firmación
e autor

o gume da realidade

RES MARTÍNEZ TORRES

é, pola
vo que
esapia“Negontarse
ar, prie,logo,
petado
na loiato reos de

1975 -en concreto, á morte
dun rapaz co que ambos personaxes tiveran relación directa-,e inclúe as que,ao meu
entender, son as mellores páxinas do libro: o diálogo na
consulta, duelo de actores
que rabuñan na necesidade
de saber, aínda que doa, e
mais de aceptar as consecuencias dos feitos. De novo
a sombra dun asasino
sen nome -un irmán,un
espello- que posúe “o
coñecemento do terrible”, achega o pasado
ao presente e remove
recordos incómodos,
transformados, negados, nunca ben esquecidos; por iso penso tamén que a historia perde forza cando deriva
cara ao folletín, pois
aínda que o personaxe
da nai -velenosa e envelenada,culpable e vítima de si mesma- resulta interesante,o conflito co fillo abandonado -confróntese co inquietante afillado do
intruso- desvía e minimiza a tensión anterior.
Finalmente,en“Auga
derramada”,escrito para

ria ferida

omentos

edrayo,
en unmente
el que
un dos
nosas

as lape-
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las do poemario,A última música das cousas, e tamén a
contraportada, o escritor ourensán elaborou a súa obra
traballando unha memoria
ferida,como o proprio corpo
do artista.Como ferida é a linguaxe que emprega.Unha linguaxe que resplandece e
que nos cega pola beleza
dos termos como astros que
envían a súa luz desde a infinidade do cosmos e chega a nós despois de se extinguiren.Será a lingua galega
esa luz sideral dun astro
morto? Todo idioma é unha
forma de música, por iso
non estraña ler:“A música
foi composta no silencio
impuro dos eidos ou nos
patios das casopas de arrabaldo onde moraban os árcades mortos.”
O volume estremece de
momentos intensísimos.
Existen nel a morte do seu
tío Gumersindo, asasinado
en Maracay, a visitación a

unha exposición multidisciplinar organizada pola Fundación Agbar, os avatares do
ciclo hídrico salpican o monólogo dun vello demente
que, nas Praterías, se dirixe
aos turistas desexosos de fotografar a fonte. Inxenuidade
e lóxica do simple para incidir,desde outro ángulo e con
Compostela de pano de fondo, nas vítimas do esquecemento,o deterioro da vellez e
o desapego social.
As pezas representan menos novidade que reafirmación do autor,fiel a si mesmo,
nos trazos que personalizan a
súa creación e,así,nas tres recoñécense,ademais das referencias ao soño e a común arquitectura teatral, con personaxes sen narrador e revelación a través do discurso, outros elementos que, de xeito
máis ou menos tanxencial,
son recorrentes en case toda
a súa obra: o peso da culpa e
a responsabilidade do sangue
e a biografía;os problemas de
conciencia e de memoria -e,
polo tanto,de identidade- dos
pobos e os individuos;a historia que usurpa unha interpretación única,canónica e obrigatoriamente moral;a denuncia do franquismo e os seus
herdeiros; a personificación
da maldade; os segredos de
familia;as recriminacións polo pasado enquistado; a vida
no gume da realidade; e, por
fechar a escolma,as relacións
entre opresores e oprimidos..
TORO,Suso de,
Somnámbulos, Ed. Xerais,
Vigo,2014,PVP.14, 60 €

Rusia, “Moscovo lilas serodias”,a exaltación do chao da
infancia,“Paráfrase”, a declamación sentimental,“Emburricado”, etc.Todos os textos
de Bieito,sen excepción,obedecen ao fulgor de telos vivido previamente.É a memoria
vulnerada a que constrúe e
reconstrúe,crea e recrea,as vivencias converténdoas en
verso.Aquí nada é gratuíto:os
vocábulos italianos responden á experiencia da súa estancia en Suíza,cando os emigrantes galegos empregaban
a lingua de Dante para entendérense cos emigrantes transalpinos.Os termos en francés
tratan de diluír finamente o
sexo sórdido dos prostíbulos,
das botadoras de cartas, dos
instantes de foulard e de rubí.
Ironía culta, chiscadelas de
complicidade literaria,confesións dun ser vulnerábel,este
libro está contraindicado para os mixiriqueiros, para os
pousafoles, para os que queren literatura mastigada e dixerida.Grazas a estas páxinas,
o esforzo da lectura faranos
moito máis benaventurados.
IGLESIAS, Bieito,A última
música, Ed. Pen Clube,
Santiago de Compostela,
2014, PVP. 9, 70 €

Realismo
e innovación
Unha fermosa novela xuvenil
PAULA FERNÁNDEZ
O premio Jules Verne de literatura xuvenil
de 2014, un dos máis prestixiosos dos premios
literarios do país, acadouno Eduardo Santiago (Pontevedra, 1964) grazas a O gran reino
unha fermosa novela xuvenil na que a realidade, dura e cruel por momentos, se confunde cunha historia paralela, se cadra creada
pola mente castigada e enferma da protagonista.
Gala, alguén que resulta imposible non
pensala como inspirada na Alicia de Carroll,
é a protagonista da narración. Unha rapaza,
unha adolescente coma tantas tirada da actualidade, que é rexeitada polas súas amigas
pola súa tendencia a evadirse e imaxinar imposibles. Unha enfermidade derivada de desordes alimenticios lévaa a entrar nun psiquiátrico onde a súa mente a leva a loitar
contra as batas brancas e mergullarse nun
mundo, se cadra derivado da súa propia mente, brillante e enferma, onde a fantasía e os
enigmas son o elemento imperante.
Unha novela onde a realidade e a fantasía
van parellas, na que a partir dunha doenza
tan grave coma a anorexia e dunha situación
de icomprensión e falta de afecto das que é
vítima unha rapariga, que aparentemente ten todo
e non lle
falta nada,
se debuxa
un mundo
fantástico
que semella saír da
propia Gala, diagnosticada como neurótica e obsesiva polos
que eles
pensa os
seus inimigos. Esta
conxunción
entre o real e
o irreal resulta máis
que acertada, e o feito de amosar o fantástico coma algo susceptible de existir só na
mente da protagonista é, sen dúbida, o punto
máis forte e logrado da novela, así como o seu
desenlace, abraiante e inesperado.
A autor presenta unha novela para adolescentes que ben puido correr o risco de converterse nunha chea de topicazos baseados
nun de tantos casos semellantes, pero que
grazas á súa mestría e bo quefacer se amosa
como unha obra moderna e innovadora de
base real, que fai reflexionar sobre aspectos
sociais e filosóficos que consegue penetrar
no mundo literario fantástico recreando reinos marabillosos habitados por personaxes
incribles.
A lectura apaixona e engancha dende o
primeiro momento, a protagonista pasa por
momentos nos que goza máis ou menos da
nosa simpatía e solidariedade. Fainos sentir e
dalgún xeito vivir a novela. Algo que non é
doado, pero que cando se consegue é difícil
esquecer.
SANTIAGO, Eduardo, O gran reino, Ed. Xerais,
Vigo, 2014, PVP. 13, 60 €

