
04.16 67

SUPLEMENTO DE LIBROS | SEGUNDA QUENDA | NÚMERO 19 | agosto 2016

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
Exemplo e memoria

Artigos de Manuel Forcadela, Xulián Maure,
Camiño Noia, Estela Suárez Recouso, Fina
Casalderrey, Eulalia Agrelo, Xavier Senín,
Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño
González, Antía Monteagudo Alonso, Bitraga,
Isabel Soto.

Foto: Santos-Díez (Ollo de Vidro-ACAB)
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T odo o edificio intelectual e crea-

tivo de Agustín Fernández Paz

estaba construído sobre un axioma: a

literatura é útil e necesaria. 

Lonxe de calquera outra conside-

ración que sinalase a literatura como

un exceso ou como un excedente,

como algo inútil e superfluo, pensaba

que é o relato o que nos fai humanos,

que é o canto o que, en definitiva, nos

separa do animal e nos sitúa na cultu-

ra e na historia. 

A consideración da utilidade da lite-

ratura chegáballe a Agustín dun exerci-

cio empírico que o ocupou unha boa

parte da súa vida: a docencia.

Licenciado en Ciencias da Educación,

traballou como profesor de EXB  no

Fogar de Santa Margarida (A Coruña),

e máis recentemente, logo doutros cen-

tros, como profesor de Lingua e

Literatura Galega no IES Os Rosais 2,

de Vigo. Nas dúas cidades máis impor-

tantes de Galicia deixou un ronsel de

antigos alumnos que o recordan como

un profesor dedicado e brillante. Un

profesor que os enfeitizaba por medio

dun método simple na súa resolución

mais complexo na súa formulación:

demostrar que o coñecemento, en cal-

quera das súas modalidades, forma

parte da vida e está, ou pode e debe

estar, por completo integrado no discur-

so desta. Necesitamos contar para

ensinar e precisamos relatos para

aprendermos. A literatura é útil, por

tanto, na medida en que é quen de con-

ter o exemplar e o memorable. É litera-

rio todo aquilo que codifiquemos para

facelo perdurar, ou todo aquilo que

codifiquemos porque queiramos lem-

brar para modelar os que nos seguen.

Que a literatura sexa útil significa,

tamén, que non hai literatura inútil. Nin

moito menos, paradoxalmente, infantil.

Mais a maior ou menor utilidade da lite-

ratura depende dos contidos e valores

que traslade, contidos e valores sem-

pre en tránsito, en continua mudanza.

De aí a súa teima en que a literatura

infantil (que non inútil) é aquela que,

tamén, poden ler os nenos. 

Lembro a Agustín falando para un

grupo de alumnos meus de secundaria

que leran Cartas de Inverno, alá polos

finais do século pasado. Falaba coa

paixón de quen anda preocupado polo

caso que nos comunica e convertíase

así en cómplice da curiosidade que el

mesmo suscitaba nos seus lectores e

auditorios. Comezaba expondo o mis-

terio e as súas sombras, facíanos sen-

tir o temor que o aqueixaba, contaxiá-

banos dese temor, e, entón, pouco e

pouco, ía desvelándonos a maneira de

pasar do enigma á revelación, do mis-

terio ao coñecemento, nun exercicio

case kantiano que saía da percepción

sensible e, logo de pasar polo entende-

mento, desembocaba no coñecemen-

to, asistido pola razón. Velaí o Agustín

inspirado que sostiña a importancia do

incógnito e alentaba na súa audiencia a

alerta ante o enigma e a necesidade de

enfrentalo facendo uso da razón. O

inútil e o infantil sería prescindir do

enigma na nosa relación hermenéutica

co mundo, e tamén da razón. 

Cómpre, pois, escribirmos relatos

que sexan a un tempo exemplares e

memorables, toda unha definición do

épos na Grecia clásica. Exemplares

porque sirvan de modelo na formación

dos máis mozos, que sustenten nesas

historias unha forma de afrontar os inte-

rrogantes da existencia. Memorables

por seren, ao mesmo tempo, de fácil e

rápida asimilación do lectorado e servi-

ren logo como referencia para ulterio-

res situacións. Porque o reto da litera-

tura é, diría Agustín, non esquecer. E

ese foi outro dos afáns da súa obra: a

batalla contra o esquecemento. 

E nesa loita contra o esquecemen-

to estaba, obviamente, o seu compro-

miso coa lingua galega. Recordo que

nos útimos tempos intercambiabamos

mensaxes de cando en vez a través

das redes sociais e gardo especial lem-

branza do entusiasmo con que saudou

un dos meus poemas intitulado “Sétima

Alocución” (en https://oximnasiodeaca-

demo.wordpress.com/2015/02/28/seti-

ma-alocucion/) que é, certamente, un

alegato en defensa da lingua galega.

Escribiume “Sétima alocución...”Unha

liña de futuro”... un gran poema!” 

E, tamén, por suposto, está a nosa

loita pola memoria do acontecido,

contra a manipulación da nosa histo-

ria recente por parte do discurso ofi-

cial. A crítica contra a política cultural

e social dos gobernos da dereita

extrema que levamos sufrindo era

outra das súas constantes. 

Fascinoume a maneira en que

relata en A Viaxe de Gagarin

a súa memoria dos anos sesenta. E

fíxenllo saber. Sen dicir unha soa

palabra máis alta ca outra, sen saír

fóra do guión dunhas existencias

narradas con grandes doses de rea-

lismo, é imposible unha crítica máis

feroz do mundo que herdamos e,

tamén, do que deixamos en herdo.

Era tan humilde que me advertiu de

Manuel Forcadela Texto

Agustín Fernández Paz
EXEMPLAR E MEMORABLE
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que non lese a súa novela durante as

vacacións, que non gastase o tempo

de lecer nas súas páxinas. Mais eu

lina practicamente dunha sentada. E

conmoveume. 

Alí estaba a culminación (un dos

cumios) dunha vida entregada a

facer das palabras e dos relatos

unha arte da existencia, necesaria-

mente auténtica. 

E por iso a literatura ademais de

útil é necesaria: porque combina con-

solo e catarse, por unha banda, e

soños e porvir, por outra. 

Lendo a Agustín encontramos o

consolo por todo o vivido, damos cunha

voz que nos alenta a curarmos as feri-

das e nos encamiña na procura dunha

redención. Hai un descanso para o

camiño andado e unha enchente de

forzas para seguirmos o camiño. 

Porque en Agustín disolvíase a

vella dicotomía entre armas e letras: el

era un soldado munido de palabras e

relatos, mais de palabras e relatos tan

poderosos como a máis poderosa das

armas. Escribir para Agustín era unha

forma de afrontar a transformación do

mundo e de incidir no seu remuíño

central de discursos enfrontados. E

enxergando atentamente o punto máis

débil do inimigo: a mocidade, a huma-

nidade do porvir, a que aínda fai onde-

ar as bandeiras da poesía. 

Hai un punto na lectura de Agustín

en que todo nos devolve á mocidade,

mesmo á infancia, iso que algúns cha-

maron patria, outros raíz, outros sim-

plemente sagrado. Iso que conmove e

nos sitúa perante nós mesmos espidos,

sen os veos da corrupción do tempo.

Desde ese punto falaba Rilke e

Castelao, Kafka e Novalis, Mendiño e

Faulkner. E desde ese punto fala tamén

Agustín, xa un dos maiores escritores

que ten dado este país noso. 

Quero lembrar, tamén con emo-

ción, a maneira en que saudou un

poema dedicado á miña nai falecida,

“Carta á nai no día de defuntos” (en

https://oximnasiodeacademo.word-

press.com/2014/11/29/carta-a-nai-no-

dia-de-defuntos/ ) do que dixo: “A vida

nos versos. Que grande!” 

E se fago referencia a estas dúas

reaccións perante poemas meus é,

alén da vanagloria, porque, en princi-

pio, a súa maneira de comprender o

literario estaba nas antípodas da

miña. E co tempo fomos os dous

camiñando até encontrármonos nun

punto intermedio: a da literatura útil e

necesaria, exemplar e memorable. 

Creo que ese foi un dos grandes

méritos de Agustín, alén do recoñece-

mento da súa obra: camiñar desde o

enigma cara ao coñecemento e encon-

trar polo camiño, como Edipo a Esfinxe,

a Beleza da palabra co seu misterio

xamais desvelado, núcleo de miles e

miles de reflexións que non cesan.

Lendo a Agustín encontramos o consolo por todo o vivido,
damos cunha voz que nos alenta a curar as feridas e nos
encamiña na procura dunha redención. Hai un descanso para
o camiño andado e unha enchente de forzas para seguir.

Foto: Distrito Xermar

13-cultura protexta:j-cultura  10/8/16  13:22  Página 69



70 08.16

P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pr
oT

ag
on

is
ta

A gora que Agustín Fernández Paz

acaba de rematar a súa carreira

como guieiro das nosas letras, quero

recordar, case catro décadas despois,

cando daba os primeiros pasos dentro

do Colectivo Avantar. O primeiro recor-

do lévanos ao  piso que tiña en

Mugardos coa súa dona e compañeira

Inma Reino. Aquela tarde cos  anfi-

trións estabamos David Corral, Cristina

Criado, Andrés Fernández, Secundino

García, Emilia Irimia, Xosé Lastra,

Carme Malde, César Martínez e máis

eu. Todos eles eran o grupo de  mes-

tres de Ferrolterra  que fora nacendo

ao carón de Xavier Docampo, pioneiro

en habilidades pedagóxicas.

Era o curso 1978-79 e eu estaba

intentando crear unha editorial que

atendese as necesidades lectoras de

todos os galegos empezando polos

máis cativos. Para normalizar o  siste-

ma escolar en Galicia cumpría ter

libros de texto en galego. O amigo

Antón Santamarina daba daquela cur-

sos de galego para mestres, convoca-

dos  polo ICE da Universidade de

Santiago. Algúns membros do

Colectivo Avantar foran os seus alum-

nos e el tiña moi bo recordo deles:

“son traballadores e están organiza-

dos. Seguro que lles gusta o teu pro-

xecto” dixérame Antón. 

Había un gran inconveniente. Os

“Avantares” eran contrarios ao uso

dos libros de texto e defendían a

biblioteca de aula como mellor instru-

mento pedagóxico. Non foi doado

chegar a conclusións e compromi-

sos. En máis de cinco horas falamos

do seu traballo de vangarda educati-

va, da necesidade de inspectores

con conciencia galega, da importan-

cia da literatura na escola, dos libros

de texto como instrumentos de cam-

bio pedagóxico... 

Fíxose noite e tiven que quedar

en Mugardos, na casa de Agustín e

Inma. Podía durmir tranquilo pois os

“Avantares”  ían facer a serie O

Noso Galego de 5º a 8º de EXB. Con

eles sentinme un editor privilexiado;

estaba nacendo algo  novo da man

dun colectivo galego, onde o traballo

en común e a cultura das novas

xeracións de nenos galegos eran o

método e o obxectivo destes novos

mestres. Así recordaba  Agustín

aqueles tempos de coautor de O

Noso Galego:

“Como cada tema (de O Noso

Galego) se abría cunha lectura, e

non dabamos atopado textos axeita-

dos no corpus da literatura galega

de entón, tivemos que recorrer a tra-

ducións (coma tal, “A boneca de

transistores”, de Gianni Rodari) e a

textos específicos que eu me encar-

gaba de escribir. Así naceron os

meus primeiros relatos con protago-

nista feminina “ 

Agustín é o primeiro do Colectivo

Avantar que nos deixa. Aquí queda

Galicia con todo o seu patrimonio lite-

rario nas memorias de centos de

miles de lectores. Cando nas xuntan-

zas que tiñamos eu pedía orixinais

literarios destinados á xuventude e

algún autor esixía liberdade de crea-

ción para os escritores, pois non

todas as linguas podían ter un Jules

Verne ou un Emilio Salgari, Agustín

quedaba calado e pensaba ¿por que

non?  Hoxe podemos encontrar nas

librerías do mundo,  xunto aos autores

que fomos incorporando ao galego na

colección Xabarín,  as obras de

Agustín traducidas a moitas linguas

como un novo  autor universal.

PERDA E LEMBRANZA
DO PRIMEIRO AVANTAR
Xulián Maure Texto
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C oñecín a Agustín e a Inma o ano

1979 cando xa o editor de

Edicións Xerais os convencera da

necesidade de ter libros de texto en

galego. Viñeron a Vigo en representa-

ción do Colectivo Avantar con Pepín

Lastra e Marga para axudar a maquetar

o primeiro libro de O Noso Galego. 

Recordo as longas sesións na nosa

casa das Camelias recortando, pegan-

do textos e buscando ilustracións para

compoñer cada páxina. Agustín escri-

bía, ademais, textos para algún tema

tratado, e todos revisaban o resultado

das unidades ata rematar o libro. Foron

días e noites de labor continuado dur-

mindo poucas horas en colchonetas.

Aguantanban o labor coa axuda de

cafés, a conversa chispeante e o traba-

llo entusiasta de pioneiros. Pola primei-

ra vez en Galicia inseríanse comics

como elemento didáctico nos libros de

texto, como os franceses. Iamos gale-

guizar o país porque ninguén se pode-

ría resistir a utilizar os libros de O Noso

Galego que falaban da Galicia moder-

na sen renunciar á tradición. 

Estabamos orgullosas e orgullosos

do que compartiamos: o modelo de

educación, Cuadernos para el diálogo,

Triunfo e outras publicacións dese

cariz eran lecturas compartidas.

Gustábanos Brassens, Brel, os The

Golden Gate Quartet... Sabiamos a

letra de “La mauvaise réputation” e

tamén, ó noso xeito, a de “When The

Saints Go Marchin’ In” e “Oh, happy

day” sen saber ben o que diciamos;

gustabanos o ritmo das cancións e

porque eran dun grupo reivindicativo

de negros, iso abondaba. Por suposto,

tamén cantabamos os nosos poetas

con Voces Ceibes e Emilio Batallán. 

Vexo fotos dos primeiros anos

oitenta e véñenme ó maxín as expe-

riencias compartidas con Inma e

Agustín nas moitas horas de conversa

en xantares, ceas e paseos. Na viaxe á

primeira Fira del Comic en Barcelona,

en xuño de 1981, con Xulián, Antón e

Menani, e recordo a fascinación de

Agustín diante da exposición de viñe-

tas explicándonos a vida de guionistas

e debuxantes que coñecía ben. Foron

días de pracenteira conversa nun

ambiente de ilusión e de fantasía.

Mesmo sen fotos, podo ver o xantar

na casa dos Fernández-Reino en

Mugardos, comendo albóndigas feitas

por Agustín, con Lastra, Marga e outras

persoas de Avantar difuminadas hoxe

nas néboas do tempo. E véxome nunha

mesa en Mugardos falando do ensino

universitario, empapada das ideas de

Ortega y Gasset, nas Xornadas

Municipais de Pedagoxía que Inma e

Agustín, cun grupo de mestres, organi-

zaron varios anos na súa vila.

Debatíanse aspectos moi interesantes

da educación en todos os niveis de

ensino. Liamos reflexivamente sobre a

nova pedagoxía para influír no alumna-

do, inconscientes de que para conse-

guirmos que as nosas ideas triunfasen

había que chegar ás institucións. Só

desde aí se poden poñer en practica as

boas e as malas ideas. Mais a nós non

nos interesaba gobernar, pensabamos

que as boas ideas se impoñían soas, e

deixamos as institucións ós que teñen

intereses opostos ós nosos. 

Todo iso foron vivencias comparti-

das con Agustín que agora recupero

cando el xa non está entre nós. Na

vinda a Vigo, o proxecto común non

esvaeceu mais si a xestión en común.

Agustín viviu a última etapa da súa

intensa vida de amor a Galicia e ós

seus por e para a literatura e conse-

guiu chegar á alma do lectorado por

riba de todas as fronteiras.

OLLANDO VELLAS FOTOS
DO PASADO
Camiño Noia Texto

Foto: Camiño Noia
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A índa recordo o verán no que

chegou a min o libro Rapazas

(1993) de Agustín Fernández Paz.

Andaría polos 14 anos e a verdade é

que me entusiasmou atopar uns con-

tos no que as protagonistas eran

rapazas da miña idade. A portada xa

era moi reveladora, pois aparecían un

grupo de mozas xogando ao balon-

cesto, e iso facíame o libro moito

máis interesante e atraente. Lembro

que o lin en poucos días e fun quen

de imaxinarme na pel de cada unha

das protagonistas das historias.

Souben logo que unha daquelas his-

toria se convertera na novela Trece

anos de Branca (1994).

Hoxe, co libro de novo nas miñas

mans, decátome de que non perdeu

nada da súa frescura. Miro a portada

de Miguelanxo Prado e volvo sentir a

mesma atracción que me convidara

a lelo. 

Os seis relatos do libro, unidos só

polo protagonismo de rapazas, son

diferentes na maneira que cada unha

vive a adolescencia. Neles podemos

ver a súa evolución, a toma de con-

ciencia ante os problemas e a reivin-

dicación dos seus dereitos. 

O primeiro relato, “Visitante das

estrelas”, conta como unha extrate-

rrestre se introduce no corpo dunha

rapaza para poder informar da súa

vida nunha investigación interplaneta-

ria. Trátanse temas coma o amor, as

relacións sociais entre adolescentes e

tamén a situación sociolingüística

galega. En “Unha pedra na area” relá-

tasenos a historia doutra rapaza que

atopa un meteorito na praia que,

coma amuleto, lle dará forzas para

enfrontarse aos seus problemas. “A

primeira meta” fala dos pensamentos

dunha rapaza durante unha competi-

ción mesturados cos da súa adestra-

dora e as forzas que a levan a supe-

rarse. Ana, a protagonista doutra his-

toria, vai conseguir, con protestas e a

súa incansable loita, que mude a

maneira de educar as rapazas no seu

colexio. Mais, xunto ás reivindica-

cións, nos relatos de Rapazas hai

lugar para o amor, a tolerancia e o

respecto. En “Querida avoa” relátase

a relación entre unha neta e a súa

avoa e a aceptación de ideas que van

mudando nas diferentes xeracións.

Pecha o libro o relato de misterio

“Dúas rosas murchas”, que nos conta

a historia dunha rapaza que vai pasar

o verán á casa dos seus avós e perci-

be sinais dun amigo morto. O misterio

de mortos que desacougan os vivos é

un tema co que Fernández Paz nos

ten deleitado máis dunha vez. 

Rapazas é un fermoso libro sobre

seis adolescentes con enxeño, con

capacidade de superarse e coa segu-

ridade de que van mudar a sociedade.

Un libro que segue sendo actúal polo

tratamento de temas universais como

a tolerancia, o amor, o feminismo ou o

racismo e doutros máis nosos, coma

o conflito lingüístico.

A FRESCURA DE AS RAPAZAS
Estela Suárez Recouso Texto
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Si l´on écoute, le silence est sonore

(Francis Vielé Griffin)

N o Nadal de 1989, nun cuarto da

casa, un adolescente permane-

cía pechado unhas horas durante

varias tardes. Asumira a responsabili-

dade de formar parte -por primeira

vez na súa vida- do xurado dun pre-

mio importante: o premio Merlín de

LIX. Dende o corredor, eu podía

escoitar as súas críticas crueis a viva

voz. De súpeto, un silencio longo…

Ao final desa tarde abriu a porta cun

orixinal na man: “este é o mellor de

todos!!”, exclamou convencido. O

“seu” relato resultou ser As flores

radioactivas, que logo gañou, por

unanimidade, o gorentoso galardón.

Hoxe, xa un home, este lector afecta-

do -coma tantas e tantos outros- pola

morte de Agustín, sente a fachenda

de ser un chisquiño o seu “descubri-

dor”. Alba, a protagonista, foi a primei-

ra rapaza de Agustín que quixo cam-

biar o mundo. Dende entón, a súa

escrita foi sempre un SOS vigoroso e,

asemade, delicado cara á solidarieda-

de, a igualdade de xénero, a cordura,

a animación lectora, a recuperación

da memoria que por veces asume o

papel da propia fantasía... E aquel

docente innovador, comprometido e

entusiasta, pasou a ser, ademais, un

clásico da LIX que contribuíu enorme-

mente en abrir ventás da literatura

galega ao mundo.

Jordi Sierra i Fabra, no último nº

de CLIJ (272), lanza a pregunta

”¿Quién se acordará algún día de los

que formamos la generación sin nom-

bre de la LIJ española? […] La gene-

ración que dio algunos de los mejores

títulos de la literatura española?”, rei-

vindica o dereito a que o Premio

Andersen recaia, en xustiza, nun

autor español e nomea ao  candidato

Agustín Fernández Paz. Se Jordi

especificase un chisco máis e engadi-

se “galego”, sabería que, grazas á

habelencia de Manuel Bragado, a

xeración de autoras e autores galegos

de LIX, que camiñamos canda

Agustín no mundo do Ensino e das

Letras, pertencemos á Xeración

Lamote (ese personaxe magnífico

creado por Paco Martín que revolu-

cionou a LIX e xa van alá 30 anos

daquel 1º Premio Nacional de LIJ

para Galicia). Moitos e moitas, todos

os que puidemos, estivemos en

Pereiró para honrar e despedir ao

noso querido e admirado colega

–tamén das novas xeracións para as

que Agustín é un referente –, a algúns

crebóuselles a voz; outras e outros,

en silencio, recordaban tantas leguas

de camiño compartido; mais era un

silencio sonoro, coma o que se refire

o poeta francoamericano, no que se

palpaba a mágoa e o recoñecemento

a un autor fondamente humano, o

máis lido, querido e admirado da LIX

actual; internacional, si, mais enraiza-

do na terra que tanto defendeu.

UN SILENCIO SONORO
Fina Casalderrey Texto
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O s vestixios da escrita de

Agustín Fernández Paz sitúan-

se nas redaccións loadas polo mestre

don Félix, ás que lles seguiu a súa

participación no periódico universitario

La Torre, nos premios da Asociación

Cultural o Facho e nos libros de texto.

A entrada do galego no ensino deter-

minou que, xunto a outros mestres da

chamada “Xeración do 68” na Historia

da literatura infantil e xuvenil galega,

coordinada por Blanca-Ana Roig,

puxeran os alicerces do sistema litera-

rio galego para os máis novos.

No ano 1989 publicaba a súa pri-

meira obra, A cidade dos desexos, na

que anunciaba as chaves da súa poéti-

ca plasmada en case sesenta títulos.

De entre eles sobresaen os encadra-

bles na literatura xuvenil, que nunca

considerou o banzo inferior para subir a

outro superior, polo que afrontou unha

loita para a súa dignificación como

Jostein Gaarder. Esta decisión fixou a

súa negativa de dirixirse explicitamente

aos adultos, aos que convidou a apro-

ximarse á literatura etiquetada paratex-

tualmente de xuvenil. Só cando a enfer-

midade o obrigou a pechar o seu pro-

xecto literario, engrosou a colección

“Narrativa” de Edicións Xerais con dúas

novelas sobre o tempo castrador do

franquismo: Non hai noite tan longa e A

viaxe de Gagarin.

Fernández Paz fixou a atención no

contexto do seu tempo e, co rastro da

memoria de vida, teceu un brazado de

narracións, nas que falou do presente

e do pasado e incluso albiscou o futu-

ro, servíndose dunha fantasía coa que

penetrou na cerna das cousas, dunha

crítica edificante e dun humor repara-

dor. En cada unha das súas pezas

xuvenís entrecruzou varias temáticas,

aínda que sempre sobresaíron as de

carácter íntimo e de raizame social-

ideolóxica, nas que outrosí abundou

nos seus textos infantís. 

Nas psiconarracións predomina o

tema do amor que, desde unha ollada

calidoscópica, captou as súas múlti-

ples perspectivas cunha intensa carga

emotiva, sen faltaren as referencias á

sexualidade. Entre os amores literatu-

rizados, emerxen os sorprendentes

de Contos por palabras, os adoles-

centes de Rapazas, os imposibles de

Noite de voraces sombras e o feliz de

O Raio Veloz, aínda que o compendio

sobre as súas opostas facianas se

recolle en O único que queda é o

amor. O seu relato “Un radiante silen-

cio” acubilla a declaración de amor

pola literatura do vilalbés, quen tamén

lle rendeu unha sentida homenaxe a

outra das súas paixóns, o cinema, en

Amor dos quince anos, Marilyn. Ao

sentimento do amor tamén anoou o

da amizade, que alcanza a súa mani-

festación máis sublime no Xabier de

Cartas de inverno, quen ofrenda a

vida á máis horrorosa das presenzas

polo amigo Adrián.

Na baixada dun chanzo máis na

escada da introspección, están as

historias de medo, nas que despunta

un Fernández Paz que adaptou a

AS TEMÁTICAS DA ESCRITA
DE FERNÁNDEZ PAZ
Eulalia Agrelo Texto
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escrita de E. A. Poe ou H. P.

Lovecraft ao universo galego. As rea-

lidades espantosas de Cartas de

inverno, a besta sobrenatural de Aire

negro e os seres mitolóxicos e de

ultratumba de Tres pasos polo miste-

rio, As fronteiras do medo ou A neve

interminable desatan un profundo

terror psicolóxico derivado dos temo-

res atávicos e daqueles froito das

imprudencias da humanidade. No

ámbito do íntimo tamén explorou

desde unha óptica feminina na colec-

tánea Rapazas, en cuxos relatos

penetrou nesa “terra de ninguén” da

adolescencia para abordar as súas

mudanzas físicas e emocionais coa

vontade de facer, en palabras de

Adela Turín, unha “literatura a favor

das nenas”. Nalgúns destes textos

asemade cuestionou comportamen-

tos sociais contrarios á igualdade de

xénero desde o ámbito escolar, que

foi tematizado nas súas ficcións para

evidenciar un sistema educativo des-

fasado e remiso á lingua galega.

Estas e outras temáticas sociais

aboian nas obras xuvenís deste

“escritor ideolóxico”, que denunciou a

degradación ecolóxica en A neve

interminable, mentres que en O cen-

tro do labirinto encomiou a riqueza

que suscita a variedade de identida-

des e mostras culturais. Á valoriza-

ción do individuo tamén se referiu na

parábola recreada en Cos pés no aire,

mentres que en Fantasmas de luz

reprobou a exclusión social dos des-

favorecidos. Máis alá de ser un pers-

picaz cronista do seu tempo, revisitou

o pasado no relato “As sombras do

faro” de Tres pasos polo misterio e

nas novelas Noite de voraces som-

bras e Corredores de sombra. Cun

afán universalista e desde a actuali-

dade, nesta “Triloxía das sombras”

verbalizou as terribles consecuencias

da guerra civil para recuperar a

memoria silenciada das víctimas.

Outras moitas cuestións ecoaron

nas socionarracións xuvenís dun

Fernández Paz que procurou aguillo-

ar conciencias e suscitar a reflexión

sen ser demoledor e abríndolle as

portas á esperanza. Sementou nas

súas páxinas valores como a solida-

riedade, a tolerancia, a igualdade, a

amizade, a valentía, a protección do

medio e a valorización do propio, co

rumbo fixo de facer cidadáns inclusi-

vos e lectores competentes. De aí

que os procurase cativar coa forza

das historias, o eclectismo xenérico,

a empatía cos protagonistas e o

poder sedutor dunha escrita que será

imperecedoira.

Fernández Paz procurou aguilloar conciencias e suscitar a
reflexión sen ser demoledor e abríndolle portas á esperanza.
Sementou valores como a tolerancia, a amizade ou a valentía,
co obxectivo de facer cidadáns inclusivos e lectores competentes.
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A gustín Fernández Paz é un dos

esteos nos que se asenta a lite-

ratura infantil e xuvenil e non só polo

traballo de creación, senón tamén

como analista, impulsor e difusor das

nosas obras literarias. 

A fins dos anos oitenta, froito da

súa preocupación por facer poñer en

valor a literatura de noso, publica 28

libros da literatura infantil e xuvenil

galega, no que fai unha aproximación

crítica aos títulos que consideraba

máis representativos ata daquela; en

Os libros infantís galegos, expón o

contexto social e histórico no que se

desenvolve a nosa literatura coa nor-

malización social da lingua como

pano de fondo. A estes seguiron Ler

en galego (Estratexias e libros para a

animación á lectura dende as aulas),

Animación á lectura, A literatura infan-

til e xuvenil en galego, Para lermos

cómics e algúns máis.

A estes traballos hai que engadir

conferencias, cursos e artigos nos

que se manifesta como un profundo

coñecedor da literatura para a xente

nova e un especialista nas técnicas

para promover a lectura. Parte do

suposto, para el incontestable, de que

a literatura escrita para a mocidade é

tan digna coma a que vai destinada

aos adultos, “un terreo fértil para a for-

mación lectora, para a transformación

da realidade e para consolidar un

futuro mellor.” Como Jostein Gaarder,

tamén el se empeña nunha batalla

explícita pola dignificación da literatu-

ra infantil e xuvenil dentro e fóra do

seu propio país. 

Nesta época de espertar que el

axudou a animar, comeza a escribir

libros para os máis novos. Como a el

lle gustaba dicir, introduce mensaxes

nunha botella, que guinda ao mar co

desexo de que alguén a recolla e as

lea, “ríos de palabras” que corren

xenerosos para axudarnos a vivir. O

divulgador literario convértese en

axente protagonista na etapa funda-

mental para a consolidación da LIX

galega e para o seu espallamento fóra

das nosas fronteiras. A nosa LIX

comeza a ser recoñecida con premios

nacionais de tradución, de creación e

de ilustración: Fernando Pérez

Barreiro  e  Teresa Barro, Paco

Martín, Antón Santamarina, Xabier

Docampo, Fina Casalderrey, Óscar

Villán, el mesmo... Decide escribir na

lingua do país, daquela aínda minori-

zada, e escolle un campo literario no

que se ve obrigado a combater contra

a invisibilidade dunha literatura á que

o mundo académico non lle concedía

moito valor.

E deste xeito compaxina o traba-

llo pedagóxico e de divulgación

cunha estensísima carreira literaria

que o converteu no autor máis coñe-

cido e lido da literatura infantil e

xuvenil galega, traducido a todas as

linguas do Estado español e a máis

de media ducia de idiomas do

mundo enteiro, proba da universali-

dade da súa obra que se fai univer-

sal desde Galicia.

Grazas a creadores coma el, que

renunciou a unha carreira máis doada

e preferiu manterse fiel aos seus prin-

cipios, a nosa literatura é recoñecida

fóra do noso ámbito. Co seu traballo

abriu as fiestras da nosa literatura

para amosarlle ao mundo con orgullo

a riqueza que se agocha neste recan-

to do noroeste atlántico, e que, grazas

ao seu labor e ao de persoas coma el,

marcha á par coas demais literaturas

do mundo.

ABRIR AS FIESTRAS
Xavier Senín Texto

Foto: Distrito Xermar
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As palabras, ese milagre cotián que

nos fai humanos. Con elas aprende-

mos os nomes das cousas, expresa-

mos todo o que sentimos, dámoslle

vida á nosa imaxinación sen límites.

E coas palabras podemos, ademais,

vencer o tempo e o espazo, dialogar

con persoas doutras épocas ou que

están lonxe de nós. Velaí a marabilla

dos libros, que nos permiten coñecer

o que pensan e soñan as persoas

que falan en tantas linguas diferentes

(Agustín Fernández Paz, O Rastro

que deixamos, p. 98)

O noso querido e admirado

Agustín Fernández Paz, amante

das palabras, tiña entre as que máis

usaba tres que configuran o seu perco-

rrido vital, que se pode seguir de forma

minuciosa, rigorosa e ampla pola tese

doutoral “Da Institución escolar ao cen-

tro do canon. Agustín Fernández Paz”

que Eulalia Agrelo Costas defendeu, na

Facultade de Filoloxía da Universidade

de Santiago de Compostela,  en

decembro do 2015. Tamén polo magní-

fico libro O rastro que deixamos, edita-

do por Isabel Soto López, onde se

recollen  por primeira vez “Coma se

fosen as pedriñas coas que Hansel

marcaba os seus pasos ao se internar

pola espesura do bosque” (p. 223), tra-

ballos inéditos e outros dados a coñe-

cer  en diferentes medios e contextos.

A primeira palabra é “Lectura”.

Segundo dixo  “é un pracer que se con-

taxia, e farano mellor as persoas que

antes experimentasen na súa carne

ese pracer” (O rastro... p. 25). Pracer

que practicou desde neno da man da

pequena biblioteca que tiña seu pai e

que logo, como mediador, tentou con-

taxiar,  igual que desde a docencia

insistindo na lectura literaria, tanto na

orientada como na recreativa.

A segunda  palabra, “Lingua”, ocu-

pou o seu tempo sempre,  pois nunca

deixou de defender a lingua galega

tanto desde accións  colectivas coma

individuais, e, sobre todo, desde a súa

escrita, dado que infancia e  lingua

foron as súas dúas patrias.

A terceira  palabra, “Literatura”,

exerceuna como estudoso, xa que

foi un dos divulgadores e críticos

que máis se preocupou por visuali-

zala, sobre todo a infantil e xuvenil,

que considerou sempre piar funda-

mental para conseguir instalar o

hábito lector, de aí que analizase e

propuxese obras de lectura desde

múltiples plataformas: conferencias,

encontros, monografías, artigos,

como “O prazer de ler” na Revista

Galega de Educación, que logo me

deixou como herdo para que seguise

a súa estela;  pero sobre todo como

escritor, pois nas súas obras as refe-

rencias á literatura de calidade son

constantes.

Con estas palabras, ás que debe-

ría unir o “amor” como aglutinante,

quero homenaxear o amigo, o mestre,

o conversador animoso, o escritor uni-

versal.

LECTURA. LINGUA. LITERATURA.
Blanca-Ana Roig Rechou Texto

Amante das palabras,
tiña entre as que máis
usaba estas tres que
configuran o seu
percorrido vital, “coma
se fosen pedriñas coas
que Hansel marcaba os
seus pasos”
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S empre que se convidaba a

Agustín a algún evento alí se

presentaba, mesmo se o convite era

para desprazarse ata o País Vasco,

lugar de especial querencia para el. Foi

hai xa unha década cando chegou á

fría Vitoria-Gasteiz cos seus cadernos

amarelos, os bosquexos ben definidos

dos personaxes, das xenealoxías, o

detalle mínimo, como o tipo concreto

de bolígrafo para que a escrita fluíra ao

ritmo áxil e libre da súa man... Daquela

visita quedou o rastro dun home que

conquistou coa naturalidade, o com-

promiso coa súa cultura e sobre todo

unha obra orixinal e diversa. 

Un rastro marcado polo camiñar

pousado que me trae á lembranza

tamén o paseo vitoriano cun frío que

roía os ósos e que a Agustín lle arre-

friou os pés. Para poñer remedio fixe-

mos parada nunha tenda de calzado

onde mercou un par de zapatos que,

meses e mesmo algún ano despois,

gababa o bos que saíran e o quentiños

e cómodos que levaba os pés neles.

Penso nese camiñar pola súa

obra e á memoria véñenme ducias

de personaxes, mais de entre todos

probablemente sexa Sara Mettmann

a que mellor transluza as ideas do

autor. Ela é a protagonista de O cen-

tro do labirinto (Xerais, 1997), nove-

la das mellores e máis persoais,

aínda que, do meu punto de vista,

non suficientemente valorada. Nela

pódense rastrexar moitos dos seus

temas e preocupacións recorrentes,

“as marcas da casa”, como o prota-

gonismo das personaxes femininas,

as localizacións en trasuntos de

cidades galegas, a memoria, o res-

pecto á natureza e, sobre todo, as

cuestións identitarias, que aparecen

ameazadas pola uniformidade cultu-

ral, o pensamento único, a desapari-

ción da identidade das minorías e

algúns dos posíbeis efectos negati-

vos da globalización. 

Como un visionario, tece un rico

mosaico no que se ligan cos fíos da

memoria o pasado máis remoto e se

proxecta un posible futuro a medio

prazo. Ambos os polos están repre-

sentados por dous símbolos moi sig-

nificativos: o labirinto e a colcha de

trapos, o enigma ante a encrucillada

das ganancias e perdas dun modelo

social excesivamente tecnificado e

asentado nas desigualdades mun-

diais, fronte á cosmovisión do mundo

como un inmenso mosaico formado

por moitos anacos diferentes, pero

nos que a “diversidade é o fío pro-

fundo que nos une a todos os que

vivimos neste vello planeta”, deixou

escrito. 

Agustín Fernández Paz, docente,

estudoso, promotor cultural, foi voz

das preocupacións que marcaron a

súa xeración e explorou os labirintos

da memoria, recreando as complexi-

dades e contradicións humanas. 

Quédanos para sempre a súa

obra, o mellor legado. 

PARA SEMPRE
NOS LABIRINTOS DA MEMORIA
Isabel Mociño González Texto
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A morte de Agustín Fernández Paz

deixou orfa a toda unha xeración

de galegos e galegas que, coma min,

medramos da man das súas obras e

fomos aprendendo das importantes

leccións de vida que nelas se nos

transmitían. Tampouco se debe esque-

cer o seu importante traballo no ámbito

da normalización lingüística, que culmi-

nou coa publicación de varios libros de

texto para a materia de galego e cunha

proposta de planificación lingüística

para as escolas. Ademais, Agustín

exerceu a docencia con ilusión e cari-

ño, o que lle produciu a admiración de

gran parte do seu alumnado. É por iso

que considero que, á parte de recorda-

lo coma un dos escritores máis prolífi-

cos e premiados das nosas letras,

tamén debe permanecer na nosa

memoria coma un mestre educador.

Entre as misións máis importantes

dun escritor está a de conseguir che-

gar aos lectoras e ás lectoras e saber

como usar ese poder simbólico que lle

outorgan as palabras. Fernández Paz

soubo conquistar un dos públicos máis

difíciles, o infantil e o xuvenil, non só

dentro do noso país, senón no ámbito

europeo, elevando a calidade e a

influencia da literatura galega. Grazas

ás súas obras, a infancia coñeceu

a amizade dunha nena cun indixente

chamado Skywalker, adentrouse na

investigación dunhas curiosas flores

radioactivas aparecidas no medio do

océano e aprendeu como o amor aos

trece anos pode superar as barreiras

dunha terrible enfermidade. Os/as

adolescentes penetraron no actual e

dicotómico debate da memoria históri-

ca a través dos corredores dun pazo

que ocultaba un cadáver da guerra

civil. Descubriron que, despois das

moitas experiencias que nos concede

a vida, o único que queda é o amor en

todas as súas manifestacións. E foron

aprendendo as claves do xénero de

misterio (policial se se quere) da man

dun fiel seguidor de Lovecraft.  Con

todo, para min, a lección máis impor-

tante que nos deixou Agustín foi a de

ensinarnos o amor pola literatura. 

E non debe ser só para min, por-

que o impacto da súa morte pódese

apreciar nos numerosos comentarios

que se lle dedicaron nos días poste-

riores á súa morte nas redes sociais.

Non só por parte das persoas ligadas

ao mundo da cultura e da literatura

galega, senón tamén por aquelas

que, aínda sen ser lectoras asiduas,

atoparon en Agustín un refuxio litera-

rio. Porque nos seus textos non ato-

pamos a figura dun escritor afastado

da realidade, senón a man amiga dun

mestre disposto a guiarnos polas

entrañas da literatura, que botaremos

moito en falta. 

O GRAN MESTRE
DAS LETRAS GALEGAS
Antía Monteagudo Alonso Texto
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“Fue en esta etapa cuando comencé

a leer también literatura juvenil.

Coincidió que algunas editoriales

españolas, debido a los cambios

sociales, habían comenzado a

publicar los grandes autores

europeos. Fue un descubrimiento

magnífico leer a Michael Ende, Gianni

Rodari, María Gripe, Roald Dahl, John

Cristopher… Una literatura que, por

primera vez, me hizo pensar en la

posibilidad de escribir en una línea

semejante.” (Fernández Paz,

Biblioteca Virtual Cervantes)

A gustín Fernández Paz figura

entre os autores máis traduci-

dos alén das fronteiras de Galicia e do

Estado español. A súa extensa produ-

ción deixa pegada na tradución dende

os primeiros anos da súa publicación

en galego e gran parte da súa obra

pódese ler nas linguas de España. As

primeiras traducións apareceron en

catalán e logo en castelán vertidas

por escritores e ilustradas por nomes

que acompañarían a Fernández Paz

na súa traxectoria vital, que tamén

chegarían a ser referentes dos textos

destinados ao público infantil e xuve-

nil. Así é o caso de Les flors radioacti-

ves (Bromera, 1991), ilustrada por

Miguelanxo Prado en tradución de

Salvador Pallarès Garí; Contes per

paraules (Cruïlla, 1991), ilustrada por

Xan López Domínguez e traducida

por Josep Franco ou El tresor del

drac Rebuf (La Galera, 1992), ilustra-

da por Jaraba e traducida por Josep

Lluch. 

Nesa primeira época de creación

e tradución case simultánea nas lin-

guas do Estado, o escritor exerce de

tradutor esporádico dos seus propios

textos, unha faceta compartida con

Rafael Chacón e Mª Isabel Soto para

o castelán, que mantería como exer-

cicio literario.

Os acordos entre editoras estatais

permitían poñer en común esforzos e

recursos para dar a coñecer a produ-

ción propia nas diferentes linguas da

Península e intercambiar autorías e

relatos. Así, a versión aranesa de O

tesouro do dragón Smaug (La Galera.

1992), aparecería o mesmo ano en

castelán (La Galera, 1992) que en éus-

caro (Elkar, 1992) e o modelo de coo-

peración tería gran rendibilidade para a

produción literaria. O recoñecemento

A PEGADA NA TRADUCIÓN DA OBRA
DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
Bitraga*, Universidade de Vigo Texto
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dos premios tamén axudou a que orixi-

nais e traducións visen a luz á vez. Así,

o ano en que a Fundación Germán

Sánchez Ruipérez lle outorgaba o

Premio Lazarillo a Fernández Paz por

Contos por palabras ―a obra era

seleccionada dentro do xénero da

narrativa xuvenil como unha das dez

mellores creacións do século XX,

entraba a formar parte da Lista de

Honra do IBBY e quedaba finalista do

Premio Nacional de Literatura―,

Rafael Chacón traduciría os contos de

Agustín ao castelán, Jon Suárez

Barrutia ao éuscaro e Esther Castro

Manzano faría o propio para o asturia-

no. Así mesmo, os premios adoitaban

ser detonantes da aparición das histo-

rias traducidas: Cartas de inverno,

Premio Rañolas do ano 1995 e finalis-

ta do Premi Protagonista Jove do

Consell Català del Llibre foi traducida

ao catalán por Josep Franco Martínez.

Dous anos despois editábase a tradu-

ción de Jerardo Elortza Egaña en éus-

caro e a castelá de Rafael Chacón

Calvar en 1998, o mesmo ano que a

portuguesa de Francisco Alba

Linhares. A obra, que conta tamén

cunha versión en bretón realizada polo

profesor Mark Kerrain (Tasmant en ti

2013), volveuse editar en 2006 en cas-

telán na colección “Los libros de

Agustín”, unha serie que SM inaugurou

ese mesmo ano con Corredores de

sombra. Aire negro, Premi

Protagonista Jove 2001, foi editada en

catalán na tradución de Josep Franco.

A versión castelá de Rafael Chacón,

que saíu ese mesmo ano, e a vasca de

Koldo Izaguirre foron financiadas en

parte polas desaparecidas axudas do

Ministerio de Cultura á tradución entre

linguas do Estado. A escola dos pira-

tas, Premio Edebé en 2005, posibilitou

a edición en catalán, castelán e vasca.

O único que queda é o amor, galardo-

ada co Premio da AELG á mellor obra

de LIX do ano 2007, foi traducida ao

castelán por Isabel Soto o mesmo ano

da publicación do orixinal en galego.

Tanto a versión catalá de Josep Franco

Martínez como a portuguesa de Maria

João Freire de Andrade viron todas a

luz en 2008.

Con todo, se algo cómpre salientar

no rastro que deixa a obra de Agustín

Fernández Paz é que máis alá do cir-

cuíto comercial ibérico, algunhas das

súa obras pódense conseguir dende

hai máis de dúas décadas en editoriais

de prestixio como a suíza, La Joie de

lire  (Le livre des petites annonces,

2001), a portuguesa Dom Quixote ou a

brasileira Edições Nelson de Matos

(Raparigas, 1999; O centro de labirin-

to, 2002; O laboratorio do Doutor

Nogueira 2008 e 2009). 

Dicía o escritor nunha mesa

redonda sobre “Escribir e

traducir(se)”, alá polo ano 2006: “por-

que eu teño moi claro que só se pode

ser universal desde as propias raí-

ces: sermos locais para sermos uni-

versais”. Fernández Paz abriu cami-

ños pouco explorados pola nosa lite-

ratura con novelas de temática dis-

par, sexa polo gusto polo misterio ou

polo humor que desprenden, resulta-

ron atractivas para a mocidade en

espazos culturais ben distantes

como a versión árabe de Avenida do

parque, 17, publicada pola editora

libanesa Dar Al-Majani; en coreano

(O meu nome é Skywalker, Myung

Jin, 2004; A escola dos piratas,

BookinFish, 2010; O único que

queda é o amor, Booklight, 2012); ou

en chinés (Upa! e A escola dos pira-

tas, Liaoning Children’s Publishing

House, 2015). Ademais, Valados tivo

moi boa acollida en italiano (Piemme,

2013) e Aire negro en búlgaro e en

inglés na colección específica

“Galician Classics”, en tradución de

Jonathan Dunne, o responsable de

Small Stations Press.

A tradución da literatura infantil e

xuvenil galega é a punta de lanza da

expansión cultural exterior nas últimas

décadas. O seu incremento debeuse,

ademais da calidade das obras, á

demanda do mercado e ao sistema de

coedición acordado entre varias edito-

ras españolas ou foráneas. De entre

as autorías galegas con traxectorias

consolidadas, non todas acadaron

polo de agora a mesma fortuna no difí-

cil mundo da tradución editorial. Do

universo de Fernández Paz cómpre

sinalar non só a súa prolífica e exten-

sa obra traducida (máis de 50 títulos

en castelán e una trintena en catalán),

senón o feito de ser un autor galego

que entra no espazo internacional pola

vía comercial con textos dirixidos a un

público infantil e xuvenil (en portu-

gués, coreano, inglés, chinés etc., con

proxectos en marcha, como a tradu-

ción ao esloveno de O meu nome é

Skywalker). Historias de longo perco-

rrido que conforman un fenómeno

inaudito en expansión ao rachar coa

condición de xénero infanto-xuvenil

carente de interese alén dos Pireneos. 

* Áurea Fernández Rodríguez, Ana Luna
Alonso, Iolanda Galanes Santos e Silvia
Montero Küpper.

Cómpre salientar, no rastro que nos deixa a obra de Fernández Paz
máis alá do circuíto comercial ibérico, que algunhas das súas
obras pódense conseguir dende hai máis de dúas décadas en
editoriais suízas, portuguesas, brasileiras... todas elas de prestixio.
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A última vez que nos vimos prome-

tín escribirche dende esta cidade

que tanto che gustou cando a visita-

ches. Cheguei abatida, coa cabeza en

Vigo, pensando na longa aperta de

días antes, que había ser a derradeira.

Estou seguindo todas as túas recomen-

dacións, apañando unha vez máis os

rastros que deixaches, repasando os

escenarios das túas fotos. Fun onda a

Sereíña —tiñas razón, o lugar está atei-

gado de turistas, pero, como non ren-

derlle tributo!— e achegueime conmo-

vida, case sentindo a cada paso un coi-

telo afiado cravándose nos meus pés.

Lembrei «Esta estraña lucidez»;

sabes que é un dos meus relatos

favoritos de O único que queda é o

amor. Estreméceme esa demorada

reflexión sobre o pasado, ese reconto

dos feitos que deixan en nós unha

pegada imborrable, os únicos que

importan. Se cadra existe esa prórro-

ga que imaxinaches na que, converti-

dos en pantasmas, se nos concede o

tempo preciso para nos despedir dos

seres que amamos, para comprobar

que seguen adiante coas súas ruti-

nas. E gústame que elixises a voz

narrativa dun can, dun compañeiro

tan fiel. Que sentido adquiren agora

os versos finais: «Grazas pola xuven-

tude e polos sentidos... / Grazas polo

vento, que nos fai estraños de nós

mesmos. / Grazas polo mar, absoluto

e poderoso. / Grazas polo silencio e

polo verso»; velaí a túa paixón pola

vida. Como adoitabas repetir, unha

vida cuxos fíos están na túa obra,

convenientemente disfrazados.

Síntome afortunada porque tiven a

sorte de coñecer boa parte deles, e

mesmo de compartir algún.

Botarei en falla as túas tarxetas de

cores escritas á man, con esa caligrafía

miúda que me afixen a descifrar tras

tantos traballos xuntos. Gardarei coma

un tesouro a colección que posúo, a

crónica dalgúns dos teus días, do deco-

rrer do tempo, dos proxectos en mar-

cha e os futuros, testemuños da expre-

sión do afecto e a complicidade.

Será difícil afacerse á túa ausen-

cia física, vivir sen o teu entusiasmo,

sen a túa risa —esa risa tan particu-

lar, cos ollos pechos, como rindo cara

a dentro (moito temos rido ti e mais

eu!)—, sen poder matar as tardes de

domingo dos invernos (tan tristes!)

cunha longa conversa polo Skype

que salve o día e nos axude a enfron-

tarnos ao seguinte. Un non morre de

todo mentres alguén o recorde, dicí-

as, e ti estarás sempre nas túas

obras e nos recordos de momentos

compartidos.

Ben, continúo a viaxe. Neste

momento estou ao pé dun lago, no

medio dun bosque sombrío, nunha

cabana cunha porta que conduce a un

misterioso faiado. Semella o escenario

dunha das túas historias de casas illa-

das, un lugar onde talvez asexe un ser

maligno e aterrador...

Un bico grande e unha longa aper-

ta, grande e bo amigo, para que che

duren moito tempo.

APAÑANDO OS TEUS RASTROS
Isabel Soto Texto

Foto: Distrito Xermar
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