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Diego Ameixeiras (Lausanne, Suíza, 1976), xornalista de profesión,comezou
a súa andadura literaria
–Baixo mínimos (2004) e O
cidadán do mes (2006)–
dándolle vida ficcional ao
detective Horacio Dopico,
un esculcador de crimes e
corruptelas,máis antiheroe
que heroe. Descoñezo se a
estas alturas Ameixeiras
xubilou definitivamente a
Dopico. Mais o que non
ofrece dúbidas é que
Ameixeiras, un dos poucos
narradores masculinos
destacados da súa xeración, recunca no xénero
negro.Teima no territorio
da intriga con este thriller
político, Asasinato no Consello Nacional, unha clara
homenaxe, ata no título, a
Vázquez Montalbán.Alberte Cudeiro é o novo detective privado de que se serve o escritor nado na emigración suíza. A acción
arrinca aos poucos días da
derrota do bipartito en
2009. O caso que ao detective lle encarga a UPG, é o
asasinato do parlamentario nacionalista Mario Da-

Un thriller político
Polos labirintos do nacionalismo
FRANCISCO MARTÍNEZ BOUZAS
costa, elixido polo secretario xeral dos coroneis para
ser o novo portavoz nacional. E aquí comeza unha
intriga detectivesca ficticia,
con pausas para esculcar
un crime cometido durante a Guerra Civil e cun pano de fondo ben real e que
lle engade un plus de morbo á narración: o retrato
das liortas internas dos nacionalistas nos días previos
á Asemblea Extraordinaria
do ano 2009 para elixir o
sucesor de Quintana.Endalí que a novela sexa á vez
unha intriga política e un
mergullo nos interiores do
BNG. O lector seareiro do
xénero negro non ficará
defraudado, porque o escritor, malia as longas parénteses xa aludidas e o fei-

to de que o detective Cudeiro semella por veces
que descoida a súa pescuda, vese arrastrado pola intriga e atopa na novela todos os ingredientes canónicos do xénero, sen que
falte ese final sorpresa co
que acostuman rematar as
investigación detectivescas.
Pero, como veño dicindo, a novela é asemade un
achegamento narrativo á

Os seareiros do
“xénero negro”
non ficarán
defraudados

realidade política do país,
neste caso ás interioridades do BNG, nunhas datas
de crise para os nacionalistas.A
n a -

rración reflicte, e coido
que sen excesivos maniqueísmos e si cunha chica
de humor e ironía, os interiores da coalición nacionalista e a imaxe dos seus
personaxes máis sobranceiros que reflectiron
os medios de comunicación logo da derrota
do 1 de marzo do pasado ano. E sobre todo, o
punto de vista das distintas correntes internas e a
lexítima loita polo poder
nunha organización que
xa non funciona coma unha fronte, senón coma un
partido convencional.
Ameixeiras, quizais sen o
desexable afastamento
temporal, descobre literariamente e cunha prosa
áxil e directa, unha organización política plural, na
que conviven marxistas
con socialdemócratas,
chea de tensións, pero con
fortes desexos de paz interna. Realismo narrativo, xa
que logo.
AMEIXEIRAS,Diego,
Asasinato no Consello
Nacional,Xerais 2010,
P.V.P.19 €
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Afastamento e reencontro

Daniño para os optimistas

Un poemario intenso

DOLORES MARTÍNEZ TORRES
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Afastamento e reencontro de parella: el sobreleva
unha paralizante depresión preto das Médulas, mentres que ela –madrileña rica, con veráns no Morrazo–
marcha a Vigo para afastarse da influencia do pai e revivir lembranzas. Ela logra atopar sentido á súa viaxe,
mentres que a relación del cun emigrante retornado
sen gloria e, sobre todo, coa súa muller –“un pouco
árabe”–, será a orixe de cambios cruciais na actitude
coa que os catro –vulnerables, descontentos, prisoneiros de si e incapaces de tomar decisións, á constante
procura de explicacións externas, coartadas e símbolos,á fin de contas,inanes– afrontarán o futuro.
Unha omnipresente voz narradora solápase e marca o ton –por demais, idéntico– das voces interiores
dos personaxes, ao tempo que, en ocasións, se desliga
deles para comentar as etapas do seu íntimo drama.O
discurso resulta,ás veces, inconsecuente
coas suas propias convencións gráficas, e suxire ritmos e formas do
castelán, con abundancia e repetición de termos pouco evocadores
–“cousas”,“árbores”,“bonito”– a agromar nun
campo léxico notablemente ermo, con escaseza de expresións patrimoniais. Un texto onde se diría que a emoción e o interese ficaron esquecidos
na consecución dun exercicio de estilo (deste estilo:“Volve pasar unha man
tan delgada e os dedos dóbraos para rozar o pelo coas xemas. Despois colle unha bolsa e vai cara á cociña,e pon un mandil e átao coas mesmas mans,e volve
dobrar os dedos para atar e colle o anaco de pano coas xemas.E volve abrir todos os armarios,e abre a bolsa e mete cousas, e ponse no bico dos pés para chegar, e colle botes cos dedos dobrados, é que son longos e non usa a man,faino todo cos dedos.Mírao”).
BARDELÁS,Silvia,As Médulas,Ed.Barbantesa,Cangas,
2010,PVP.17 €

Velaquí unha cartografía do desastre.Un libro soberbio,
preciso,daniño para os optimistas. Dez é unha viaxe polo
Nápoles máis sórdido e violento.Os dez mandamentos son
sistematicamente incumpridos, e Andrej Longo deixa ao
descuberto toda a hipocresía dunha sociedade que condena a vivir na desesperanza a toda unha mocidade que,inutilmente,procura saír da indixencia moral.
Longo é un escritor de frase sobria,suxestiva.A súa prosa
cortante introdúcenos nunha sociedade mergullada no pesadelo.O poder da mafia,os camiños escuros da droga,a violencia familiar,as alternativas extremas que condenan a un
adolescente a rematar coa vida da súa nai,son algunha das
súas teimas.
O libro,de estilo sinxelo e coloquial,con abundante diálogo –no orixinal aparece tamén a expresión dialectal– está
estruturado de xeito que cada conto leva por título o nome
de cada un dos mandamentos.Os personaxes que foxen das
redes do poder paralelo
das mafias ou dos costumes máis atávicos son seres ao borde da histeria.Os
que non aceptan as regras
do xogo,os que cuestionan
o silencio colectivo deben
pagar o mesmo prezo que
os heroes da traxedia clásica.
Dez é un libro de ton desolado.A súa valentía moral conecta con obras como Gomorra de Saviano. O seu estilo e
precisión, o seu minimalismo
expresivo trae a nosa memoria
a paisaxe humilde dos obreiros
de Raymond Carver. Cunha diferenza: a xeografía humana de
Nápoles é máis terrible que a americana.Carver e Longo,iso
si,teñen en común unha humanización dos personaxes,que
en Longo acadan un sentimento dramático conmovedor.
Neste universo periférico,a técnica narrativa sobresae pola mestría co que se consegue a sorpresa final.A presenza do
remate en cada conto está“atafegada –como dicía Dieste–,
pero latexando con forza en todos os currunchos do relato”.
LONGO,Andrej,Dez (trad.Cristina Gzlez.Piñeiro),Ed.
Rinoceronte,Cangas,2010,PVP.€

Con Deserto diamantino,Xavier Rodríguez Baixeras obtivo
o VIII Premio Caixanova.O dilatado prestixio do noso autor
confírmase con este título antinómico: fronte á Chapada Diamantina,no estado brasileiro da Bahia,famosa pola exhuberancia das montañas,temos o deserto,o Sertão,a zona inhóspita onde só brotan herbuños.Tamén o poemario participa desta contraposición.Dividido en cinco partes,a primeira,“Regalía”,retrata o impacto da paisaxe vizosa da Chapada,a emoción que desborda o peito do poeta en versos caudalosos.
Mais axiña comprobamos a dimensión simbólica destas vistas
frondosas que se nos ofrecen:a vida é unha selva ubérrima,parece que nos outorga todo,mais ao adentrármonos nela descubrimos que alí tamén aniñan perigos,que a abundancia pode ser falaz,porque nos leva á perda,ao espazo desolado.Estamos,portanto,nunha viaxe ao corazón dunhas tebras luminosas.
As tres partes seguintes constitúen os espazos percorridos
polo protagonista poemático através da selva de varia lección.Alí hai
unha voz perdida, a marca
profundísima do amor e
mais a travesía por un oceano doloroso:“Goiaba podre o
sol.Vento decrépito/desfai o
que antes vin e me disolvo/en
fume denso, abafador. Devolvo/á onda o seu estrépito”;que
por último conduce ao deserto
final,á reflexión aceda do presente que nos invade.
Cun informado prólogo de
Luciano Rodríguez e palabras limiares do proprio autor,este libro
breve mais fortemente intenso,está escrito en estrofas de la Torre
(tres versos hendecasílabos e un
heptasílabo con rima ABBa),con forte dicción clásica,mais
onde apreciamos a marca de Baudelaire, de Dante, de Curros...Deserto diamantino proponnos a beleza do diamante,a
súa luz ofuscante que nos cega,mais tamén a afiada dureza
que nos traspasa e conmove.Debaixo do deslumbrante esplendor xace unha dor.Non é outra a mensaxe desta titánica
obra.
RODRÍGUEZ BAIXERAS,Xavier,Deserto diamantino,Ed.Pen
Clube,Santiago,2010,PVP.15,60 €

