heart”, a banda sonora da infancia
de Janis. Hai esperanza, aínda que
limitada pola idade e o corazón de
Constantino e sobre todo pola ausencia de perspectiva social, política,
laboral e persoal da protagonista. O
amor xorde inesperado pero intenso,
cunha forte carga erótica, dominado
pola incerteza, polo instante, pola brevidade, pola inexistencia de sólidos
proxectos de futuro: “prefiro vivir un
tempo aquí, contigo”.
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riveiro coello
entretece unha
manchea de historias
contadas en primeira
persoa que chega a un
elevado nivel literario
cando seis personaxes
describen dende as
súas perspectivas a
cea de noiteboa. un
pano tecido con catro
fíos: a memoria, a
culpa, a morte e o
amor.
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arcos Calveiro é un autor
coñecido e recoñecido no
ámbito da narrativa galega desde a
publicación dos primeiros relatos
infantís e xuvenís, que lle reportaron
unha boa presa de premios. A súa
entrada na novela para adultos prodúcese en 2008 con Festina Lente, que
foi merecente de tres premios (O da
Crítica, Fervenzas Literarias e o das
Irmandades do Libro); narra a vida
dun libreiro de Santiago no século
XVII. A segunda novela, Settecento, é
do ano 2010, nela sitúase nun espazo
diferente, a Venecia de Vivaldi, para
ficcionalizar episodios da vida deste
compositor. Na súa última novela, que
sae ao mercado en 2015, é Fontán,
gañadora do Premio Repsol, na que
fai unha biografía novelada de
Domingo Fontán (1788-1866), un ilustrado galego, profesor de matemáticas e filosofía na universidade de
Compostela, autor da primeira Carta
xeométrica de Galicia a iniciativa doutro importante ilustrado, Manuel
Rodríguez. Fontán foi, tamén, deputado nas Cortes de Madrid polo Partido
Liberal. Un personaxe relevante que
xa entrara na literatura galega na
novela Arredor de si de Otero
Pedrayo coa presenza do seu mapa
de Galicia, a través do cal o protagonista esperta a conciencia de identidade co país.
Calveiro non se centra só no período de elaboración do mapa, a narración abrangue dende os primeiros
anos da vida de Fontán ata a súa
morte, un período no que o autor
quixo mostrar o ambiente dun país
marcado pola inestabilidade e máis
preocupado polos avatares da política
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Fontán
marcos calveiro
Galaxia, 2015

calveiro non se centra
só no período de
elaboración do mapa, a
narración abrangue
dende os primeiros
anos de Domingo
fontán ata a súa
morte, un período no
que o autor quixo
mostrar o ambiente
dun país marcado pola
inestabilidade e máis
preocupado polos
avatares da política
que polos avances
científicos que se
estaban producindo en
europa.

que polos avances científicos que se
estaban producindo en Europa. É un
bo exemplo que cando Fontán lle presenta o mapa xeométrico a María
Cristina, raíña rexente, o seu goberno
non mostra interese por el ata que
sabe que vai ser impreso en París. Só
entón, ante o medo ao éxito do inimigo, se dá importancia ao mapa para
os intereses do Estado e en España,
Fontán comeza a ser considerado
como un gran científico.
A novela ten, na miña opinión,
unha estrutura orixinal. Para falar dos
avances científicos en Europa, entre
os capítulos que narran a vida polifacética de Fontán, o autor intercala breves historias de pensadores, como
Voltaire, ou escritores, como Jules
Verne. Deste modo, o nome de Fontán
aparece xunto aos grandes científicos
e descubridores do seu século.
Celebro o tratamento da historia,
documentando textos históricos
nunha narración ficcional, e a recreación do personaxe de Fontán desde a
admiración e o respecto. Só boto en
falta un tratamento máis arriscado do
autor, que abandonase a narración
lineal e optase por afondar nos aspectos máis relevantes do matemático.
Mais, coa novela de Calveiro a figura
de Fontán entra na literatura galega
para quedarse e, sen dúbida, terá (ou
debería ter) outro tratamento. Fontán
e Calveiro teñen en común a perseveranza e a meticulosidade que poñen
no cumprimento do seu obxectivo. No
caso do científico, o de realizar o primeiro mapa de Galicia, no do escritor,
o de narrar a historia deste galego
descoñecido entre os grandes nomes
da ciencia.
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Seique
susana sánchez aríns
através, 2015

a través dunha suma
de microtextos, a
autora afronta a tarefa
de reconstruír unha
historia familiar e ao
tempo comunal,
privada e ao tempo
pública: a da represión
que seguiu ao
levantamento do 36. a
narración rabuña na
memoria afectiva das
xeracións que a
preceden e vai
iluminando personaxes
que a historia oficial, a
dos vencedores, deixa
na penumbra.

Susana Sánchez Arins bota man de
dous recursos que demostrou dominar na súa obra poética e que resultan fundamentais para a arquitectura
de seique. Un deles é a agudeza na
procura de títulos e a capacidade
para estabelecer diálogos –irónicos,
culturalistas, intertextuais ou humorísticos– cos microtextos que os preceden, onde o cinema e a literatura
popular reescrita redimensionan a
historia narrada. O outro, a construción dunha estrutura baseada no
cosido de farrapos –novamente o
quilt–, con reiteracións que redondean un libro aparentemente –ou quizais necesariamente– disperso.
O resultado é un libro singular e
complexo que logra sortear dous riscos importantes: a procura dunha
perspectiva orixinal para unha materia moitas veces literaturizada, e o
difícil equilibrio entre o privado e o
público. Talvez por iso a fórmula, que
nun principio podería parecer imposta pola escritura sempre quebrada da
memoria, máis aínda da familiar,
acada neste caso un significado de
seu. Talvez non podería ser outra a
escolla nin outro o título. Talvez non
haxa un xénero literario para un libro
como seique.
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Susana
Sánchez Arins, aparecido
despois da construción dun discurso
poético particular, desafía desde a
marxe, neste caso desde a lapela, a
súa propia recepción: “seique não é
um poemário, seique não é um
romance, seique não é uma pesquisa
histórica, porém, seique recolhe
alguma cousa de cada um desses
géneros”. Tal comentario acae ben a
un título baseado nunha suposición
atribuída a miúdo á polifonía da
transmisión oral. Con estes presupostos, e a través dunha suma de
microtextos, a autora afronta a tarefa
de reconstruír unha historia familiar e
ao tempo comunal, privada e ao
tempo pública: a da represion que
seguiu ao levantamento do 36. A
narración rabuña na memoria afectiva das xeracións que a preceden e
vai iluminando personaxes que a historia oficial, a dos vencedores, deixara na penumbra.
A autora elixe como fórmula a
fragmentación. Unha voz en primeira
persoa vai rescatando do esquecemento historias mínimas e incorporando ademais voces que contan o
seu fragmento de relato. A elas
únese unha de resonancias clásicas
cunha función cohesionadora e anticipatoria: o coro. “Assim de mao era
com a mai e o pai, como seria cos de
fóra”, ecoa lembrando a condición
do escuro e criminal tío manuel. A
multiplicación de fontes, que semella
inherente á reconstrución da propia
historia, é tamén un acto de restitución histórica na transmisión desa
“verdade [que] não se dá encontro
nos fundos arquivísticos”. Alén disto,
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ogo da publicación de Ideoloxía e
distorsión, de 1997, A aristocracia
imposible. O discurso político de
Nietzsche, de 2001, Louis Althusser, de
2004 e de A Violencia Excelente, de
2006, é obvio que a figura de Francisco
Sampedro é clave en calquera panorámica que se faga do pensamento contemporáneo en Galicia. Figuras da finitude, o seu novo volume, non fai máis
que confirmarnos na nosa apreciación.
Entendamos que finitude é morte.
E entendamos, pois, que o discurso
céntrase sobre as formas en que os
humanos fomos quen de comprender,
ou tentar comprender, a morte, a finitude do noso percurso pola existencia.
O autor parte da constatación de
que a concepción da finitude na historia da filosofía obsérvase desde dous
puntos de vista , duas liñas ben diferenciadas. Unha primeira, que denomina “externalización”, e unha segunda,
que denomina “internalización”. Desde
a perspectiva da externalización consideramos a morte como o exterior absoluto, como aquilo que non atinxe para
nada á conciencia. É a proposta de
Epicuro, de Cicerón, de Montaigne, de
Wittgenstein. O segundo modelo de
ollada, a internalización, parte de
Agostiño de Hipona, Erasmo, Calvino,
Ignacio de Loyola, Jaspers. Estas dúas
maneiras esparexen no S. XX os seus
paradigmas a través, entre outros, das
obras de M. Heidegger e J. P. Sartre.
Mais antes, cómpre comprender a
perspectiva de Hegel para o que “o
home é morte diferida, negación do
dado que afirma o Nada”.
Non deixei de ter na memoria, ao
longo da miña grata lectura do volume,
o verso de J. L. Borges en “Poema de
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Figuras de finitude
francisco sampedro
laiovento, 2015

non deixei de ter na
memoria, ao longo
desta lectura, o verso
de Borges referíndose á
inminencia da súa
morte: “pronto sabré
quien soy”.
los dones”, referíndose á inminencia da
súa propia morte: “pronto sabré quien
soy”. Na medida en que pensaba, e o
texto confirmoumo, que é a morte quen
nos sinala a identidade, a que fecha o
bucle que, de igual maneira, se abre co
nacemento. Porque, como sinalar o
autor, “a abraiante situación coa cal
nos atopamos en relación coa nosa
morte reprodúcese exactamente á hora
de pensar o noso nacemento. Este non
constitúe un acontecemento na miña
vida. Todo ocorre como se, á diferenza
de calquera outra cousa, eu fose un ser
sen orixe e sen fin”.

Así que, sinala Sampedro, “o problema non é a morte, senón pensar
nela. O momento de morrer á infinitamente máis lixeiro que calquera mínima meditación sobre o suceso”.
Mais vaiamos ao que se me antolla
o cerne do asunto no discurso de
Francisco Sampedro: o núcleo morteliberdade-existencia. E á diferenza de
concepción arredor dese núcleo nos
pensamentos de M. Heidegger e J. P.
Sartre, autores sempre de referencia,
para ben e para mal, na obra do autor.
Constátase que o Dasein (o ser-aí)
heiggederiano, o ser-para-a-morte,
convértese, transposto ao plano activo, en ser para matar.
En tanto que o Dasein decide o seu
proxecto cara á morte, realiza a liberdade-para-morrer e se constitúe a si
mesmo como totalidade pola libre elección da finitude. Este aceptar o destino
que é a propia morte é, para Heidegger
a decisión propia da realidade humana.
Nesta decisión o ser humano elíxese
autenticamente a si mesmo. En Sartre,
a liberdade consiste tamén en escoller
a propia finitude ou facticidade pero trátase doutro tipo ben distinto de finitude:
aceptar libremente o feito de que, en
tanto inconcluso, estou condenado a
ser libre e a elixirme.
E non esquezamos, chegados a
este punto, tal e como sinala o propio
autor, que o asunción da morte para
Freud constitúe e significa o abandono
definitivo do narcisimo. E o tal abandono implica a apertura ao amor.
Nin esquezamos, tampouco, lembrar que Freud se situaría na liña oposta á de Sartre: na medida en que Freud
internaliza a morte na vida como parte
intrínseca dela. E, Lacan, na liña freu-
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francisco sampedro.

A experiencia estética consiste
tamén niso mesmo: procurar seguridade na arte fronte ao “sinistro” da pura
natureza. Uxío Novoneyra constitúe o
auténtico modelo deste propósito,
cando nomea, nomea e non cesa de
facelo, para soportar a presenza pura do
intratábel. Se a natureza resulta sinistra,
a arte confire seguridade ante ela.
Fique ben claro que todo isto que
aquí sinalamos non son máis que uns
breves apuntamentos de lector e que
a profundidade do asunto, así como a
doutros temas que tamén son sinalados ao longo do libro, esixiría, como
sinalaba Steiner da lectura en xeral,
outro libro como resposta.
Ameno e rigoroso na súa escrita,
coma sempre, Francisco Sampedro
ofrécenos un volume indispensable,
mostra dun pensamento longamente
madurado que non rexeita enfrontarse
ao grandes temas.

T
ProPostas

“Significante de que? Do Nada que lle
falta para esa constitución imaxinaria
e imposíbel e o si-mesmo”.
E aparece un asunto sobre o que
esperamos unha nova aposta do pensamento do autor: a estética, ollada
só de esguello ao longo do presente
volume, na liña da relación entre o
belo e o sinistro. O sublime, postula o
autor, parte da presentación do impresentábel, da desmesura que conmove, inhibición, bloqueo, ante o sentimento dunha interrupción das forzas
vitais. “Alí onde a linguaxe común
abdica, o poema fala”, dinos Lévinas,
citado por Sampedro.
Porque “o que o poema plasma é
o innominábel, o indicíbel, o insensato. In-sensato: o que nin ten sentido
posíbel, nin tan sequera potencialidade para virtualizar un rescate da orixe,
a partir da cal garantir un chan no
mundo”.

ProTexta

diana ortodoxa, dinos que a relixión
existe a custa do xuízo. Quere dicir:
relixión e medo a morrer están directamente vinculados. A angustia da certeza ante a morte é matriz última do sentimento relixioso.
“Neste punto, Sartre cualifica de
gratuíta a afirmación heideggeriana de
que morrer é xusto o que ninguén
pode facer por min, xa que, en realidade, ningunha das miñas posibilidades pode ser proxectada nin realizada
por outro máis que por min mesmo.
Sosterse constantemente no ser para
a morte consistiría en vivir a morte en
vida, co cal a existencia resultaría claramente deturpada”.
Lembra o autor que na concepción sartreana da liberdade esta é,
sempre, debedora da continxencia,
fundamental recordatorio que nos
sitúa perante a idea sartreana da realidade humana como significante.
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Viaxes reais interesadas
HISTORIA Margarita Barral explica a relación entre viaxes reais e imaxinario
nacional.
Gustavo Hervella García texto

ProTexta

ProPostas

T

N

o último terzo do século XIX a
construción da nación española
tomou un rumbo novo ao calor das unificacións de Italia (1870) e Alemaña
(1871), da conferencia de Berlín e o
inicio do imperialismo contemporáneo
(1884). Os monárquicos, republicanos
e demócratas ou os carlistas loitaron
por definir unha forma de goberno,
pero nunca puxeron en dúbida a integridade nacional. Con Alfonso XIII e a
rexencia da súa nai a situación non
mudou, mais os tempos eran outros e,
se a Inglaterra victoriana ou o imperio
alemán eran conscientes da necesidade de nacionalización dos seus súbditos, España tamén. Neste marco é
onde se sitúan as viaxes rexias; nación
e monarquía —e catolicismo para o
caso español— camiñan xuntos polo
ben da patria. Isabel II, Amadeo I,
Alfonso XII e o seu fillo Alfonso XII visitaron a totalidade do país coa intención de nacionalizar ás masas.
Con Alfonso XIII estas viaxes
tomaron o cariz de asunto de Estado.
O goberno interviña deseñando rutas,
indicando a quen visitar e organizando
as comitivas de recibimento. Tal como
amosan os traballos presentes neste
libro, coa edición de Margarita Barral,
profesora da USC, o monarca entendía as viaxes non como un achegamento ao pobo, popularizando a
monarquía e a súa figura, senón como
unha obriga. En todos os territorios se
repetían as mesmas cerimonias:
saúdo ás autoridades políticas e económicas locais, Te Deum e paseo por
unha rúa céntrica aclamado polos
súbditos. A intención principal que
enmarcaba a viaxe —mimetizar
nación e monarquía— quedaba, xeral-
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Alfonso XIII visita España.
Monarquía y nación
margarita Barral (ed.)
comares, 2016

a presenza rexia era
unha oportunidade
económica; así o
entenderon os
industriais e políticos
de arousa en 1907, que
pretendían converter a
zona na residencia de
estío da realeza. sen
embargo, non deixaba
memoria na
poboación.
mente, moi diluída, xa que a distancia
simbólica e física entre o monarca e a
poboación era considerable.
Alfonso XIII viaxa por España —a
Galicia fíxoo en sete ocasións—. A súa
presenza deixou pegadas importantes
na prensa, no rueiro ou en documentos
como o vídeo que se entrega con este

volume referente á visita a Estremadura
en 1922. Para moitas localidades, a
presenza rexia era unha oportunidade
económica; así o entenderon os industriais e políticos de Arousa en 1907, que
pretendían converter esta zona na residencia de estío para a realeza. Sen
embargo, non deixaba memoria na
poboación, precisamente o que máis se
buscaba en cada viaxe. O libro reflicte a
primacía do interese persoal sobre calquera outra faceta: vacacións estivais
en Donostia ou Santander, actividades
castrenses como as paradas militares
de Madrid, a visita a Marrocos ou a realizada en 1907 a Bóveda por mor duns
exercicios militares. Algo semellante
ocorre en Cataluña, onde os políticos
locais e os industriais son os máis interesados nas diferentes viaxes, incluso
con mensaxes haxiográficos por parte
de figuras como Cambó ou Prat de la
Riva que chegaron a realizar parte dos
discursos en catalán, presentando esta
lingua como unha riqueza máis de
España. Aínda que a expansión do
nacionalismo español e da monarquía
non se fomentou como era de supoñer,
certamente algunha parte da cidadanía
puido identificarse máis cos símbolos
nacionais, e co propio rei, chegando á
integración no imaxinario popular da
súa figura.
O feito nacionalizador leva anos
sendo analizado a través de procesos
banais —en terminoloxía de Michael
Billing– como pode ser o fútbol
(Alejandro Quiroga), a música (Pilar
Ramos López) ou o cine (Marta
García Carrión). Este estudo é unha
peza máis neste engrenaxe que constitúen os estudos referidos á construción nacional española.

