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ANTÓN PATIÑO analiza no extenso
e no profundo a última novela de Manuel Rivas
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Entrevista
XAVIER QUEIPO

Houbo un lavado de
cerebro cando se

falou da gran novela
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C al é o punto de partida de Os

Kowa?

Vén dun soño complexo ou de dous

soños coincidentes. Os soños teñen

que ver, un: coa música no medio do

mato cun episodio onde aparece o pro-

tagonista na casa do último serenguei-

ro da zona e este ten dous discos, un

de Wagner e unha selección de tangos

de Carlos Gardel. No medio da selva

soa unha sinfonía de Wagner e teste

que imaxinar a selva, o río, e unha

especie de chaira onde está a casopa

do serengueiro. O tipo chega, non hai

ninguén na casa, e o soño é que, no

meu soño, eu entro nunha casa aban-

donada pegada ao Amazonas e alí

quedo durmido. Espértame o seren-

gueiro, que mide o paso do tempo

poñendo música os sábados, os dous

únicos discos que ten. O outro soño é

de sexo en grupo con monos. É unha

parte moi importante da novela porque

na tribo dos Kowa viven separados os

homes e as mulleres en dous poboa-

dos distintos. Só se xuntan cada tres

lúas nunha noite fantástica no medio

do mato, arredor dunhas augas ter-

mais e naquela piscina fuman a través

do narís, e no momento da orxía, do

sexo en grupo, aparecen os monos.

Estás esperto e están os monos antro-

pomórficos no medio, non se sabe moi

ben se son creados pola túa imaxina-

ción ou son de verdade. E o terceiro

soño está baseado nunha recreación

dunha novela de Carlos Castaneda

que se chama Viaje a Ixtlán,  onde o

chamán lle ensina como atopar o seu

lugar no mundo e el atopa ese lugar

onde hai unha especie de acantilado e

ve a selva por riba. Sente no momento

que aquel é o seu lugar e supoño que

cada un de nós ten a experiencia nal-

gún momento de dicir ‘’aquí quedo’’. O

que pasa é que, despois, non podes,

por unha serie de razóns sociolóxicas,

Hai unha psicopatoloxía no
sistema literario galego que inclúe
a necesidade de ter novelas

Camilo Franco Texto

Xavier Queipo acaba de abrir con Os Kowa (Editorial Galaxia. Premio Blanco
Amor de novela, 2015) un espazo novelístico de longa duración cunha historia
de viaxes e descubrimentos. Unha historia que desde Europa entra no corazón
do mato brasileiro. Un naturalista que rebusca nas bolboretas como na súa vida.

XAVIER QUEIPO

Os Kowa
Xavier Queipo
Galaxia, 2016
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económicas..

Por que escolliches contalo en pri-

meira persoa?

Escollino porque o protagonista é o

único protagonista que xa aparece en

Malaria sentimental e é o mesmo que

o de outras dúas novelas que sairán

máis adiante: unha se desenvolve no

Caribe e outra na selva do Congo. Hai

xente que se creou un personaxe de

detective, sempre borracho, divorcia-

do…, pois eu recreo unha especie de

estereotipo de investigador a distan-

cia, que hai en moitos departamentos

de bioloxía do mundo que estudan e

fan informes en lugares moi afastados

do planeta, relacionados coa farmaco-

loxía, buscando sustancias para as

farmacéuticas. Este é unha mestura

diso. Vai nunha expedición, aínda que

el non é botánico, e van seguindo a

historia dunha bolboreta da que non

se sabe nada da súa bioloxía. Esa

bolboreta esperta o seu interese. El

ten amigos noutros departamentos

doutras universidades, métese nunha

expedición internacional, o seu equipo

é de cinco pero hai máis equipos en

distintas cabeceiras no amazonas... O

típico dunha investigación internacio-

nal onde hai moitas disciplinas e aca-

ban facendo unha recompilación dos

datos e un estudo para ter mostraxes

en moitos lugares ao mesmo tempo.

Estás establecendo unha continua-

ción do personaxe?

Estou creando un estereotipo que, ao

mellor, responde ao que quixen ser

cando era novo e non fun: un natura-

lista a nivel internacional que por ava-

tares da vida vaise colocando onde

pode e onde lle deixan, cousa que é

unha das traxedias da xeración

actual. Por exemplo, nunca houbo

tantos bombeiros con licenciaturas.

Un estuda para formarse e despois

será o que sexa. En vez de crear un

detective, creei un naturalista, un per-

sonaxe naturalista que non estou pre-

sentando porque non era consciente

ao principio. Non planifiquei ao perso-

naxe, senón que saíu esta historia do

soño. Se o tivera planificado, proba-

blemente, a novela anterior,

Extramunde, teríase desenvolvido en

Borneo por exemplo. Pero é unha his-

toria completamente distinta.

Cal é a aspiración?

Estou falando das distintas percep-

cións que hai de comportamento na

sociedade, tamén da biodiversidade,

do cambio climático, de moitas cou-

sas que teñen que ver co medioam-

biente. Hai unha especie de amalga-

ma de liñas de traballo, todas nun

mundo fantástico, para desde aí ir

explicando a miña visión do mundo. Ti

cando queiras unha cosmogonía

pódela facer como Tolkien, con bos e

malos, ou podes facelo de mil e unha

maneiras. Ti estás explicando o

mundo dende un punto de vista e

escolles unha especie de imaxe espe-

cular túa e hai que ter moito coidado

con iso porque ten partes que poden

ser miñas e partes que non. Sempre

que fabricas unha personaxe estás

fabricando un remedo de ti mesmo,

sobre todo se falas en primeira per-

soa. Non é necesariamente un

mesmo, é dicir, eu fago a miña trans-

ferencia a ese personaxe, pero tamén

podo estar facendo outras transferen-

cias con outras características.

Nos últimos tempos escoitei que

Foto: Cé Tomé
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os autores galegos por fin se libe-

raron de facer novelas en Galicia,

que agora facían novelas sobre

New York, pero no teu caso...

Levo 25 anos escribindo tamén sobre

o meu país, pero case sempre desde

fóra do meu país, porque esa é miña

situación persoal.

Sempre en espazos que para un

lector medio galego, portugués ou

español, son exóticos. Eu non sei

se iso é programático para ti...

Unha vez preguntábame unha cousa

semellante Ana Romaní e dixen: para

min a exótica es ti, porque levando 25

anos fóra, exótica é unha poeta, locuto-

ra de radio, nun país onde goberna

alguén que quere destruír a lingua, e

ela resiste aí. Eu teño esa característi-

ca na miña vida, levo 27 anos fóra do

país. Son moitos anos de vida, aínda

que eu teña bastantes moitos xa. Cada

ano estou máis preto de ser un 50%

belga e xa vivín o 50% da miña vida

fóra de Galicia. Eu todo iso non o con-

sidero exótico porque co meu traballo

teño a sorte ou a desgraza de ter visi-

tado moitos países. Eu case nunca vou

de viaxe de pracer. Vou de viaxe onde

hai unha parte que podes aproveitar.

Normalmente, ás 6 da tarde quedas

libre, hai xente que vai ao bar do hotel.

Eu, das 6 ata horas inconfesábeis

exploro o país. Teño esa visión externa

e para min son máis exóticos lugares

de Galicia que non coñezo, unhas ruí-

nas de Lugo ou unhas termas do

Carballiño, onde nunca estiven, que o

Cabo do Norte no que estiven varias

veces. Entón, que é exótico?

Falaba do exótico dende o punto de

vista do lector, de quen te vai ler,

que en Galicia quizais ti es un autor

con certa caída cara o exótico, cara

a ambientación, a xeografía...

Pero é cuestión de aproveitar as expe-

riencias propias para ese exotismo e

de que algunha maneira son un trans-

terrado. O transterrado vai cambiando

de sitio, teño unha base alí pero visito

moitos lugares esporadicamente. É

unha especie de axuda no sentido

real, dunha planta que dá sementes e

cada unha vai para o seu lado. As

miñas foron por moitos sitios. Eu teño

unhas libretas desde o anos noventa

onde anoto todo, pego os tiquets dos

espectáculos aos que vou e esas cou-

sas. Todo iso é o meu universo. Aquí

fica o meu universo nostálxico, expli-

cábao no discurso que din na recollida

do premio Blanco Amor: eu tiña dúas

ramas da familia, unha rama comer-

ciante e unha emigrante, a comercian-

te ensinoume a ter raíces, a traficar, a

contrabandear... porque digamos que

viñan de Ourense. Despois tiña unha

rama máis mariñeira, de orixe en

Muros onde o 50% da familia emigrou.

Esas son as ás, é dicir, as raíces para

saber de onde es, eu son de aquí.

Cando me preguntan de onde son

digo que son galego. Iso veume da

rama comerciante, a rama que sabe

tratar perfectamente aos clientes.

Despois, a rama viaxeira por necesi-

dade que foi por todo o mundo e fixo

todos os oficios do mundo, de proxe-

neta ata mariñeiro. Trato de reflectir as

miñas experiencias e coñecementos,

e xa vou tendo unha idade e vou aca-

parando coñecementos en varias

ramas do saber. De feito nomeáronme

Senior expert. Vou acumulando coñe-

cementos e teño, se cadra, unha

dirección didáctica nalgúns dos meus

escritos, hai xente á que lle gusta e

xente que a aborrece. Penso que é

necesario facer pasar certas ideas,

pásalas ás veces en primeira persoa,

ás veces en terceira, e quixera dicir

que onde me sinto máis cómodo non é

nas novelas, é nos contos, porque a

nosa mente funciona por flashes, por

ideas estéticas, por soños, por percep-

cións. Eu non entendo nunca por que

en Galicia non tivemos xamais o

conto a outro nivel porque aí é onde

temos a tradición, por exemplo, Ánxel

Fole ou Castelao non fixeron novelas

e hai outros escritores tamén, Manolo

Rivas con ser xornalista, é un gran

contista, porque os xornalistas tedes

a capacidade de captar o momento, a

escenografía dun momento determi-

nado, ou escribir apuntando cara un

correctivo. Pero iso é o que está na

tradición e non entendo por que os

contos non se venden tan ben ou

mellor que as novelas, porque nas

novelas non temos tanta tradición.

Houbo, digamos, un lavado de cere-

bro brutal, cando se dicía ‘’a gran

novela’’, incluso se creou o premio

Blanco Amor, que era de novela

longa, que iso xa indica unha patolo-

Levo 27 anos fóra do
país. Son moitos anos
de vida, e cada ano
estou máis preto de
ser un 50% belga.
Teño esa visión
externa, e para min
son máis exóticas
unhas ruínas de Lugo
ou unhas termas do
Carballiño, onde nunca
estiven, que o Cabo do
Norte no que estiven
varias veces. Entón,
que é exótico? 
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xía determinada. Hai unha especie de

psicopatoloxía no sistema literario

galego que inclúe a necesidade de

ter novelas.

Penso que iso é unha necesidade

de asimilación co entorno, se non

temos novela, non temos literatura.

Nós mesmos teríamos tres ramas na

literatura, catro, se cadra. A primeira

sería a contística, a segunda a teatra-

lización, a terceira a poesía no senti-

do épico e a cuarta sería a críptica.

Creo que desde un sistema máis peri-

férico podes ter unha visión máis

aceda, máis punzante do outro siste-

ma literario. Aquí, probablemente,

seriamos mellores críticos. Moitas

veces, desde un punto de vista de

fóra do centro, un ten unha visión dis-

tinta da sociedade, do sistema litera-

rio. Moitos dos meus artigos, os pou-

cos que os len, atópanos excéntricos,

porque non falan coa mesma lingua-

xe e referentes que a outra xente que

fai colaboracións da prensa.

A cuestión da tradución, quería que

me fixeras unha comparación entre

traducir a Joyce e traducir a

Carroll, porque ti estiveches nos

dous, e tomando como referencia

eses dous casos poderíamos pen-

sar que padecemos un certo anglo-

centrismo cultural?

Co primeiro estaba nun grupo onde

eu era o menos enterado e o máis

hábil nas ferramentas literarias.

Aprendín tanto durante tantos anos e

teño que dicir que debo moito aos

outros tradutores, porque aprendín

tanto que me deu forza para poder

traducir eu só. É como ter un curso de

tradución avanzada individual, con

dúas tradutoras profesionais e un

coñecedor de varias linguas e moi bo

tradutor. Ao estar no sistema literario

teño o nome máis coñecido, pero

teño que recoñecer que eles me guia-

ron, axudáronme con ese curso inten-

sivo e personalizado a conseguir

unha solidez na tradución que antes

non tiña.

O asunto de Alicia: hai que ver a

portada e a portada non pon ‘’traduci-

do por’’, pon ‘’posto en galego por’’, é

un matiz moi importante que significa

que non hai a tradución literal, que

non deixa de habela, pero, por exem-

plo, hai varios exemplos de liberdade

importantes. O maior destes espazos

son os poemas, por unha cuestión de

adaptación ao ritmo da nosa lingua, a

rima.  Por outra, Alicia cando fala nos

seus poemas, sempre se está trabu-

cando, non está lendo os seus poe-

mas, e isto non se facía así:  ‘’non me

saen as palabras que me teñen que

saír’’. Agarreime a esa frase para dicir

‘’teño liberdade absoluta’’. Que fixen

cos poemas? Linos en portugués,

galego, español, francés e escribinos.

Paréceme unha opción válida.

Entendéndoo como unha reescritura

e penso que tiña que ser así, porque

se ela se esta trabucando, eu facen-

do o mesmo tamén me estou trabu-

cando e, se queres aínda unha

broma, pódoche dicir que eu estaba

no paseo coa barca e escoitei o

conto. Ti imaxínate que algún che

conta un conto tan longo nun paseo

en barca e, tres anos despois, o

escribes, estou seguro que o que

escribiu non foi o mesmo que o que

contou. O que fixen foi imaxinarme

que escoitara o conto. Isto é unha

broma, porque hai pequenos axustes

de vocabulario, axustes para facelo

entendible hoxe en día, porque algun-

has cantigas eran cantigas populares

que non din nada tampouco a un

inglés hoxe en día. Hai xogos de

palabras que eu tratei de adaptalos o

mellor posible. Pero non hai que
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esquecer que O país das marabillas é

un lugar onírico e, por tanto, non é un

lugar onde as cousas estean ben ou

mal, é un lugar sen moral, pode pasar

calquera cousa. Dito isto, se fas unha

versión psicanalítica da novela a

característica do coello é a ansieda-

de, a raíña de corazóns é unha psi-

cópata, o sombreireiro está tolo pola

absorción de mercurio, e a lebre e os

coellos eran famosos porque cando

chegaba o momento da reprodución

estaban desvariados. Tamén quixen

facer un libro para adultos. Non

quero falar mal, porque non podería,

da edición anterior. O problema é

que está feita por un standar para

nenos e pon diminutivos onde no ori-

xinal non os hai. Aquí hai un intento

de que Alicia sexa racional pero non

sexa unha sabidilla. En moitas tradu-

cións traducen lobster como langosta

porque é o que ven no dicionario,

pero alí non hai langostas, senón

lumbrigantes.

“Desde Bruxelas Galicia vese
como un destino turístico e unha
potencia pesqueira frustrada”

Antes falaches da túa condición de

galego completo e medio belga.

Que perspectiva tes desde alí do

que pasa en Europa agora mesmo?

Aquí vouche sacar un diálogo de

Alicia no país das marabillas que di:

Me podrías indicar hacia dónde tengo

que ir desde aquí?

Eso depende de a dónde quieras llegar.

A mí no me importa demasiado a

dónde.

Entonces da igual por donde vayas.

Esa é a idea que teño do que está

pasando en Europa e en Galicia.

Agora, por exemplo, se tivera que

escribir un artigo de opinión política

escribiría sobre Alicia, o Bloque e o

gato de Cheshire. Escribiría sobre iso:

a onde temos que ir? Moito depende

de a onde queiramos chegar. Europa

a que quere chegar? A ser un xigante

económico? Reconstruír un imperio?

Está sen definir o que quere. Ou se

quere construír unha alianza sagrada

cos países anglosaxóns e reiniciar

unha guerra fría ou non tan fría...

Desde Bruxelas Galicia vese como un

destino turístico e como unha poten-

cia pesqueira frustrada.

E a vida cotiá, sobre todo dende os

atentados, cambiouche moito?

Non, pero porque non teño fillos, que

unha cousa moi importante é o peche

das escolas, garderías. Implica que non

poidas ir ao traballo, que teñas que

quedar para atendelos, Cando apare-

ceu o nivel de alerta, na casa, decidi-

mos que non se tería que notar que a

vida cambiou. Aquel día saímos ao

cine. Chegamos e o cine estaba pecha-

do. Pero decidimos que íamos ir aos

mesmo lugares, facer o mesmo... por-

que o único que non se pode ter é

medo, hai que ter precaución. A situa-

ción alí é moi complexa porque dá a

impresión de que, xa se falou moito nos

medios, hai moitos atentados, algún

asasinato. Falábase de que se había

un pacto coas autoridades belgas: “vos

non facedes ningún atentado no noso

territorio e nós non entramos nese

barrio’’. É un rumor que anda por

Bruxelas. É probable, porque se anali-

zas a cantidade de albos potenciais

que hai alí (parlamento, consello de

ministros…), con iso poden atacar a 28

países ao mesmo tempo. Tamén hai o

rumor de que non dan pechado a situa-

ción de emerxencia porque non saben

como. Porque agora hai que convencer

á xente á que lle dixeches que había un

perigo que ese perigo desapareceu.

Se tivera que escribir un artigo de opinión política sería sobre Alicia,
o Bloque e o gato de Cheshire. Escribiría sobre iso: a onde temos que ir?
Moito depende de a onde queiramos chegar. Europa a que quere chegar?
A ser un xigante? A reconstruir un imperio? Está sen definir o que quere.
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D espois de rematar a lectura de

“O último día de Terranova” fica

un inquedo pouso a remexer na mente.

Unha señardade imprecisa, a xeito de

brétema indefiníbel pegada ao corpo.

Ledicia de intres onde o que conta é o

sentimento, a verdade profunda que

vibra na máis cativa presenza. Gravita

o silencio máis mesto que nos leva

deica a derradeira lindeira. Hai algo

máis triste que a morte dunha libraría?

Fíos que entrelazan xeracións e ins-

tantes máxicos. Vicenzo e Amaro

Fontana. Agromar dun hábitat onde

gardar os soños libertarios. Alfar /

Minotaure. Urdido de encontros, cre-

bas, fusións e relatos alén do tempo.

O tratamento das palabras nesta

novela é ecolóxico, como se fosen

seres vivos. Unha escrita emocional,

as palabras teñen substancia orgáni-

ca, son tratadas con agarimo polo

autor e correspóndelle xerando frases

ateigadas dunha autenticidade inédi-

ta. Xerando imaxes entrañables daca-

balo dunha sintaxe anovada. As pala-

bras viven en liberdade, son experien-

cia e testemuña elas mesmas do xogo

da creación.

Unha libraría metida no corpo. O

lector fica mergullado nun mundo

especial. Gardamos xa para sempre

eses seres singulares,  espazos que

figuran deseñados por Gaston

Bachelard. Entramos no camarote

dun viaxeiro inmóbil. No gabinete de

soños do vello mariño de Lugrís.

Neses faiados que hai nas vellas

casas onde atopar obxectos estraga-

dos apreixados nas arañeiras do

tempo. Cofres con cartas transoceáni-

cas. Fotos en B/N pigmentadas dun

amarelo simbolista. Sempre neses

faiados vibra a emoción fonda dos

interiores metafísicos que pintou con

esmero Giorgio de Chirico.

Agroman eiquí (baixo fermosos

alcumes) espazos imantados nos

recunchos do segredo: Memoria

Profunda, Terra Escondida,

Transatlántica, Cámara Estenopeica,

Penumbra da Terranova, Mobilis in

Mobili, Labirinto Máxico… Imaxinación

como infindo, metáfora expandida da

creación. “Unha vez dentro, non dirías

nunca que o cuarto era pequeno.”

Máquina do sono horizontal. O invento

dun novo ismo paradoxal: levitabismo.

“Axis mundi” na vertical do soño. A

ingravidez do abismo.

Fotos que están a rir e instantáneas

onde a morte marcou cun seu rotundo

X… Riso e crime. “Cando foi o golpe,

unha das primeiras medidas en Galicia

foi destruir o Seminario de Estudos.

Asasinaron dezasete membros e trinta

e un conseguiron fuxir ao exilio.” 

Resistencia fronte á opresión.

Conxurando a falla de liberdade na

semente da diversidade, na policro-

mía da vida como esperanza.

Universo encantado naquela oficina

da trastenda. Cuarto das lembrazas e

libros censurados pola ditadura.

Ámbito de pertenza, intimidade espa-

llada na alteridade, sempre perto dos

outros. A carón da materia viva dos

Hábitat da liberdade
Antón Patiño mergúllase na extensión e na profundidade da última novela de
Manuel Rivas. Un relato cun tratamento ecolóxico das palabras para contar un
mundo “especial”.

PROTAGONISTA MANUEL RIVAS

Antón Patiño Texto

O último día de Terranova
Manuel Rivas
Xerais, 2016
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soños. A vertixinosa constelación

desta cartografía vai acadar outros

puntos de irradiación na Liña de

Horizonte ou no abalar da luz intermi-

tente do Faro (ubicado como un tótem

na beiramar da memoria).

Fenomenoloxía do enigma
Librarias-soño, librarías-memoria,

librarías-nai, librarías-maelstrom, libra-

rías-rizoma, librarías-inconsciente. A

descuberta que fai Rivas é a da libra-

ría-natureza ao mesturar os seus dous

grandes referentes personais de xeito

solidario. Como se o espazo propio da

humanidade xurdira emancipado nesa

máxica aleación vital entrelazada

entre natureza e cultura. Equilibrio

natural, vieiro dunha harmonía animis-

ta na plenitude de contrarios e sostibi-

lidade da vida no planeta.

Poderiamos ler este libro devagar

deica atopar novos rexistros e suxes-

tións. A comunidade de lectores de

Rivas está de festa. Un libro enigmático

que figura pedirlle ao lector moita cola-

boración. Empatía co imaxinario de

cadaquén. Un palimpsesto de socalcos.

Libro cheo de libros e animais. Cheira a

mar, inzado de prodixiosas sinestesias.

O latexo romántico e intimista. O voo

libre dos paxaros. A vida nun ollo de

peixe, nun grande angular de sensa-

cións amoreadas: visuais, olfativas, tác-

tiles… Tecido de sons inmateriais e

vibracións cromáticas a xirar coma nun

rebuldeiro caleidoscopio. 

Encrucillada nun mosaico dos

sentidos arremuiñados. Sabores.

Climas. Atmosferas. Texturas que

aboian nun suxestivo relevo do real.

Sonido e sentido das verbas, son e

senso nunha dialéctica rebuldeira. As

metáforas son seres vivos, andan ás

ceibas. Liberdade. Señardade.

Humor. Proceso de simultaneidade

vangardista. O tempo real é simultá-

neo. Entrelazo no mapa do labirinto.

Retablo barroco enguedellado, por

veces preciosista traballo de ourivería

literaria. Pezas que encaixan nun

xeroglifo de seu.

Cheirar as texturas
Abres o libro a modo ata escoitar o

incríbel recendo, o tacto do aroma,

reparas na textura do papel, na cor

das voces… Ás veces figuras ler

nesas veas azuis case transparentes

do papel nun tête-à-tête.

O-ollo-que-mira esvara de xeito

oblicuo polo  texto de “Terranova”.

Amplias un parágrafo nun efecto

lente de aumento. Dúas verbas

daquela casan dun xeito insospeita-

do: esa proba decisiva mide a tem-

peratura poética… De esguello esta-

bleces un xogo en rotación coas

imaxes asociadas, segues o ronsel

da escrita facendo como lector crea-

tivo as túas propias hipoteses de

abstracción. Neste libro O´Rivas

figura proceder por condensación

simbólica. Configurando os emble-

mas personais dun territorio interior.

Talvez un dos seus libros máis

expresivos, peneirado no remuiño

da espiral que fura detrás da simul-

taneidade onírica. 

Manuel Rivas e Antón Patiño na presentación de "O último día de Terranova" en Vigo. Foto: Ricardo Grobas
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Ten moito este proceso de centri-

fugado emocional expresionista,

como se a escrita latexara, aínda tre-

mente, na superficie da páxina.

Cando fala do mar o balbordo xa é

literal e zoa o nordés nas esculcas

dos percebeiros, nas descricións do

litoral hai como salpicadelas de escu-

ma vangardista riba das letras. Un

determinado coeficiente de humidade

agarda neste libro como un talismán

segredo. Por eso aparece moito

Teixeira de Pascoaes e o saudosismo

simbolista da nubosidade variábel.

Fraxilidades vitais
Esta novela fai demorado reconto

polo miudo de moitas experiencias de

fraxilidade: a vida, a liberdade, os

soños, a amizade, o amor, a clandes-

tinidade, as árbores, os animais, os

regatos que esmorecen… Son todas

presenzas lixeiras como as dun paxa-

riño doente na mans dun médico

poeta lugués. Verbas insomnes xogan

polas páxinas facendo reviravoltas e

brincadeiras da imaxinacion. O bo

artista deixa ceibe o inconsciente. Fai

mesmo se é preciso pinchacarneiros.

Saca a pasear fóra o subconsciente

na procura de magnetismos diversos.

Xoga ao chou e sen rede.

Continente da imaxinación
“Terranova” é un continente da imaxi-

nación, unha metáfora aberta, unha

libraría de librarías. Un recinto do

marabilloso, como aquelas vellas

wunderkammer, os antergos gabine-

tes de curiosidades. Hoxe moitas des-

tas vivencias fican case esquencidas

no mundo das presas. Como cando

vemos un vello letreiro inzado de

modernidade tipográfica nunha vella

fachada estragada. Unha antiga

tenda de moda, un comercio cun rotu-

lo anacrónico: “La Innovación”. Os

vellos soños pendurados aínda neses

nomes sonoros. O escritor reparou no

rótulo sobrevivinte dunha libraría na

cidade: “La Poesía”, vinculado de feito

á súa propia infancia.

Matinemos nunha desordenada

xeira de grafitis riscados nunha pare-

de caótica: Espazo físico. Represión

verba tachada. IMAXINACIÓN

LIBERDADE Ecosistema. “Pedra do

lóstrego”. Hábitat. Garabatos/ esbo-

rranchos insurxentes. EL ETERNAU-

TA Saudade-Señardade - melancolía

activa. Psicografismos á espreita.

Xestos en cor cinza. Antifronteiras/

Exilio. XXXX—Dylan. Led Zeppelin.

Alice Cooper.  Mercedes Sosa.

“Homes de chuvia aman o sol”.

Símbolos de xenitais esquemáticos.

Encol dun fondo de tachóns verme-

llos. Amnesia retrógrada. O ruído do

mundo tamén está presente.

Muller-ponte-alén-mar
Este libro é terapéutico. Cura feridas

emocionais. Rivas é un escritor-

curandeiro. Un espírito nómade e

libertario que vai detrás da alma das

cousas. Somos relatos. Unha persoa

é o que queda  pendurado no fío do

tempo. Un ronsel de encontros, xes-

tos, palabras, anédotas... Somos

auga, osos, afectos, acenos, des-

exos, sentimentos, medos… 

Lezama Lima, o mestre inmóbil de

La Habana fumando devagar un dos

seus lendarios puros emitiu unha sen-

tenza da que gostaria Rimbaud: “Un

ser vivo é un sistema activo de corres-

pondencias que marchan como un

sistema de reloxería.” Velaí o equili-

brio entre soño e mais realidade, ana-

loxías e correspondencias da linguaxe

cifrada simbolista que ían deixar unha

pegada fértil na literatura moderna.

Garúa é unha muller-ponte que

comunica pobos irmáns, o país-espe-

llo onde acontece o arrepiante desdo-

bramento do totalitarismo. Imos des-

eguido asumindo procesos de perda.

O traballo do dó aboia daquela como

compensación necesaria á dor. O

sentimento de melancolía, o pouso da

Esta novela fai un
demorado reconto polo
miudo de moitas
experiencias de
fraxilidade: a vida, a
liberdade, os soños, a
amizade, o amor, a
clandestinidade, as
árbores, os animais, os
regatos que
esmorecen. Verbas
insomnes xogan polas
páxinas facendo
reviravoltas e
brincadeiras da
imaxinación. O bo
artista deixa ceibe o
inconsciente.

13-cultura protexta:j-cultura  16/5/16  11:40  Página 82



P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pr
oT

ag
on

is
ta

05.16 83

señardade está moi presente. O labor

do soño, a elaboración do loito, o

labor do símbolo: tres procesos sem-

pre moi presentes en Manuel Rivas.

O ecosistema cultural humano

ameazado polo Imperio do Baleiro. O

hábitat  humano é fráxil, a cultura fai

da fraxilidade un valor. A vangarda a

carón do popular, cun nidio posiciona-

mento ético, en defensa das clases

subalternas e da súa cultura. O mito

vive como esconxuro fronte a fatalida-

de. Autenticidade da vida cotiá e radi-

calidade do que sabe onde están as

raíces existenciais.

Podería asumir O´Rivas aquela

inesquencíbel autopoética de

Lezama: “O que máis admiro nun

escritor? Que manexe forzas que o

arrebaten, que figuran van esnaquiza-

lo. Que se apodere dese reto e disol-

va a resistencia. Que destrúa a lin-

guaxe e que cree a linguaxe. Que

durante o día non teña pasado e pola

noite teña un milleiro de anos.”

Contos que voan
Manuel Rivas semella cazar os relatos

que están polo aire. Xorden cunha rara

naturalidade. Como se xa existiran nos

pregamentos do espazo-tempo, figu-

ran relatos orais que se van transmitin-

do aos poucos. Entidades transperso-

nais que seguen o seu camiño. Como

farrapos esvaidos do desexo colectivo

pendurados na atmosfera.

O filósofo francés Jean-François

Lyotard dicía: “Os pensamentos son

como nubes”. Non nos pertencen,

están por aí circulando… Heidegger

ao falar do idioma como “Casa do ser”

fala deses vectores preexistentes. O

ser humano pertence á linguaxe.

Estamos atravesados por verbas,

imaxes, olladas, relembros, presen-

zas que nos constitúen.

Escarva na terra do inconsciente
Na filosofía clásica natureza/cultura

son termos antitéticos, afastados,

como se fosen case conceptos opos-

tos. Arredados e mesmo enfrontados.

Para Manuel Rivas as cousas non son

así, estes conceptos camiñan da man

xerando unha aleación máxica, a

hibridación da natureza-cultura recu-

pera unha dimensión de plenitude

anterior á escisión. O autor fusiona os

dous eidos. Aliaxe de literatura e natu-

reza. Tamén de escrita e vida.

Reintegrados a xeito ao anaco de

natureza que somos. 

Por eso compre ler este libro como

quen escarva na terra. A modo, dedi-

cándolle a concentración que precisa,

deixándose levar. Recordo pasear co

meu pai polo camiño da chaira, na

aldea de Vilaescura cos cativos, leva-

ba detrás un feixe de netos (ao redor

de media ducia). Chegamos a un fer-

moso piñeiral. Era quen de ler no libro

da natureza como na cunca da man.

Íamos buscar setas. Non había nin

rastro de cogumelo algún. Indicando

unha zona concreta do bosque man-

dou a recua de netos a apañar fungos

e nun momento xa colleran centos de

boletus edulis. Visíbel ou invisíbel, é

relativo dabondo.

Esta polaridade (visíbel/invisíbel)

fai que en Rivas estea presente o

ámbito físico dun xeito sobranceiro

mais tamén o espazo metafísico. De

feito trata con total verosimilitude e

realismo aos sucesos máis espec-
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trais (nunha longa tradición cultural).

Está o vector antropolóxico do imaxi-

nario colectivo e a tensión vangardis-

ta das novas tendencias. Pasado e

actualidade estrita agroman nun

mesmo plano.  

Como quen fai un manifesto andró-

xino mestura con soltura libertaria a

revolta dos contrarios, as polaridades

de contraste, debullando oxímorons da

realidade como encrucillada de pul-

sións. Vibracións orais. Lugares iman-

tados. Memoria profunda. A pegada na

materia. Recordo, soño, mito, lenda. O

traballo do símbolo. Non hai comunica-

ción sen símbolo. Condensacións sim-

bólicas a eito. Peneira subxectiva psi-

colóxica. A ferramenta do monólogo

interior. O traballo do soño aliado co

abraio, labor onírico como ferramenta

decisiva na imaxe alucinada.

Asociacións a escintilar. Tormenta de

ideas que vibran no luar.

Manifesto dialéctico bifronte
Como nunha realidade anfibia os con-

trarios establecen estruturas bifron-

tes. Faces cubistas asumindo o pen-

samento dialéctico. Ligazóns inaudi-

tas nun puzle de cores vivas. A cadea

de opostos coa que xoga Rivas esta-

blece tensións entre pasado e presen-

te, ficción e realidade, escrita e orali-

dade, memoria persoal e memoria

colectiva, vida cotiá e historia con

maiúscula, escenario de poder e cla-

ses humildes, mundo-da-vida e mani-

pulación, popularismo e vangarda,

humor e drama, visíbel e invisibel,

realidade e soño, sonido e sentido,

opresión e liberdade, intimismo sensí-

bel e sentimento comunitario, lugar e

transterramento, soidade e solidarie-

dade, a emigración e a señardade do

lugar. Moitos contrastes nunha reali-

dade dialéctica e complementaria.

Unha dualidade que vai ser subsumi-

da na plenitude creativa do paradoxo

como fermento literario.

“Prosa e poesía libran no interior

da novela unha loita, e esa loita é a

esencia da novela”: dicía con lucidez

Octavio Paz, nese seu libro impres-

cindíbel titulado “Los hijos del limo”.

“O triunfo da prosa converte a novela

en documento psicolóxico, social ou

antropolóxico; o da poesía a transfor-

ma en poema. En ambos dous casos

desaparece como novela. Para ser, a

novela ten que ser ao mesmo tempo

prosa e poesía, sen ser enteiramente

nin o un nin o outro.” Palabras dunha

intelixencia case transparente que

aforran calquera polémica estéril

sobre o tema. 

Espazo acougo
Atópome metido nesa libraría de

Rivas, refuxio e lugar seguro onde

sentir a fusión vangardista arte + vida

(a divisa favorita da bohemia) vivindo

e convivindo cos libros, sístole e diás-

tole do coñecemento, moreas de

libros acugulados nos andéis.

Rivas xera un espazo de fricción.

A fértil dialéctica ficción/realidade

provoca un estrañamento. Ósmose

entre soño e realidade. Unha voz

senlleira no campo magnético da

Ficción e Realidade. Alento, transmi-

sión do librepensamento, testemuña

dende aquela España plural que

marchou ao exilio, o ADN republica-

no. A loita contra da inxustiza e da

desigualdade.

Hai un lúcido contrasinal do artista

intuitivo asinado por Henri Cartier-

Bresson. Manifesto xeométrico da per-

cepción. Podemos dicir que coa preci-

sión dun arqueiro zen o noso escritor

conseguiu xuntar no mesmo punto de

mira: a mente, o ollo, o corazón.

Atópome metido nesa
libraría de Rivas,
refuxio e lugar seguro
onde sentir a fusión
vangardista arte +
vida (a divisa favorita
da bohemia) vivindo e
convivindo cos libros,
sístole e diástole do
coñecemento, moreas
de libros acugulados
nos andeis.

Foto: Sol Mariño

13-cultura protexta:j-cultura  16/5/16  11:40  Página 84



P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pr
oP

os
ta

s

05.16 85

D esde aquel iniciático As laran-

xas de Alí Babá (1998), a poe-

sía de Carlos Negro experimentou un

tránsito cara a fórmulas que semella-

ban ter como prioridade facer visíbeis

conflitos e contradicións, ben fosen

estas identitarias, ecolóxicas ou,

como acontece nos últimos libros,

relativas ao xénero. Botando man do

humor, da ironía, da retranca, da fór-

mula e, sobre todo, do restoballo lin-

güístico, a súa poesía ilumina con luz

crítica escenas e hábitos da cotidia-

neidade. Talvez pola materia poetiza-

da e polo ton lúdico resultante as

súas obras viñeron aparecendo en

coleccións destinadas tanto ao públi-

co infantil e xuvenil (Makinaria

(2009), Penúltimas tendencias (2014)

como ao adulto (Héleris (2003),

Cultivos tranxénicos (2008)). E talvez

esta itinerancia acabase freando a

recepción da súa obra como un con-

xunto unitario.

De obviarmos a cuestión editorial,

Masculino singular non só encadra

nun proxecto poético sólido senón que

semella complementario a Penúltimas

tendencias desde o punto de vista do

xénero. Nesta ocasión o que se nos

achega é unha serie de textos que,

conforme se resume na capa posterior,

procuran “unha saída de emerxencia

dese templo onde a virilidade segue a

ser o valor máis sagrado da tribo”. As

composicións fan visíbeis comporta-

mentos, prexuízos, roles e violencias

asociados á masculinidade, nun inten-

to de conformar unha identidade alter-

nativa baseada naquilo “que non son”

e na conciencia da alteridade: “O que

se cadra SON: Un morfema de xénero

singular e masculino”. A linguaxe do

libro aprópiase dos códigos dunha

publicidade que sintetiza, sabemos,

non poucas actitudes sexistas, e bota

man de recursos coñecidos na poesía

do escritor, como as reiteracións para-

lelísticas, as preguntas retóricas, a fór-

mula do cuestionario, as diloxías e as

desviacións semánticas. A isto cómpre

engadir aínda a poesía visual, incorpo-

rada nalgunha das súas páxinas e un

diálogo con voces escolleitas da poe-

sía galega, como Rosalía, Pondal,

Ferrín, Ana Romaní ou María Xosé

Queixan, baseado na concordancia

unhas veces e na discrepancia nou-

tras. O humor e  vocación lúdica do

libro vese tamén reflectida neste tecido

intertextual que dá lugar a rótulos

como “Fráxil & Femíneo & Delicado.

The New Fragance for Men. By Boss e

Xenerosos”.

Masculino singular non só torpe-

dea a liña de flotación de todo un ima-

xinario senón que crea unha textuali-

dade alternativa, cos seus achados

felices e tamén cos riscos  –simplifica-

ción, aparente inxenuidade ou posíbel

data de caducidade– que comporta

procurar saídas de emerxencia.

Saídas de emerxencia

María Xesús Nogueira Texto

POESÍA O novo libro de Carlos Negro intenta conformar unha identidade
alternativa ao predominante no masculino.

Masculino singular
Carlos Negro
Xerais, 2016

As composicións fan
visíbeis

comportamentos,
asociados á

masculinidade, nun
intento de conformar
unha identidade

alternativa baseada
naquilo “que non son”
e na conciencia da
alteridade: “O que se
cadra SON: un morfema
de xénero singular e

masculino”.
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O historiador J.C. Moya sinalou

que a causa principal do proce-

so migratorio masivo nunha sociedade

non era o atraso económico, senón a

súa modernización. No seu momento,

esta afirmación supuxo cambiar moi-

tas das ideas que definiran á emigra-

ción. Para o caso galego, a saída de

poboación era a principal causa do

suposto atraso, algo que compartían

os intelectuais de principios do século

XX, momento álxido das viaxes a

ultramar cara Cuba, Arxentina,

Uruguai ou Brasil. A tese de Alexandre

Vázquez, presentada no ano 2000 e

que agora se publica grazas á colabo-

ración entre a Fundación Barrié e o

Consello da Cultura Galega, incide

naquela idea: a modernización da

sociedade e da economía é a que pro-

picia que milleiros de galegos cruza-

sen o Atlántico. 

Foi a partires de mediados dos

anos 1880 cando se rexistraron as

maiores cifras de saída de emigran-

tes, que non cesan de aumentar até

1914. Saen de Vigo, A Coruña e

Vilagarcía, en compañías estranxei-

ras participadas por capital galego a

través de consignatarios con apeli-

dos referenciais como Fernández

Tapias, entre outros. O estudo anali-

za a influencia da emigración na

estrutura social, económica e política

de Galicia: os indianos que propicia-

ron a chegada de remesas económi-

cas e ideolóxicas que transformaron

a sociedade, os cambios no agro,

cunha prosperidade evidente para as

familias grazas á posibilidade da

compra do foro, de maquinaria e adu-

bos; pero non so iso. Tamén supuxo

a modernización industrial e banca-

ria, a conformación dunha potente

burguesía, o crecemento de vilas e

cidades e a instalación dun crecente

sector servizos.

Queda, tamén, outra menos bucó-

lica: as “viúvas de vivos” ou o freo que

supuxo para a internacionalización da

agricultura a entrada de capital ameri-

cano, sobre todo nos primeiros

momentos. A preeminencia de homes

na emigración xunto co reagrupamen-

to familiar transformaron a pirámide

poboacional, as viaxes “andoriña”, a

perenne presenza de paisanos en Bos

Aires ou a relativa facilidade para con-

seguir ingresos temporais, supuxeron

unha válvula de escape para a poboa-

ción. Ao tempo, a emigración trouxo a

concienciación política de moitos luga-

res, experiencias adquiridas atoparon

saída a través do agrarismo, o socia-

lismo ou mesmo o anarquismo.

Incluso os símbolos de Galicia se

constrúen alén mar.

Disto trata o presente traballo, ache-

garnos á nosa realidade histórica

mediante un dos fenómenos que mellor

a explican, no exhaustivo análise de

como unha persoa sae da súa aldea

cara unha urbe a miles de quilómetros.

O peso dos que marcharon

Gustavo Hervella García Texto

HISTORIA Alexandre Vázquez González analiza cen anos de emigración galega
para chegar a novas conclusións.

Emigrantes galegos, transporte
e remesas (1830-1930)

Alexandre Vázquez González
Fundación Barrié, 2015

A relativa facilidade
para consegir ingresos
temporais supuxo unha
válvula de escape. Ao
tempo, a emigración

trouxo a concienciación
política, experiencias
adquiridas atoparon
saída a través do

agrarismo, o socialismo
ou mesmo o

anarquismo. Incluso os
símbolos de Galicia se
constrúen alén mar. 

Foto: Alberto Martí
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S eguindo unha lóxica implaca-

ble, a obra de Rebeca

Baceiredo pretende demostrar como

a axiomática do capital se asenta

indefectiblemente no fascismo totali-

tario, de tal xeito que as variantes

abertamente autoritarias ou as

socialdemócratas non serían senón

subprodutos das necesidades do

capital, que en nada varían as condi-

cións esenciais da súa dominación. A

densa andamiaxe conceptual asénta-

se en Deleuze e Foucault, mais ao

tempo ábrese en numerosos mean-

dros referenciais, que van do marxis-

mo clásico e a psicanálise ata figuras

do feminismo, se cadra non sempre

doadamente compatibles. As condi-

cións esenciais da dominación capi-

talista, di Baceiredo, fúndanse na

produción dunha suxeitivización

orientada exclusivamente á dimen-

sión produtiva (económica), o que

xera personalidades neuróticas atra-

padas entre a angustia, que acada a

súa manifestación máis nidia no capi-

talismo autoritario, e o gozo forzoso,

mais sempre adiado, do capitalismo

aparentemente democrático. Tanto

nun caso coma noutro, o poder do

capital, controla os estratos funda-

mentais do ser humano, normalizan-

do os espazos de subxectivación

mediante a definición dos enunciados

discursivos que finalmente todo indi-

viduo interioriza. É así como se crea

a ficción do suxeito libre, base da teo-

ría do contrato que a modernidade

erixe como paradigma do fundamen-

to da lexitimidade política, cuxa liber-

dade non é outra cousa que a acep-

tación da servidume voluntaria, ou

dito doutro xeito, o escravo que se

cre responsable da súa situación de

escravitude. O avance económico,

sostido sobre a atomización indivi-

dualista, propia do homo economi-

cus, destrúe toda sociabilidade, de

xeito que á personalidade neurótica

súmase a psicópata, nun “capitalismo

emocional” que fornece un “poshu-

manismo amoral tecnolóxico”. Baixo

esta ollada, o capitalismo cognitivo

da sociedade da información non sig-

nifica ningunha mellora senón que,

ben ao contrario, pecha as fisuras por

onde ata hai pouco as expresións

contraculturais se resistían a seren

absorbidas. Non hai logo escape? O

posible horizonte de disidencia aquí

apenas se esboza en frases illadas e

en exceso abstractas. Mentres agar-

damos que o horizonte abstracto de

esperanza atope vieiros de maior

concreción, queda a chamada cara a

unha ética ao modo foucaultiano,

unha ética do non dominio e da dife-

renza.

Todo é fascismo

Miguel Vázquez Freire Texto

ENSAIO Rebeca Baceiredo establece a relación do comportamento do
capitalismo co fascismo totalitario.

Capitalismo e fascismo.
Psico-ontoloxía da escravitude.

Rebeca Baceiredo
Euseino Editores, 2015

As condicións
esenciais da

dominación capitalista
fúndanse na produción
dunha suxeitivización
orientada á dimensión
produtiva, o que xera

personalidades
neuróticas atrapadas
entre a angustia e o

gozo forzoso.
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F rancisco Castro é un experimen-

tado e recoñecido autor de

narrativa en galego. A súa andaina

literaria comeza coa publicación do

libro de relatos A outra banda da fies-

tra e coa novela Amor de cinema.

Desde entón, o autor vigués cultiva

diversos subxéneros narrativos (eróti-

co, novela romántica, detectivesca e

ata literatura infantil e xuvenil) que ten

conseguido importantes premios lite-

rarios como o Blanco Amor (2006) ou

o Manuel García Barros (2007).

Despois do éxito acadado coa novela

Xeración perdida (2004), na que rela-

ta os estragos ocasionados polas dro-

gas nun barrio vigués, Francisco

Castro retoma a denuncia social na

súa última obra, Amor é unha palabra

coma outra calquera.

A novela conta a historia de Carla,

unha muller de corenta anos, sen un

traballo remunerado, que se está a

divorciar de Xabier, o eixo arredor do

que organizou os últimos quince

anos de vida. Na nova etapa de

aprendizaxe e autodescubrimento de

vida en soidade, na que as amizades

escasean e os anos comezan a

pesar, Carla vive illada no seu mundo

coa única compaña da música (que o

autor recolleu nunha lista de seis

horas creada en Spotify) e de María

Xesús, unha muller que traballa na

súa casa. Todo se complica unha

mañá na que Carla atopa o cadáver

da asistenta no chan do seu piso e

decide poñerse en contacto con

César, o mozo da falecida. Esta serie

de desafortunados acontecementos

farán que a protagonista se enfronte

por primeira vez á realidade e descu-

bra unha nova forma de ver o mundo,

de entender o amor e ata de coñe-

cerse a si mesma.

A través dunha prosa fluída,

envolvente e onde predomina o

monólogo interior libre, o narrador

guíanos no fluxo de pensamentos da

protagonista, nas súas accións e

incluso interpela o lector para que

aprenda as leccións que se nos

transmiten. Destacan, especialmen-

te, as interesantes reflexións sobre o

amor e sobre a (des)educación sen-

timental tan frecuente na nosa socie-

dade, xa que a miúdo as mulleres

admitimos de bo grao un amor

dependente, enfermizo e machista.

Quizais este novo punto de vista

sobre as relacións sexa un dos moti-

vos polos que a novela engancha

tanto ou quizais tamén porque resul-

ta atractivo ver o proceso de evolu-

ción da protagonista, que vai descu-

brindo o que significa verdadeira-

mente querer.

O amor é unha palabra coma

outra calquera grazas á súa polisemia

e ás súas diversas posibilidades de

interpretación. O libro é unha exce-

lente reflexión sobre as relacións

amorosas. A historia comeza cunha

muller dependente dunha parella que

a anula e paulatinamente somos tes-

temuñas dun proceso de descubri-

mento, da autovaloración persoal e

do coñecemento do amor. Unha boa

historia que, na miña opinión, decae

no desenvolvemento detectivesco,

que semella algo forzado e desvía a

atención das aprendizaxes sentimen-

tais. Novelas coma esta que nos ensi-

nen a vivir, a ser libres e a descubrir o

auténtico significado do amor son

imprescindibles.

Amor polisémico

Antía Monteagudo Alonso Texto

NARRATIVA Cunha prosa fluída, o libro de Francisco Castro reflexiona sobre a
(des)educación sentimental.

Amor é unha palabra coma outra calquera
Francisco Castro
Galaxia, 2016

Destacan as
interesantes

reflexións sobre
o amor e sobre
a (des)educación
sentimental tan
frecuente na nosa
sociedade. Quizais
este novo punto de
vista sobre as

relacións sexa un dos
motivos polo que a
novela engancha
tanto, ou quizais

tamén porque resulta
atractivo ver o

proceso de evolución
da protagonista.
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L embro perfectamente o primeiro

e último velorio ao que asistín

nunha casa, sendo eu ben pequena.

Daquela parecía que se deixabas ao

teu morto só nun sitio alleo, baixo

chave, en lugar de estar chorándoo

vintecatro horas na súa casa, eras un

descastado. A transición aos tanato-

rios estaba preto, pero moita xente

mantiña o hábito polo que dirán: estas

cousas tan nosas. O que máis me

chamara a atención era a clara divi-

sión de roles segundo o xénero dos

asistentes: as mulleres estaban todas

sentadas, de rigoroso loito, arredor do

cadaleito no salón; os homes, vesti-

dos de calquera xeito, xogaban ás

cartas e bebían viño na cociña. Así

pasaron dous días.

Este mundo tan típico da aldea e

que soa tan lonxano é o que reflicte

marabillosamente Antía Nara en

Cara ao leste, a súa última novela.

As vellas veciñas de Isolina non

entenden moi ben o papel das mulle-

res novas (ás que algunhas non

coñecen) no seu velorio, e as pro-

pias rapazas atópanse tamén des-

ubicadas entre tanta señora que só

está polo comadreo. Nara lémbranos

a importancia de gardar as aparien-

cias, o ritual da morte e a especiali-

zación dos xéneros (os fillos quedan

cos cartos e estudan fóra, as mulle-

res quedan na casa coas terras)

mentres nos presenta outras realida-

des como o caciquismo, o duro de

ser novo no rural e, por extensión, da

emigración. Para isto sérvese da his-

toria da sobriña de Isolina e tres ami-

gas súas que se reencontran tras un

incendio que arruinou o seu negocio

común hai 19 anos. 

A través de Elsa, a familiar da

morta, Nara preséntanos varios dos

dramas da emigración. Por unha

banda, a aparente carencia de iden-

tidade cando un perde o sentido de

pertenza e non sente seu nin o novo

país nin o natal; pola outra, o conflito

cultural de dirimir que idioma se lle

aprende aos fillos para que todo lles

sexa máis sinxelo, aínda prescindin-

do con dor da cultura propia. Sen

esquecer o dilema de a quen lle

corresponde facerse cargo dos

parentes que quedan.

As outras tres rapazas, Helena,

Nela e Iris, están cómodas coa súa

vida. Nada é igual ao que tiveran soña-

do e planeado; porén, parecen conten-

tas. O que realmente sucede (pero tar-

darán en averigualo) é que o ritmo de

fuxida houbo de ser tan vertixinoso

que fixeron o que tocaba, sen pensar,

e simplemente están conformadas.

Ser nova no rural hai vinte anos come-

zaba a ser realmente complicado e as

nosas catro protagonistas tiñan claro

que, de querer vivir nel, tiñan como

única saída montar unha desas coope-

rativas que ían poñéndose de moda.

Pero tampouco era fácil e, para ilustra-

lo, preséntasenos a Ernesto, o típico

veciño que goza dunha inmunidade tal

que ata rin de ti cando pretendes

denuncialo. Ese que tería matado

media vila se non houbera consecun-

cias legais. Nunha historia real do rural

o cacique non pode faltar; como tam-

pouco faltan as confesións, as lem-

branzas de tempos mellores e a impor-

tancia da unión do grupo para facerse

forte e protexerse mutuamente. 

É unha novela breve e moi orixinal

que nos descubre a trama en peque-

nas pílulas temporais, obrigando a

imaxinar posibles liñas cronolóxicas

que tamén se ordean aos poucos.

Lembra, tamén, que “hai momentos

en que convén dar a cara, aínda que

se corra o risco de que cha rompan.

Se non te expós, aqueles que cren en

ti xa non o volverán facer”. Non pode-

riamos ter unha novela sobre o xeito

de vivir e entender a aldea dende o

presente se non se nos abre un espa-

zo de reflexión sobre a honestidade. E

Cara ao leste está chea de honestida-

de. Abofé.

Chea de honestidade

Marta Resille Texto

NARRATIVA Un mundo típico da aldea protagoniza a novela breve de Antía Nara
coas súas apariencias e rituais.

Cara ao leste
Antía Nara
Xerais, 2016

É unha novela breve
moi orixinal que nos
descubre a trama en
pequenas pílulas

temporais, obrigando a
imaxinar posibles liñas
cronolóxicas que tamén
se ordean aos poucos. 
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“A s portas pequenas dan paso a

grandes habitacións” asegura

Rubin “Furacán” Carter na súa dramá-

tica biografía. Iso é o que acontece co

filme de Margarita Ledo Andión, que

vén de editar en formato libro de ape-

nas 48 páxinas. O DVD vén sendo o

cerne, esa pequena porta que nos leva

a unha visión panorámica que recolle,

de maneira sabia e amena, cinco déca-

das de actividade literaria e política

arredor da vida e obra de Manuel

María. Trátase dun traballo feito a lume

lento, en 2005, e que “retorna agora

cara á praza, cara á ágora pública”,

como nos explica a propia autora. Se

alguén ten autoridade para nos inxec-

tar unha inxección intravenosa directa

ás emocións é esta creadora, que

andou canda el por camiños de pedras,

que compartiu con el soños de país,

amor á terra e compromiso político.

Eu son fala e terra desta miña

terra (título extraído dun verso de A luz

resucitada, 1984) é un valioso docu-

mento construído coa cabeza (estrutu-

rado de maneira atractiva), cos pés

(recollendo entrevistas en xornais, tv,

estudos críticos, cartas, vídeos de con-

ferencias, de intervencións en recitais,

seminarios, artigos xornalísticos, mesas

redondas, reportaxes de manifestacións

nas que M. Mª participou, fotografías…

buscando polas casas, hemerotecas,

bibliotecas…), e co corazón (con moi-

tas horas de entusiasmo e memoria

compartida pola amizade, esa “flor rara

e marabillosa”, que atrapa e emocio-

na). Manuel Mª, igual ca Rosalía, non

precisa de apelidos. Foi popular en

vida, como poeta sobre todo, pero hai

moitos outros aspectos que nos des-

vela este libro, asemade que nos fai

cóxegas e nos rabuña na pel de dentro.

Ese piano acariñando os versos:

Cando xa estexa canso de verdade…”.

O son da auga limpa, coma as pala-

bras de Manuel, cando fala desa 1ª

xeración que xurdiu na posguerra coa

xente que quedaba de Nós e do Semi-

nario de Estudos Galegos, que “tra-

taban aos máis novos coma a fillos”,

ese Acuso á clase media, que pon os

pelos de punta… Saber máis del pola

súa propia boca, da xente que foi fun-

damental na súa vida, dos parladoiros

de escritores, de onde se reunían nas

diferentes vilas aqueles que se sentí-

an “non ser”, ou “non nos deixan ser”…

O filme fainos palpar en vivo o seu

compromiso contra todo o feo que hai

no mundo (encabezando manifesta-

cións contra a instalación dunha cen-

tral nuclear en Xove, cos de Non á

guerra, sumándose ao grito de Nunca

máis que tinxira de loito o noso mar,

documentos de multas que tanto el

como Saleta tiveron que soportar, a

carta na que coñecemos os motivos

que o impulsaron a renunciar a aceptar

ser académico correspondente…) e a

favor de todo o fermoso, como a súa

implicación no rexurdir da canción

moderna galega, no recital de Raimon

que presentou… Fala da lectura do

Sempre en Galiza que o “feriu para

sempre”. Algunhas das súas verbas,

quedaron baténdome nas sens: “Para

comprender aos poetas, é importante

saber como é a terra que motiva o seu

canto”. Aquí, a Margarita chairega,

métese na médula da Terra Chá para

que sintamos o seu recendo, toquemos

coa man o fondo de regueiro do Cepe-

lo, “o río que non quixo emigrar”, ao

tempo que escoitamos a voz do poeta.

Ese é o seu máis grande acerto, o que

provoca esa empatía instantánea co

espectador/a; Margarita, coma unha

boa xornalista, pasa nas biqueiras, sen

se facer notar, malia a súa estreitísima

relación con el, para nos poñer en con-

tacto directo, a soas, cun dos autores

máis cantados nas escolas de toda

Galicia.

Os estudos de Miguelanxo Fer-

nán-Vello, debullando emocións por

contaxio; de Paulino Pereira, escritor

e compositor que puxo musica ó filme;

de Darío Xohán Cabana, quen coñe-

ce a fondo a súa vida e obra; de

Carme Vidal desvelándonos a rela-

ción de Margarita Ledo e da súa fami-

lia con Saleta Goi e con Manuel María,

son interesantes testemuñas que o

converten nun libro redondo ao nos

revelar novas facetas de un M. Mª

“rigorosamente humano”, como diría

Manuel Alvarez Torneiro, que ós 40

anos xa levaba 20 como home de

letras comprometido co pobo. 

É este, pois, un libro, un filme, que

debería lerse e proxectarse en todos

os centros de ensino de Galicia.

Manuel María: Eu son fala e terra
desta miña terra

Margarita Ledo Andión
2016

Unha porta pequena
ENSAIO Un DVD e unha recompilación de estudos conforman unha aproximación
plural á vida e obra de Manuel María.

Fina Casalderrey Texto
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