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Antes ca min tiveron a
oportunidade de comentar
este libro outros críticos de
notable e recoñecida valía,
como Francisco Martínez
Bouzas, Xosé Luís Franco
Grande, Xosé María Dobarro ou Juan Soto, e todos
coinciden, como non podía
ser doutro xeito, en salientar
a figura do filólogo Aníbal
Otero Álvarez (1911–1974)
e mais o traballo que sobre
o mesmo nos agasalla o
profesor Xesús Alonso Montero.
E eu non podo menos que facer
outro tanto. En primeiro lugar, sinalar
que o profesor Alonso Montero revélase máis unha vez como un auténtico mestre na investigación e na documentalística, terreo no que se move con folgada soltura, tanto pola súa
ampla experiencia como pola súa
capacidade analítica, da que sempre
gozou, unida á súa máis que recoñecida formación, continuada a través
de longos anos. Deste xeito, o magnífico resultado da obra correspóndese perfectamente coas expectativas
que tiñamos, e neste sentido cómpre
darlle os nosos parabéns ao profesor
e recomendar encarecidamente a
lectura deste libro, pola súa calidade,
polo seu carácter ameno, pola valía
do autor estudado –da que logo falaremos–, e porque para moitos investigadores, e en especial para os mozos
e mozas que se están a achegar a este mundo, servirá de exemplo e guía
de traballo.
Son de destacar neste estudo todas as epígrafes, desde o capítulo
preliminar, incluída a importante cronoloxía do filólogo, ata o derradeiro,
o índice onomástico, pasando mesmo pola “Réplica” biográfica, coa que

Magnífico
resultado

Filoloxía en tempos desaxeitados
XOSÉ FEIXÓ

imos concretar.
En segundo lugar, sinalar
o acerto na escolla da figura estudada, Aníbal Otero,
ao que, na miña opinión,
debeu a RAG dedicar este
ano as Letras Galegas, por
haber abondas razóns meritorias e por coincidir co
centenario do seu nacemento.
A época que lle tocou vivir a Aníbal Otero foi moi
difícil, e de non ser pola
Guerra Civil e a cadea que sufriu, a historia sería moi distinta.
Aos vinte e cinco anos coñecía
a fondo o galego vivo, nas súas
vertentes lexicográfica, dialectal
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non
está especialmente de acordo,
segundo nos comenta, o fillo do filólogo, Horocel Otero –que colaborou
como informante do profesor, e do
que este di que ten unha prodixiosa
memoria–, por razóns que agora non

e fonética, gozando do recoñecemento de filólogos de entidade como Menéndez Pidal e Tomás Navarro Tomás, cos e para quen traballou
na elaboración do Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica. A súa detención pola policía portuguesa en Valença e a súa entrega ás autoridades
militares de Tui, que o someteron a
un proceso no que mesmo se pedía
a pena de morte, tronzaron a súa carreira filolóxica. Neste sentido é realmente esclarecedora e apaixonante
toda a documentación proporcionada, que de xeito concreto recomendo.
ALONSO MONTERO, X., Aníbal Otero,
Ed. Xerais,Vigo, 2011, PVP. 22 €

Ritmos
diversos
Coas faíscas da emoción
ROMÁN RAÑA
O segundo poemario de Diana Varela Puñal (nacida en
Corme, licenciada en Dereito e avogada exercendo na Coruña),Animal abismo, vén adentrarse no territorio da vivencia da natureza. Como explica moi ben a propia autora no
prólogo que antecede a obra, esta divídese en tres partes:
“Limbo”,“Delirio” e “Endimión.”Trátase do percurso da vida
e, como non?, tamén dos estados da alma da escritora, que
van desde a aceptación serena do vivir á plnea identificación co cosmos: “O universo –mares, invernos, séculos–/atravesa os corpos, terra sobre terra”, o amor aos ancestros
e á propria liñaxe, o cariño polos indefensos de calquer país
ou continente, até chegar ao erotismo luminoso dos poemas finais. Polo medio circulan tamén
as paixóns ante a vida animal, ante todos os seres dotados de ánima (rulas, gatos, vagalumes) mesmo abominando do odioso crime contra os touros perpetrado,
como podemos ler, por miserábeis.
A poesía de Diana Varela Puñal
desprégase con sensibilidade, con
ritmos diversos, con acertada sintaxe, onde
non falta a descrición minimalista do haikú nalgunha peza breve e onde achamos fulgurando, sempre, a
faísca da emoción sentimental:“Quero ficar animal namorada,/voar versos, cometas ardentes,/verte durmir. Ser nenos,/unha ledicia de estrelas”.
VARELA PUÑAL, Diana, Animal abismo, Ed. Espiral Maior,A
Coruña, 2010, PVP.14 €
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A Editorial Rinoceronte achéganos a tradución –coidada
e rigorosa, da man de Isabel García Fernández– dunha obra
do escritor, profesor e cineasta francés Phillipe Claudel
(Nancy, 1962), merecedor de galardóns como o Renaudot en
2003 por Almas tristes ou o premio Goncourt des Lycéens en
2007 con O informe de Brodeck.
A neta do señor Linh relata a odisea dun ancián que, tras
perdelo todo na guerra, emprende unha longa viaxe coa súa
neta Sang Diu,coa que tentará comezar unha nova vida.A cidade que atopa no novo continente resúltalle allea,fría, hostil e desproporcionada. Perante a
indiferenza, incluso dos seus compatriotas, refúxiase nas súas lembranzas, simbolizadas nunha nana
e nunha presa de terra. Un día coñece no parque ao señor Bark. A
empatía coa dor do outro fai xurdir entre eles unha relación especial que racha con tódalas barreiras culturais e lingüísticas.
A obra convídanos a reflexionar sobre a soidadade, o medo ao
descoñecido e as traxedias persoais provocadas pola guerra. A
amizade, máis alá das convencións sociais e dos estereotipos, convértese na única
ponte de esperanza cara ao futuro.
A través dun relato curto e aparentemente sinxelo,fainos
ollar máis alá das apariencias e plantexa a necesidade das
persoas de comunicarense a través do contacto físico e emocional. Unha novela chea de sensibilidade, tenrura e lucidez.
CLAUDEL, Philippe,A neta do señor Linh, Ed. Rinoceronte,
Cangas, 2011, PVP.14 €

O relato que hoxe comentamos, espello de zafiedades, sitúase en Cangas, nos anos ‘90, e detalla unha máis
que movida xornada na vida da súa protagonista, cuxas
peripecias ben poderían servir de guión para un deses
“realities” que entronizan as princesas de barrio, ou para
unha historieta estilo “liña chunga”, onde –como aquí– a
acción non se detén ao chegar á porta do retrete.
Muchita, unha procaz xamona semi–marxinal, separada e nai de dous fillos, á que
chulea un trapicheiro de pouca monta, esperta con resaca
e ve que o seu amante lle roubou os cartos. Desesperada
por conseguir o diñeiro, sae á
súa procura. Así vese envolta
nun cúmulo de situacións de
“mal rollo”, en grao crecente,
nas que se enfronta a variados
personaxes –un elenco de tópicos sociais, retratos da época–, armada dunha inconsciencia e unha irreflexividade bastante incomprensibles, unha lingua
viperina capaz de elaborados dicterios, e
mais dunhas aínda poderosas tetas. O seu comportamento, entre macarra e aloulado, incita as mulleres
a considerala unha lurpia e os homes a abusar dela.
O texto, sen novidades formais, exuda instintos básicos e localismos, e, desde logo, eu xamais ousaría comparalo coa “viaxe a Ítaca” dunha muller indefensa que a
presentación editorial suxire.
ABAL LEMOS, A., Muchita Bon, Ed. Barbantesa, Cangas,
2010, PVP. 16 €

O escritor e poeta Jesús Alfonso Parada Jato preséntanos, da man da editorial Toxosoutos, a súa última
obra que leva por título Lembranzas d’O Courel, e onde recolle un interesante conxunto de retallos sobre a
cultura popular desa zona oriental de Galicia sobre a
que o autor ten investigado con perseveranza, sempre
na procura de evitar a perda da súa identidade. O volume que comentamos, e que vén continuar a andaina
desoutro editado en 2007, Usos, costumes e cousas do
Courel, adota desta volta unha visión máis persoal , de tal
xeito que as propias vivencias
asoman misturándose cos datos recollidos no traballo de
campo: o resultado é que o
autor vai deixando nos escritos multitude de datos dun pasado que continúa vivo na tradición oral.
A importancia da terra nunha sociedade agraria, as tarefas
do labrego no decorrer do ano,
a cultura do nabo; pratos culinarios que caeron no esquecemento;
mitos, contos, lendas e refráns; as profesións ambulantes; costumes, xogos, crenzas
; aldeas con historia, recunchos da terra; a explotación do ferro na zona; son algúns dos temas que o
autor recolle para defender o que é propio, un pasado
que nos condiciona, que nos dá referencias e razón do
que somos hoxe e do que podemos sermos no futuro.
PARADA JATO, J.F., Lembranzas d´O Courel, Ed.
Toxosoutos, Noia, 2010, PVP.14, 56 €

