
Certo día que o novelista John Updike cruzaba
o túnel Lincoln, principal vía de acceso á illa
de Manhattan e obxectivo dun primeiro

atentado terrorista contra Nova York no ano 1990,
púxose a pensar no que pasaría se alguén detonase
alí unha bomba. “Imaxinei a explosión e a masa de
auga abismándose pola brecha”, conta o autor no
New York Times. Esta imaxe inspirou Terrorista, a
súa última novela.

Aos 74 anos, Updike, un xigante das letras estadou-
nidenses con títulos como Corre, Coello e As bruxas
de Eastwick, proba por primeira vez cunha novela
que respecta algunhas características e conven-
cións do xénero do thriller. Asemade, Updike
bota o trasmallo en caladoiros máis profun-
dos. A súa intención declarada é “entender,
ou polo menos imaxinar o punto de vista
do outro lado”. Para iso, o escritor entra
na mente de Ahmad Ashmawy Mu-
lloy, un mozo de pai musulmán e nai
irlandesa que será adoutrinado po-
lo imán fundamentalista dunha
mesquita local en Nova Jersey.

Nos últimos tempos, tamén Sal-
man Rushdie tocou o tema do te-
rrorismo islámico na súa novela
Shalimar o pallaso. Existe algo miste-
rioso no feito de que a mente dun
terrorista poida servir de inspira-
ción ata o autor máis consagra-
do. E iso que o mesmo Updi-
ke recoñece que “un nove-
lista debe interesarse polo
pequeno mundo que
pulula pola cidade, o
mundo das peque-
nas crises existen-
ciais máis que o
das grandes
crises políti-
cas”. Ade-
mais, o tipo
de novela
que John
Updike leva
a practicar
toda a vida
non semella o
xénero máis
axeitado para
achegarse ao terroris-
mo. A novela realista é
unha novela de persona-
xes; pola contra, o ele-
mento básico do terroris-
mo actual é a pertenza a
un grupo, banda, célula
ou comando, onde a per-
sonalidade de cada mem-
bro queda diluída.

En Terrorista, Updike preséntanos  un Ahmad que
resulta ser o personaxe máis simpático, atractivo,
considerado e con máis moral de todos os que apa-
recen na novela. Podemos discutir aquí sobre a súa
base real. O psiquiatra e neurólogo Francisco
Alonso-Fernández acha no seu estudio Fanáticos
terroristas (2002) que os terroristas, aglutinados en
torno a unha ideoloxía radicalizada e violenta, cre-
an un espírito de grupo formado “a expensas do
crecemento excesivo das tendencias narcisistas”. A
incorporación adoita ir acompañada “dunha gran
satisfacción persoal do recruta, reconfortado coa

sensación de posuír unha nova identidade
colectiva. Algúns membros de ETA

recoñeceron que ao ingresar na
banda, sentiron tanto xúbilo

«coma se tivesen fichado po-
lo Athletic de Bilbao»”. É es-
te narcisismo de grupo o
que potencia o fanatismo,
sobre todo entre suxeitos
inseguros, de personali-
dade feble ou con pouca
autoestima, deixando
pouco espazo a perso-
naxes como o de Ah-
mad.

Outro aspecto descoida-
do por Updike é a evi-
dencia, nunca o suficien-
temente aceptada entre
nós, de que para o terro-

rismo islámico os atenta-
dos teñen un sentido reli-

xioso profundo. Na novela
de Updike aparecen citas do
Corán. Mais o imán que lle
sorbe o siso a Ahmad utiliza
unha metodoloxía pouco re-
lacionados coa auténtica
yihad, cuestionando, por
exemplo, algúns dos aspec-
tos da súa doutrina.

En O novo terrorismo is-
lámico (2004), Fernando
Reinares e Antonio Elor-
za móstrannos que na

yihad existe unha fonda
implicación persoal do

crente na causa de Alá e nas
ensinanzas de Mahoma como

o seu profeta armado. Facendo
unha análise pormenorizada

dos versículos do Corán e os ha-
dices (ditos e feitos exemplares de

Mahoma que forman a Sunna ou
Tradición), Elorza e Reinares mos-

tran como estes textos constitúen o
fundamento esencial da guerra santa,

o cumprimento da verdadeira fe dos te-
rroristas. Lembremos que o atentado de

Madrid foi xustificado polo versículo
2:190 do Corán que di: “Matalos onde dea-

des con eles”.

Semella que John Updike pretendeu na súa últi-
ma novela analizar o proceso que leva a unha per-

soa a converterse nun fanático terrorista e, ademais,
facer unha critica a todo o que o autor detesta da socie-

dade norteamericana dos nosos días: o consumismo, a
obesidade, o racismo e a cultura de frivolidade.
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Avisión que dos Estados Unidos de
América teñen os progresistas euro-
peos e latinoamericanos resulta limi-

tada cando non abertamente sectaria. Se-
guindo aquel sofisma que di que os inimi-
gos dos meus amigos son tamén inemigos
meus, moitas veces a visión antiimperia-
lista que temos desde Europa é puro
dogma. Un dogma aumentado
como consecuencia da Gue-
rra Fría e da dimensión im-
perialista da política exte-
rior de Washington. Mais,
asemade, as esquerdas or-
gánicas europeas durante
décadas foron antiimpe-
rialistas (antiamericanas)
como palla en ollo alleo
esquecendo o lixo en
ollo propio que era
o colonialismo.

Porén, América foi
o destino soñado
dos excedentes
demográficos eu-
ropeos. E foron os
emigrantes, desde
os puritanos do
Mayflower até os ir-
landeses e os italianos
que fuxían da fame e da mise-
ria os que construíron Amé-
rica, o mito do american way
life. Cada colectivo que che-
gaba podía manter a identi-
dade de seu mais, por riba de
todo, estaba a conquista da
condición de cidadán norte-
americano. Un estilo de vida
baseado na liberdade, polo
menos formal, e na oportuni-
dade de triunfar con traballo e
mais tesón. E iso era posible coa
axuda de Deus e co horizonte de
facer grande a América.

Desde a teoría Monroe de “Amé-
rica (in extenso) para os america-
nos”, non había límites para a ex-

pansión dos Estados Unidos. A ausencia de
pasado histórico permitía que todas as ener-
xías se empregasen en clave de futuro. E os
novos americanos facían seu o soño se ben o
poder seguía nas mans dos WASP (brancos,
anglosaxóns e protestantes). Mais malia eses
atrancos, América foi feita por eses novos
americanos. Boa parte da súa intelectualida-
de ten as raigañas en Europa: xudeus, italia-
nos, alemáns, checos, húngaros... Se os Esta-
dos Unidos teñen unha icona central no sé-
culo XX, está foi Hollywood, forxado en boa
parte por cineastas de berce nesta beira do
Atlántico: Wilder, Huston, Lubitsch, Cha-
plin, Garbo, Grant...

Mais a liberdade era o perpiaño dese soño
até o punto de negala contra aqueles que

eran vistos como inimigos dela. Só así son
comprensibles fenómenos de ultraamerica-
nismo como a “caza de bruxas” levada a ra-
mo polo senador MacCarthy, con traizóns
soadas como a de

Elia Kazan cando delatou a colegas de
Hollywood sospeitosos de filocomunismo.

E foi ese papel residual da liberdade a prol
da intervención exterior o que modificou a
visión sesgada que dos Estados Unidos se ti-
vo no resto do mundo. Onte foron Corea,
San Domingos, Vietnam ou Granada e ago-
ra é o Iraq. E por iso hoxe a principal fronte
antiamericana está no mundo árabe. E niso
foi determinante a cadea Al Jazira, de xeito
que a Umaa, ou comunidade de crentes, é
unha realidade vía satélite. E coa aparición
dun punto de vista arabista, a recepción do
resto do mundo tamén mudou. Evidente-
mente, a falta de espírito crítico nas máis das
sociedades árabes facilita a simplificación
desa visión.

Malia a crecente hexemonía dos neocons e
dos fundamentalistas cristiáns, Norteaméri-
ca aparece como unha terra de perversión,
de pecado. En resumo, como o gran Satán.

Unha visión semellante, mais de tipo laico, á
que se ten desde Europa. Pero ese mesmo
simplismo tamén está instalado en América.
Películas como Borat poñen, con mellor ou
peor fortuna, o dedo na chaga desa teima
que só contempla inimigos de América polo
mundo adiante.

Que outro país do mundo pode presumir
de levar dous séculos longos de democracia?
Coas limitacións que queirades, mais demo-
cracia ao cabo. Claro que para aqueles países
que non teñen como prioridade os dereitos
humanos senón que seguen sen afastar reli-
xión de goberno, iso non é un valor a ter en
conta. Porque, en definitiva, nos Estados
Unidos os cidadáns teñen a posibilidade de
cambiar de goberno e quen estea na Casa
Branca ten que dar explicacións no Congre-
so. Moitos dos antiamericanistas defendían,
e defenden, como ideais sistemas de gober-
no que a ninguén teñen que render contas e
aos cales ninguén llelas pode pedir.

Non sempre se reflexiona do
valor de escape que tiveron as
migracións europeas cara a
América para manter o orde social
en Europa. Os excedentes
demográficos de Irlanda, Italia,
Galicia ou Alemaña atoparon alén
do Atlántico unha oportunidade.
Mais por iso mesmo hai unha
mitificación da emigración.
Cando a recente crise
arxentina ficou claro quen
triunfara e quen fracasara:
os que minimamente

triunfaran eran xa
nacionais; os que
fracasaran seguían a

seren italianos,
galegos, etc. e

procuraron a proteción do país de
orixe.

Na historia literaria galega
apenas ninguén lembra ao
xornalista Xosé Lesta Meis, quen

denunciou o fracaso de moitos
emigrantes que non tiñan outra
saída que a repatriación. Mais cal
é a visión da nosa América á vista
do resultado das migracións? Pois
o mito de que, por mal que fose
aquilo, peor que en casa non

sería. Nas
actuais

migracións podemos comprobar
que unha das constantes dos que
procuran un futuro mellor lonxe
da súa terra é a ousadía. Unha
ousadía que moitas veces supón
poñer o contador vital a cero. Así,
moitos arxentinos e brasileiros
fican abraiados cando descobren
que en Europa tamén facemos
pizzas.

Pois esa mesma simplicidade é
común ás poboacións non
autóctonas de América, Estados
Unidos incluído. Non sería moi
distinta nos habitantes do Medio
Oeste da das clases populares do
hemisferio sul. Dicía Jordi Pujol
que o emigrante non leva consigo
a cultura de seu e só en contacto
con outros paisanos é capaz de
coller identidade e reconstruíla.
Aínda que co risco da nostalxia.
Para entender a realidade dos
Estados Unidos non estaría de
máis dar un repaso á América que

sempre tivemos máis
perto

Galegos e
Americanos

Ollar
América
De lixos e de pallas

Joaquim Ventura
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E N T R E V I S TA

Reflejo de superficies consti-
túe a súa primeira exposi-
ción indiviudal e, por pri-

meira vez tamén, puido Vde. tra-
ballar con todo o espazo expositi-
vo. Que papel xogou este na súa
proposta artística?
-Quixen aproveitar as caracterís-
ticas da sala que, ademais, é bas-
tante particular, con esquinas e
recunchos. Introducín, por
exemplo, esas zonas que nor-
malmente pasan inadvertidas,
aplicándolles cor para que se
puidese reflectir na parede de
enfrente. Tamén quixen que o
espazo interactuase con todas as
pezas, que a exposición non fose
só unha serie de obras pendura-
das, senón algo máis ameno. 

- Esa aplicación da cor, entendida
como luz que interacciona coas
texturas de cada peza, é outro dos
elementos destacados da súa obra.

Por que decidiu experimentar con
eses xogos de reflexos que lle dan
nome á  proposta?
-Foi bastante casual. Eu traballa-
ba coa cor moi pouco saturada,
con tonalidades de branco, e vía
como aparecían outras cores no
medio. Tamén traballaba co for-
mato, con pintura e diferentes
grosores de bastidores, e come-
cei a traballar cos cantos do ca-
dro, non quería que foran algo
esquecido. Aí comprobei que
podía actuar tamén nese terreo,
vin que o cadro non remataba
no canto, onde normalmente o
fai, senón que pasaba ao plano
da parede. E pareceume moi in-
teresante, porque o que o espec-
tador pode ver non é realmente
a cor que eu aplico, senón o re-
flexo desa cor.

- Ademais xoga co punto de vista
do espectador.
-Claro. Fago que se mova, que non
se limite a ter, simplemente, unha
visión frontal da obra. Doutra par-

te, ese xogo de reflexos non se sabe
moi ben o que é: se  unha ilusión,
un efecto óptico, ou algo real.

- Que texturas e materiais utilizou?
-Sempre traballei con tea. Para
min é moi importante e non que-
ro deixala de lado, aínda que in-
tento introducir outros materiais.
Para esta exposición introducín
metacrilatos transparentes e de co-
res; son superficies lisas, acabadas,
que poño frente á tea, máis imper-
fecta e sobre a que eu pinto. Ade-
mais utilicei a fotografía, coa súa
cor e as súas características, que ta-
mén enfrento á tea.

- Por que ese interese pola  tea?
-Coido que é clave para a idea
que quero transmitir. Eu traballo
sobre a pintura e reflexiono so-
bre os seus límites, que non aca-
ban onde remata o lenzo. Poño
os lenzos perpendiculares á pare-

de, xa non os coloco paralelos...
pero quero que sexa tea. Porque
senón sería unha superficie máis
industrial, algo máis frío que non
podería manexar.

- Experimenta Vde. coas estremas
da pintura e mesmo integra pará-
metros como a tridimensionali-
dade, que tradicionalmente se lle
atribúen a outras disciplinas co-
mo a escultura ou a instalación.
Que características seguen a defi-
nir, entón, a linguaxe pictórica,
nun momento en que os artistas
están a xogar cos seus límites?
-En canto ao material, pois a cor
e a luz e tamén a tea. A tea é ese
factor que sempre volve á pintu-
ra. Aínda que, realmente, non es-
tamos a falar de obras pictóricas,
porque por moito que teime eu
en dicir que é pintura, moitas de-
las son moi escultóricas. Por
exemplo, Cajón, unha peza de

chan que está formada por dous
cubos, un dentro do outro. O de
dentro está feito con tea e pinta-
do, pero é unha escultura. Eu
non renego das outras discipli-
nas. De feito, intento mesturar
un pouco todas: a escultura, a ar-
quitectura, a fotografía,...

- Na mostra tamén inclúe unha pe-
za de video na que amosa o proceso
de instalación de “Escalera de pa-
red.” Que quixo trasmitir con ela?
-É un vídeo moi simple, xa que
amosa como se van colocando os
diferentes módulos, como vai
crecendo e decrecendo a escalei-
ra. Para min, foi experimental,
porque nunca fixera vídeo e que-
ría introducilo dentro da exposi-
ción, integralo como un elemen-
to máis. Así que coloquei, enfren-
tadas, a peza da que xorde o ví-
deo e mais o vídeo, simplemente
para xogar con outro plano máis.

- A utilización que fai dun núme-
ro limitado de recursos expresivos
e a utilización do espazo como ar-
ticulador da obra, remítenos ao
minimalismo. Que máis referen-
cias ten como artista?
-Gústanme os artistas que traba-
llan co espazo, coa instalación.
Dentro dos minimalistas, gústa-
me, por exemplo, Fred Sandback,
un artista que traballaba co espa-
zo real e que, simplemente con fí-
os, creaba planos dentro dese es-
pazo. E a min iso paréceme incrí-
bel, que con nada, cun só elemen-
to, creara algo tan contundente.

- Con Reflejo de superficies conse-
guíu a Bolsa Feima-Fundación La-
xeiro. Imaxino que para unha artista
xove, coma Vde., este tipo de bolsas e
premios son fundamentais para po-
der levar a cabo o seu traballo.
-É moi, moi importante. A posibi-
lidade de producir as obras que es-

tán na exposición foi xa incríbel,
porque doutro xeito non podería
facelo. Se tes unha exposición en
mente, necesitas non só os recur-
sos económicos para producir as
pezas, senón tamén un lugar onde
facela. E esta bolsa deume a opor-
tunidade non só de ter unha sala,
senón de tela para min soa. Ade-
mais, aprendín moitísimo duran-
te o proceso da montaxe: vas
montando, vas fixándote noutras
cousas, cambias todo outra vez...
Puiden facer cousas que nunca fi-
xera, utilizar materiais que non
controlaba, contar con xente que
me dicía “Pois iso podes facelo
deste xeito ou destoutro”,... 

- En que está a traballar agora?
-Quero seguir neste liña, porque
creo que ten moitísimas posibili-
dades. Na próxima exposición,
que pertence á mesma bolsa e que
será o vindeiro ano en Madrid,
vou intentar traballar un pouco
máis o espazo. Teño que ver a sala
primeiro, pero quero seguir por aí.

A cor e a superación dos límites físicos do que entendemos como “cadro” son os
piares sobre os que  asenta Reflejo de superficies, a proposta artística coa

que Mar Vicente acadou a Bolsa Feima-Fundación Laxeiro e que se mostra na
sala de exposicións desta última entidade até o vindeiro 17 de xuño

� Natalia Álvarez

Mar Vicente

“Reflexiono sobre a
pintura, que non acaba
onde remata o lenzo”

ELI REGUEIRA



Se queren ler unha his-
toria na que o que pa-
rece non é, achéguen-

se ás páxinas de Se algún
día esta muller morta, a úl-
tima obra de Miguel San-
de, un escritor e xornalis-
ta que leva xa máis de
vinte anos nisto das letras
e ten publicada tanto
obra narrativa coma dra-
mática (Ninguén chorou
por nós, Premio Rafael
Dieste) e poética.

Este texto breve e intenso,
de desenlace non agarda-
do, conta co aval de ter re-
cibido o I Premio de Na-
rrativa Breve Repsol YPF.
Aproveitamos dende aquí
para lle transmitir os para-
béns á petroleira por ter
creado este galardón que
agardamos teña un longo e
proveitoso futuro para as
nosas letras. Tanto a dota-
ción económica (6.000 eu-
ros) como a edición do
texto (cunha tiraxe de
1.500 exemplares) confí-
renlle atractivo a unha
convocatoria que nace co
espírito de lle dar pulo á
nosa narrativa breve. Nes-
tes tempos en que tanto se
fala da gran novela da lite-
ratura galega, non estaría
de máis que tamén eses
degoiros se focalizasen no

x é -
n e r o
b r e v e ,
que segue a
ser considerado
por moitos o ir-

mán pobre
do romance,
mais que tan-
tos e tan bos
froitos ten
dado para a
nosa literatu-
ra en todo o
século XX.

O libro pode-
ríamolo en-
cadrar den-
tro dese con-
xunto de no-
vas obras na-
rrativas que
teñen como
protagonis-
tas únicas a
mulleres con
personalida-
des comple-
xas, confliti-
vas, enfron-
tadas a reali-
dades adver-
sas. Mais esta
muller sin-

g u l a r í z a s e
fronte a esoutras fé-

minas principais por ter

cruzado a liña cara á tole-
mia, pola súa vontade de
querer deixarse ir para non
voltar.

A obra artéllase mediante
un discurso de períodos
mínimos, case que irracio-
nal, no que priman as sen-
sacións, ou máis ben a súa
ausencia, sobre a progre-
sión lóxica do pensamen-
to. Os elementos son pou-
cos: unha muller de cuxa
biografía non sabemos na-
da e nada habemos saber,
unha cova, un hospital, un
psiquiatra, unha casa, un
home que vive con ela, un
home que a observa... mais
o universo suxerido é tan
rico coma complexo.

Os autores de afamados
nomes son froito do seu
propio mérito máis tamén
son a cabeza visible dun
corpo literario sostido por
moitos escritores coma Mi-
guel Sande, homes e mulle-
res descoñecidos para a in-
mensa maioría do público,
pero que se manteñen fieis
á literatura enchéndoa de
fermosas sorpresas creati-
vas como este volume.

SANDE, Miguel Se algún
día esta muller morta; Ed.
Vigo, 2007, 101 páxinas.

Apoesía é pulso de sentimentos e emocións.
Hai infindas variantes dun mesmo senti-
mento, infindas posiblidades de expresión e,

polo tanto, dentro desa infinita orde artística, múl-
tiples posibilidades interpretativas no estrañamen-
to do lector atento.

En Perfís e poéticas a inocencia ou a inxenuidade, a
bondade e xenerosidade percorren toda unha tra-
xectoria poética que, sen ser de grande sona, é de
fonda autenticidade e sinceridade. Sobranceamos
estas dúas características últimas por riba de calque-
ra outra, pois non é un poemario onde se poida ato-
par un cuns versos que chamen por seren especial-
mente impactantes. Moi pola contra, en moitas
ocasións adoecen de falta de ritmo e pulsión poética
de vez, mais Ánxeles Penas fai un intento importan-
te por procurar a través da palabra a consecución de
diferentes puntos de vista para homenaxear aos
máis dos compañeiros que a influenciaron na súa
vida lectora. Sobran as odas e elexías, escusas per-
fectas para dar renda solta á intertextualidade lau-
datoria que, non por ser sentida, deixa de ser moi
inxenua e carente de forza expresiva. Hai en Perfís e
poéticas un exceso de erudición. Decatámonos do
gran coñecemento lector da autora, vemos un gran
fondo intelectual e, consideramos que unha alma
soñadora que procura dar renda solta a toda esa
enerxía que ten dentro de si. Mais non é dun xeito
excesivamente acertado. Son moitos os versos que,
se non o son, raian perigosamente no ripio, sen for-
za e sen lirismo. Metáforas forzadas e intentos de
poetización que quedan nunha simple exposición
intelectual de filias literarias e pictóricas.

Queda, pois, nunha estruturación razoable en tres
poéticas (a da palabra, a da ollada e a do espazo) que
non cobre expectativas. Chámanos a atención a pou-
ca atención que se
lle presta
ao ritmo
interno
do verso.
Atropé-
lase e
non flúe.
P e n s a -
mos que
c o n s e -
c u e n c i a
d u n h a
p o s i b l e
tradución
do caste-
lán ao ga-
lego, polo
que se fai
esgrevio e
sen graza.
Só nos
queda o
horizonte
hermenéu-
tico da au-
tora, na
medida en
que é ex-
posto, como
argumento intere-
sante dunha poesía do
íntimo. Ler este Perfís e
poéticas é como ler a poética
das intencionalidades líricas sen
acadar obxectivo nin afondamento.

Mais, se no que a poesía como xénero pretendido
non lle sacamos ren, si podemos atoparlle interese
como reflexións íntimas dependendo para quen
goste.

PENAS, Ánxeles, Perfís e poéticas, Baía Ed., A Coruña,
2007, 54 páxinas.
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Con metáforas forzadas

Héitor Mera

FARO DE VIGO

L I B RO S

Procurar unha achega
á figura de Santiago
Casares Quiroga non

é labor doado toda vez que
o seu discurso foi sistema-
ticamente silenciado polos
seus inimigos após do “Al-
zamento” de 1936. Tal é así
que incluso un goberna-
dor civil da Coruña, de
infausta memoria,
quixo eliminar o seu
nome do rexistro ci-
vil. A isto cómpre en-
gadir a ausencia dun-
has memorias; algo
que intenta paliar dal-
gún xeito Emilio
Grandío Seoane coa
publicación dos seus
Discursos Parlamenta-
rios entre 1931e 1936.

Convertido nun dos
personaxes máis rele-
vantes de Solidaridad
Gallega, percorre o país
organizando mitíns e
asembleas agraristas; en
1919 figura como can-
didato nunha coalición
republicano-socialista,
sendo derrotado, o que
orientará o seu republi-
canismo cara a unha po-
sición independente das
directrices centralistas
dominantes. Porén, a di-
tadura de Primo de Rive-
ra propicia a converxencia
das forzas políticas opostas

a o
r é x i -

me. E así
en 1929 cre-

ouse a ORGA,
onde confluíron os repu-
blicanos de Casares e as Ir-

mandades da Fala de
Villar Ponte. Partido
que se implica, xunto
a otras forzas –Pacto
de Lestrove-, na crea-
ción da Federación
Republicana Galega
en 1930 pola que foi
elixido para asistir á
reunión do 17 de agos-
to en San Sebastián, co
obxetivo de reivindicar
un Estatuto para Gali-
za.

Proclamada a Repúbli-
ca, Casares Quiroga foi
nomeado Ministro de
Mariña no goberno pro-
visional e máis adiante de
Gobernación, e aí seguiu
durante o Bienio socialis-
ta-republicano presidido
por Manuel Azaña. En
1934 une o seu partido co
de Azaña para crear Iz-
quierda Republicana, forza
que se integraría na Fronte
Popular. Renova a súa acta
de deputado nas eleccións
de febreiro de 1936, e tras
o acceso de Azaña á presi-
dencia da República, é no-

meado Presidente do Go-
berno e Ministro da Gue-
rra.

Seguía neste posto cando
se produce a sublevación
militar do 18 de xullo de
1936. Tense dito que se ne-
gou a entregar as armas ás
organizacións obreiras,
polo que dimitiu e foi sus-
tituído por Martínez Ba-
rrio. Porén, as memorias
de Portela Valladares coin-
ciden en afirmar o contra-
rio: foi o presidente da Re-
pública, D. Manuel Azaña,
quen cesou a Casares o
mesmo 18 de xullo de
1936 “porque este último
quería entregar armas ao
pobo”. Na procura dun
chivo expiatorio, poucos
personaxes da historia do
noso país sufriron un trato
tan vexatorio como o que
a el se lle dispensou. Casa-
res Quiroga, nunca refu-
gou do republicanismo de
esquerdas nin modificou
os seus postulados gale-
guistas. Reivindicar, pois, o
seu bo nome é tarefa que
se impón de vez.

CASARES QUIROGA, S.,
Discursos Parlamentarios
(1931-36) (ed. Emilio
Grandío Seoane), Ed.
Castro, Sada, 2007, 277
páxinas.

Da InocenciaSorpresa creativa
Cando o que parece non é

Pilar Ponte

En Casares Quiroga
Compromiso e República

Xosé A. López Teixeira
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Afins de 1968 ou a co-
mezos do ano se-
guinte Antía Cal, da-

quela xa directora da Esco-
la Rosalía de Castro, insta-
lada na Gran Vía viguesa
respondía a un inquérito,
ata o de agora inédito, titu-
lado “Diccionario da nova
literatura galega” e que co-
ñecemos grazas á xenerosi-
dade de quen o ideou e o
conserva, o profesor Alon-
so Montero. Daquelas liñas
que Antía Cal redactou a
instancias du bo feixe de
cuestións talvez cumpra
extractar tanto a devoción
confesada pola figura de
Castelao, a quen lle outor-
ga unha relevancia desta-
cable tanto no ámbito das
influencias persoais como
na importancia que o pen-
samento do rianxeiro su-
puxo para a súa vida, como
a necesidade que advirte
naquela altura, sempre
“con vista aos nenos”, da
edición de libros que ex-
plorasen tanto o coñece-
mento do noso país –desde
o punto de vista da biolo-
xía, a fauna, a
mineraloxía, a
economía ou
a antropolo-
xía- coma da
historia de Ga-
licia, e repro-
duzo literal-
mente: “pra
que o neno to-
me concencia
da terra onde
nasceu e sobor
todo que lle está
dando de vivir”.

A esta pedagoga
excepcional, que
se expresaba coa
amentada clari-
videncia a finais
da década dos
anos sesenta e
que, por certo,
aínda conserva
inédito un traba-
llo que merecera
en 1958 un galar-
dón do Lar Gale-
go de Caracas bai-

xo o título de Enciclopedia
pro neno galego, un grupo
de amigos tivo a ben com-
pilar e así conservar aquelas
intervencións orais que se
puideron escoitar nun acto
de homenaxe que se lle tri-
butou na cidade de Vigo
hai por volta de tres anos.
O libro, con todo, non que-
da aí pois, cadrando no
tempo coa publicación do

interesante libro de memo-
rias da autora –Ese camiño
que fixemos xuntos (Gala-
xia, 2006)- o volume que
nos ocupa, significativa-
mente subtitulado O libro
dos amigos e dos alumnos, e
que ve a luz, ao meu ver,
nunha edición moi requin-
tada, contén un abondoso
número de mensaxes, ad-
hesións e cartas ao acto e,
por extensión, á figura de
Antía Cal, alén de recoller
as referencias que aquel en-
contro suscitou en diversos
medios de comunicación,
fóra de enriquecerse cun
extraordinario número de
testemuños gráficos e do-
cumentais que, na realida-
de, converten este libro
nunha sorte de fermosa fo-
tobiografía, coordinada e
disposta con acerto por Pe-
pe Pintado.

Velaí como se dan a man,
neste volume, unha serie
de testemuños que inci-
den, desde unha ou outra
perspectiva, tanto na co-
herencia e nun concepto
educativo innovador des-
envolto por Antía Cal co-
mo, non podía ser doutra

maneira, no seu perfil hu-
mano. Velaí, para confir-
mar o dito, tras a presen-
tación de Lola Galovart e
antes dunhas palabras
agradecidas da propia ho-
menaxeada, como se or-
denan a rigorosa biografía
elaborada por Xesús
Alonso Montero, o artigo
de Dorothy Coombe, do-
cumentos de pedagogas
como Pilar Benejam ou
Marta Mata, reflexións de
Alejandro Otero, adhe-
sións de Neira Vilas e Ani-
sia Miranda, de Isaac Díaz
Pardo ou senllos textos fi-
nais a cargo de Elisa S.
Amarelo, onde afonda na
dimensión educativa do
seu labor, e de Antón Cos-
ta, discurso que pronun-
ciou por mor da entrega
do Pedrón de Ouro no
2005, onde subliña os
principais socalcos do seu
percorrido profesional.

A o
m e u

xuízo ve-
laquí unha

extraordinaria “memo-
ria” de Antía Cal: da pe-

dagoga, da muller, da mes-
tra ou da compañeira. Sen
dúbida parabéns aos seus
responsábeis.

VV. AA, Encontro con Antía
Cal, Vigo, 2007 (coord. Pepe
Pintado), 86 páxinas.

Ecos dunha homenaxe

Ramón Nicolás

Encontro con Antía

Se é verdade que á lite-
ratura nada lle debe
resultar alleo, cómpre

preguntarse por que a gale-
ga non narra o narcotráfi-
co. Cando se vai escribir a
grande novela sobre o nar-
cotráfico en Galicia, aquela
que logre sintetizar e contar
todo o que ten significado
para este pais ? Quizais ho-
xe en día o papel dos nar-
cos galegos reverteu en algo
moi secundario: simples
transportistas a comisión
sen capacidade de decisión
nin autonomía. Mais o fe-
nómeno xerou en pasadas
décadas inversión de valo-
res, viu nacer personaxes

moi pe-

culia-
res, orixi-

nou verdadei-
ras novelas sen

ficción e converteu a Gali-
cia en inxusto símbolo da
infamia. É un tema xigan-
tesco e retador se se quere
narrar a realidade. Pouco a
pouco, porén, comeza a ser
abordado pola narrativa
galega e, por fortuna, cada
vez con menos superficiali-

dade, con maior afasta-
mento do tremendismo,
con maior talento, profun-
didade e perspectiva.

Unha proba do que dici-
mos, é a edición d´Os peca-
dos capitais de Francisco A.
Vidal, novela que veu lume
por méritos propios – ta-
mén por ser a gañadora dun
dos moitos premios do no-
so sistema literario – pero
nunca para compensar des-
de o seu clasicismo esforzos
estilísticos máis vangardis-
tas. A novela é un achega-
mento á existencia dun ho-
me que pretendeu triunfar
nun pais de fame sen exi-
liarse da súa terra, a Ría de

Arou-

sa. A
fame por

medrar e un-
ha razón agocha-

da que o lector só
descubrirá na última se-

cuencia do texto, converté-
rono primeiro en contra-
bandista e máis tarde en
narcotraficante. No grande
capo de narcos que asume
riscos, compra fidelidades,
non repara nas traizóns,
convértese nun home tan
inmensamente rico como a
infinidade da súa infelicida-
de. O relato sitúao ás portas
da morte interrogando os
seus fantasmas que non o
deixan morrer en paz e en-
frontado co recitado da súa
propia vida por parte de

distintas persoas que convi-
viron con el e nos achegan a
súa particular ollada sobre
unhas relacións axitadas co
narcotraficante. Finalmente
será el mesmo o que, á vez
que esconxura os seus fan-
tasmas, fachendoso pero
xusticeiro ás portas da mor-
te, xulgue aos que algo tive-
ron que ver na súa vida.

Un desenvolvemento mi-
nucioso desde diversos án-
gulos, logrado a base de
monólogos interiores, co-
mo flashes dunha delonga-
da sesión fotográfica, tece o
pano do relato. Son as vi-
sións testemuñais das per-
soas que mellor coñeceron a
Andrés o Gondeiro. Cos
seus testemuños o narrador
reconstrúe o percorrido vi-
tal e a personalidade do ho-
me que se atopa nos lindes
da morte, á vez que achega
ao lector un retallo biográfi-
co do personaxe que presta
o testemuño.

Os pecados capitais forma
parte desa literatura que
non rexeita o compromiso,
pero que á vez se decata do
relativismo das olladas e
confesións alleas. Tamén
das propias. Existen malos e
bos, mais na novela non hai
lugar para o mal absoluto,
como tampouco o hai na
vida mesma. O texto de
Francisco A. Vidal é, na súa
ardida navegación, moitas
outras cousas. É sobre todo
unha verdadeira visión do
mundo no que se recoñece
a importancia da subxecti-
vidade e a pluralidade da
verdade. Así mesmo, un en-
frontamento co problema
da dobre moral e dos xuízos
de valor e un perfecto ache-
gamento ao tema identita-
rio. A estratexia formal ba-
seada no monólogo inte-
rior, empregado con talen-
to, e o arredamento doutros
procedementos coma o cos-
tumismo elemental, a lin-
guaxe coloquial, as tramas
populistas, características
doutras narrativas onde o
narcotráfico está presente
en todas as mesas, contribú-
en de forma determinante a
que Os pecados capitais non
perda credibilidade narrati-
va e a que podamos pensar
que narrativa e narcotráfico
non sempre son nupcias
truncadas.

VIDAL, Francisco A. Os
pecados capitais, Ed. Xerais,
Vigo, 2007, 229 páxinas.

Narrar os narcos
Desvendando unha vida

Francisco Martínez Bouzas

E
xtraordinario
achegamento á
muller,pedagoga,
mestra e sempre
compañeira antía

U
n enfrontamento
coa dobre
moral,cos xuízos
de valor e tamén
unha achega á

temática identitaria



Deconstruíndo identidades, é
o título da mostra que pre-
senta a galería “A carón do

mar” de Cangas do Morrazo du-
rante o presente mes de abril. Trá-
tase dunha exposición presidida
pola representación da face na
que a pintora e videocreadora Ra-
mona Rodríguez quere amosar
unha visión das súas preocupa-
cións e percepcións do
mundo actual por medio,
fundamentalmente do re-
trato. A pintora non se li-
mita a unha captación
convencional do rostro,
senón como o título se-
mella suxerir, pretende
alargan o seu interese cara
á percepción e a utiliza-
ción da face como medio
de exploración da/s iden-
tidade/s, sen a limitación
que o termo “retrato” po-

dería balizar; de feito son bastan-
tes as obras expostas que non po-
demos considerar estritamente
retratos, senón achegamentos ao
rostro como campo de expresión
ou de investigación formal.

O diálogo de xénero sitúa-
nos, inevitabelmente, no
ronsel da tradición, ben
longa, por certo, neste ca-
so, na que o retrato tiña
unha función nitidamente
definida, ligada ao consu-
mo, como “representa-
ción” do poder político,
como “recoñecemento”
da posición social do retratado; is-
to é, vinculada a unha función uti-
litaria, que devagar foi desprazan-
do o seu uso para o privado, espe-
cialmente desde que a burguesía
comeza a súa hexemonía como
clase social e sobre todo desde a in-
vención e xeneralización da foto-
grafía, a mediados do século XIX.

Evidentemente, un achegamento
actual ao xénero –como o que nos
fornece a mostra de Ramona Ro-
dríguez- manifesta a enorme mu-
danza na súa función, que, se por
unha banda nos sitúa no ámbito
da autonomía do retrato como
obxecto artístico, mantén, asema-

de, o seu sentido, a súa capacidade
de comunicación como memoria
visíbel dunha persoa concreta, co-
mo testemuña da nosa presenza,
da pegada na terra dos seres hu-
manos, que é o que nos emociona
cando nos situamos perante moi-
tas representacións da face huma-
na ao longo da historia, como nos
pode acontecer cos rostros fune-

rarios romano-exipcios de El Fa-
yum; os retratos do mexicano
Humberto Bustos –do século
XIX-; dun autorretrato de Durero
ou de Rembrandt, porque en to-
dos eles está a presenza da nosa
condición, a tensión entre a cadu-
cidade e a memoria, entre a mani-
festación do efémero e vontade de
permanencia.

Centrándonos xa na exposición
de Ramona Rodríguez, tamén se
percibe esa continuidade, a evi-
dencia de que a representación
do rostro na arte actual se inscri-
be no ronsel dunha longa tradi-
ción, con sorprendente fidelida-
de á mesma, como se o canon re-
tratístico renacentista se perpe-
tuase, evidentemente posto ao

día, reflectindo un universo ple-
namente actual.

É certo que partindo desta tradi-
ción a artista permítenos asistir a
afondamentos, a intensificacións
da percepción, que son claramen-
te contemporáneos, e que as olla-
das son ben diversas e a linguaxe
que emprega ten referentes no ex-

presionismo e no concep-
tual, sen desbotar as pre-
ocupacións sociais e críti-
cas, mais no profundo, as
miradas permanecen, co-
mo se a face se perpetua-
se, dotada dunha aura de
verdade profunda, por
moita distorsión e ironía
que lle acrecentemos á re-
presentación.

Ramona converte a face
en lugar de actuación, en

auténtico soporte artístico, cunha
carga de denuncia que deixa a súa
pegada no rostro. A preocupa-
ción da artista semella centrada
na construción da identidade e
nas dificultades que no mundo

actual intentan pexar es-
ta vontade de realización:
o uniformismo, a ceguei-
ra, o terror...

Outra compoñente destas
obras, ben característica
da nosa contemporanei-
dade é o irónico, en estrei-
ta relación coas modifica-
cións que a imaxe repro-

ducida, seriada, provocou na nova
cultura de masas. A súa obra parti-
cipa nesta liña de reinterpretación
da nosa tradición da modernidade.

Todas as obras ofrecen a face visí-
bel en imaxes, o rostro real ou
imaxinario; desexado ou intuído;
a carauta do horror e a visión do
ideal, coas súas fracturas e físgoas,
pero que na súa materialidade de
formas e no seu interior acaban
por nos situar nun espazo e nun
signo que podemos entender e
que no esencial remata por nos
amosar, de diversas maneiras, os
múltiples lados da nosa condi-
ción e da nosa existencia.
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A mostra complétase con
outra das facetas creativas da
artista: o vídeo. Preséntanos
unha obra titulada A carón
do mar, na que combina
igual que nos cadros dúas
secuencias, coa idea de
fragmentación como eixo
nuclear. O autorretrato e
as imaxes do mar
combínase en cadrados
que flúen lenemente e
van desaparecendo.

Finalmente, cómpre
salientar que Ramona
Rodríguez acaba de

participar nun interesante
evento artístico en Alginet
(Valencia), EFIMER 2007, no
que realizou o pasado mes de

marzo unha intervención
nun espazo público no que
desenvolve a grande escala
as ideas presentadas na

mostra de “A carón do mar”,
presididas polo rostro
fragmentado, transportado a
un novo formato, alargando

a narración e tendo como
resultado unha nova
intensificación das
reflexións sobre a face e a
identidade.

Ao mesmo tempo, os
intereses da artista
lévana a participar en

Vigo, onde reside, no
proxecto fónico Escoitar,
que se desenvolve na
actualidade no MARCO.

De Efimer
a Escoitar

Unha mostra de Ramona Rodríguez

Carlos L. Bernárdez

Faces e Identidades

FOTOS: ELI REGUEIRA



Unha das cousas máis
abraiantes da infancia é o
descubrimento de cor-

pos como o Sol, a Lúa e as estre-
las. Estes corpos conseguen fas-
cinar grazas a ese trazo que os fai
aprecer a unha hora determina-
da, ou á cualidade que fai que,
por exemplo, vexamos a lúa di-
ferente en cada unha das súas
etapas. Os máis pequenos dan-
lles nomes, adícanlles cancións e
argallan unha chea de activida-
des arredor deles que contribú-
en de xeito importante a seguir
facendo medrar os mitos vin-
culados ao Sol, a Lúa e todas
as estrelas.

Mais, se tivesemos que esco-
ller o máis fantásticos destes
corpos, o que dota de miste-
rio relatos, filmes ou mesmo
camiños, sen dúbida, teria-
mos que quedar coa lúa. Pois
esta, por todas as lendas e
contos con que se relaciona e
por esa facilidade que ten pa-
ra aparecer e desaparecer, é
compañeira dos intres máis
imaxinativos de todos os me-
niños e meniñas das diferen-
tes culturas do mundo, quen
máis dunha vez nos seus xo-
gos pensaron poder tocala e
acadar a súa marabillosa
amistade.

En Papá, por favor, achégame
a lúa, traducido do orixinal
ingles Papa, please get the mo-
on for me, o autor, Eric Carle,
conxuga dous dos mitos máis

ligados á infancia. Por unha
banda o da fascinación pola lúa,
e pola outra o da atribución ao
pai de capacidades
incribles que

o fan ser quen de chegar á pro-
pia lúa.

Así o autor preséntanos a Móni-
ca, unha rapaza que antes de dur-
mir desexa xogar coa lúa e ante a
imposibilidade de acadala rema-
ta por pedirlla a seu pai, que, nun
alarde de inxenio, conseguirá
chegar a ela grazas a unha esca-
leira moi longa e a unha monta-
ña. A lúa irá xogar con Mónica

mais o seu gran tamaño é un
problema, polo que o satélite
proporá agardar que se faga
máis pequena e así Mónica
poderá xogar con ela. Esta so-
lución proposta pola lúa po-
derá servir para achegarmos
aos lectores e lectoras informa-
ción e datos relativos ás fases da
lúa e o movemento da terra.

Finalmente baixará xogar con
Mónica, quen pouco a pouco
irá coñecendo ese corpo que
mingua, medra, desaparece e
aparece de volta.

Trátase, xa que logo, dun conti-
ño infantil inxenuo que fomenta
ilusións ao tempo que axuda a
comprender feitos inexplicables
nalgunhas idades inserido nun
formato atractivo e fiel aos gus-
tos e inquedanzas dos primeiros
lectores.

CARLE, Eric, Papá, por favor,
achégame a lúa (trad. Chema
Heras e Pilar Martínez)
Kalandraka Ed., Pontevedra,
2007, 40 páxinas.
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Unha mesma historia e dú-
as narracións paralelas
achegan ao lector unha vi-

sión panorámica dunha realidade
tinguida de cotidianidade e amo-
sa que a relación entre as persoas
pode ser moi sinxela ou extrema-
damente complexa dependendo
da vontade con que cada un vexa
as cousas.

Fina Casalderrey escribe
para mozos A lagoa das
nenas mudas e Edicións
Xerais de Galicia publica
o texto na colección “Sopa
de Libros” con ilustra-
cións de Patricia Castelao.

Ante a inminente chegada
de Amina ao colexio os
alumnos do 4º curso de
Primaria manifestan o seu
nerviosismo de diferentes
formas; non todos os días
se produce un feito coma
este e tamén os mestres,
don Ignacio o titor e Sara a
de inglés, se encargan de
alimentar a tensión facen-
do referencia ao país do que
procede e relatando por en-
tregas unha interesante
aventura ambientada en La-
gos-Nixeria, poboación da
que vén a nova alumna.
Cando a chegada é xa un fei-
to, distintas van ser as reaccións
dos compañeiros e curiosos os
cambios de parecer que experi-

menta algún rapaz non acostu-
mado a poñer en práctica valores

transmitidos con seguridade na
escola.

Chegar a un lugar estraño no que
se descoñece ata o idioma semella
duro para unha rapaza que ato-
pará en Ío unha interpretación
para os seus medos e no seu cur-
mán Edu un refuxio a distancia
para as súas penas e alegrías.

A través do narrador nuns casos e
das cartas de Amina noutros co-
ñecemos as dúas caras dunha rea-
lidade quizais complexa, quizais
idílica, pero en calquera caso real
e como tal moi próxima aos des-
tinatarios do libro que ollarán re-
flectidos no relato comporta-
mentos e pensamentos de si
mesmos ou doutros compañei-
ros no microuniverso que supón
a súa aula. En calquera caso é bo
que nada lles sexa alleo e que for-
mulen posicións encontradas
nun momento e diferentes des-
pois ao dárense conta de que tan-
to aquí coma noutros lugares as
persoas teñen pareceres similares.

Por outra banda, o emprego da
palabra sinxela e clara e o mante-
mento da expectación sobre o
que vai acontecer, aseguran un bo
tempo de lectura.

CASALDERREY, Fina, A lagoa
das nenas mudas (ilustr. Patricia
Castelao), Ed. Xerais, Vigo, 2007,
122 páxinas.

Os rostros da realidade

Fomentar ilusións
Achegando a lúa

Paula Fernández

Empregar a palabra
sinxela

María Navarro

Adiviñanceiro popular
José Luis Gárfer/Concha Fernández

Edicións Xerais. 470 páxinas

A adiviña é unha enxe-
ñosa descrición en verso
dunha mensaxe que o re-
ceptor debe descubrir; un
prestidixitador que, con má-
xica audacia, vai sa-
cando do sombreiro
de copa fermosas
metáforas. Neste vo-
lume dáse a coñecer
boa parte do corpus
adiviñancístico gale-
go que, paciente-
mente foron reco-
llendo os autores a

salto de aldea, e que queda
dividido en distintos mun-
dos coma o dos animais, os
vexetais, os nomes, as profe-
sións, as cousas... Por outra

banda, e tal como
acontece no xorna-
lismo no que a foto
é a credencial da
noticia, o volume
inclúe tamén unha
serie de magníficos
xilografías de Fino
Lorenzo para arrou-
par os textos.

ANDEL DE NOVIDADES
M. Blanco Rivas

As mameiras de Tiresias
Guillaume Apollinaire

Edicións Laiovento. 72 páxinas

Drama surrealista en
dous actos e un prólogo, As
mameiras de Tiresias é unha
combinación de non-sense,
burlesco, guiñol, te-
atro de bulevar, es-
pectáculo de caba-
ret, tour de force coa
linguaxe, comedia
de costumes, etc.,
aínda que o autor a
teña calificado co-
mo drama. Neste
senso, parece ser que

Apollinaire tomou en serio
o tema da obra, o asunto da
natalidade en Francia antes
e durante a Primeira Guerra

Mundial, que, seica,
era grave, pois ta-
mén os políticos to-
maran cartas no
asunto. Non obs-
tante, o tratamento
é burlesco, algo que
se pode albiscar tan-
to no prólogo como
na propia obra.

Investigación 091
Pepe Carballude

Edicións Xerais. 170 páxinas

A aparición do cadáver
de Sonia Cambeiro, unha
nena de dez anos, vítima
dun axuste de contas entre
narcotraficantes, e o
secuestro de Cachi,
un camelo do insti-
tuto de Secundaria,
mobilizan á policía
en Areal do Conde.
A intervención de
Manolo Longueira,
un novo profesor de
inglés do centro, a

afouteza de Rosa, a telefo-
nista que recaba informa-
ción para a revista Pulso se-
manal, e as pesquisas de Xa-

vier Cabaleiro, un
alumno enfermo de
hepatite, e do seu
pai permitirán des-
enredar o complexo
nobelo tecido polos
capos dunha rede
mafiosa asentada na
vila mariñeira das
Rías Baixas.

Do outro lado do espello
Jordi Sierra i Fabra

Edicións Xerais. 260 páxinas

Aos seus dezaseis anos,
Marisa aínda non sabe o
que é o amor. Pide respostas
a esa descoñecida que é a
súa imaxe no espello. Ama-
lia, a súa mellor
amiga; Luís Enri-
que, o rapaz que lle
abre as portas ao
mundo do teatro;
Chari, a súa irmá e
os seus pais son o
espello onde as súas
dúbidas se van re-
solver da forma

máis inagardada. Jordi Sie-
rra i Fabra, un dos autorres
máis lidos da literatura xu-
venil contemporánea, ofrece
un relato apaixonante sobre

o descubrimento da
identidade sexual na
adolescencia. Con
naturalidade e sen
tabúes, a experien-
cia de Marisa ilustra
sobre como asumir
a propia sexualidade
para levar una exis-
tencia feliz.



Hai pouco falabamos nes-
tas páxinas da importan-
cia de traer á nosa escena

textos de autores como Martin
McDonagh, dramaturgo an-
gloirlandés que recrea unha Ir-
landa para moitos mítica, por re-
publicana e gaélica, mais ensu-
mida en tradicións e contradi-
cións, como a pegada inmensa
da igrexa católica e apostólica en
tantos usos e costumes. Mundos
propostos agora que seguen a
mostrar a mesma atmosfera
abafante que retratara John Mi-
llington Synge. En 1907 o move-
mento republicano rexeitou con
violencia un texto seu, The Play-
boy of the Western World, por
“sacrílego”.

Pero aquí mesmo, nas nosas le-
tras galegas, temos autores coa
mesma fondura analítica; textos
como Alén, de Xaime Quintani-
lla, Branca, de Luís Manteiga,

Vinte mil
pesos cri-
me, de
Bernardi-
no Graña,
ou O cabo-
dano, de
E u l ox i o
Ruibal .
Entre os
autores
a recu-
perar para
as nosas le-
tras e na nosa
escena tamén
temos a Jenaro
Marinhas del Va-
lle, con traballos tan
salientables como
Ramo Cativo ou A re-
volta. Propostas litera-
rias que só precisan dun-
ha man amiga para ser tea-
tro.

A revolta foi o texto gañador do
Premio Castelao de Teatro Gale-
go na edición de 1965. Nese
mesmo ano a Editorial Galaxia
publicaba o volume A revolta e
outras pezas, que constituía unha
mostra substantiva das posibili-
dades dun xénero que destacaba
pola calidade das achegas de Ra-
món Otero, Álvaro Cunqueiro,
Bernardino Graña ou Xohana
Torres, mais con escasa trans-
cendencia nunha escena practi-
camente muda. Aquela peza, tan
interesante aínda hoxe, serve pa-
ra exemplificar algúns dos trazos
máis substantivos da poética de
Marinhas: unha preocupación
permanente pola circunstancia
do ser humano e pola dimen-
sión ética das súas decisións e
unha clara vontade de innova-
ción, de apertura de vieiros no-
vos no plano formal.

Unha poética asentada, unha vez
máis, na recreación permanente
da derrota, a que tamén padece-

ron os homes e mulleres da súa
xeración, que viron como o
mundo novo, que traía a IIª Re-
pública, se tornou inferno escu-
ro en 1936. A expulsión do para-
íso é unha imaxe coa que se sim-
boliza esa derrota, que unhas ve-
ces se presenta no plano colecti-
vo e outras no individual; dous
planos que acaban por fundirse
en A chave na porta, dura de-
nuncia dos camiños do mundo,
que para os galegos e galegas
adoitan ser sinónimo de emigra-
ción. Así se van reconstruíndo os
dramas recorrentes dunha terra

v e -
lla e
engu-
r r a d a ,
habitada
por homes
e mulleres, os
presentes e os
ausentes, para os
que o futuro era
unha simple nega-
ción. Por iso A revolta
presenta unha aporía,
por ser, a un tempo, tan-
to defensa da insubmi-
sión como constatación da
súa inviabilidade.

Mais A revolta, como outras pe-
zas singulares recollidas no volu-
me, tamén mostra, na súa di-
mensión textual, unha idea pre-

cisa de teatro que Marinhas pro-
pón unha e outra vez, e que in-
siste na vontade de indagación e
de innovación, na formulación
dun teatro novo que tardaría
bastantes anos en agromar nos
escenarios do país. Estamos pois
diante dun rico mosaico de pe-
zas, moi diversas e aínda por ex-
plorar, que conteñen importan-
tes desafíos para os nosos cre-
adores e creadoras, pe-
ro tamén para as
persoas que
se ocu-
pan da
investiga-
ción da
nosa litera-
tura.

Especial aten-
ción merece o
texto titulado
Ramo cativo,
que o autor

concibe como un “folc-drama
en três estáncias”. Trátase dunha
recreación da lenda milenaria
que Ramón María del Valle In-
clán tomou como pretexto para
a súa novela Flor de Santidad, e
que, en efecto, se concibe e se
formula como un auténtico folc

drama, na liña
aberta por

Dou-

g l a s
Hyde e

continuada
por J. M. Syn-

ge, en Irlanda,
ou por Antón Vi-

llar Ponte, en Galicia,
sen esquecer ao  propio

Valle, pois as súas come-
dias bárbaras non deixan de

ser, na súa esencia, verdadeiros
folc dramas. Un drama propio
dunha terra habitada por xentes
sometidas, dominadas polas
crenzas e supersticións, como a
posesión demoníaca, que habil-
mente mantiña a Santa Igrexa
Católica. Como en Irlanda.

O volume que presentamos
recolle, en máis de cincocentas
páxinas, a obra dramática completa
de Jenaro Marinhas. Son, en total,
trinta e unha pezas, entre as que se
inclúen cinco textos inéditos. Como
responsables da edición temos a
Alexandrina Fernández Otero e a
Lino Braxe, nunha iniciativa
promovida pola editorial Espiral
Maior e secundada pola
Agrupación Cultural Alexandre

Bóveda. Complementa o
conxunto un estudo
preliminar dos editores,
que serve para situar a
obra no contexto da
súa creación, e un

prólogo de Pablo
González Mariñas,

emparentado co
dramaturgo. Neste último

traballo atopamos unha
interesante reflexión a respecto

da visión da obra de arte como
autorretrato do artista; o seu
autor lembra como Jenaro
Marinhas pensaba que aquel que
deseña unha historia acaba por
deseñar a súa propia historia.

Certamente toda a obra de
Jenaro Marinhas del Valle ten

esa dimensión. Constitúe un
testemuño dunha época, dun
contexto, dunhas circunstancias,
dunha vida. Nado na Coruña en
1908, foi un activo militante do
movemento galeguista, se ben na
súa obra semella agromar un certo
pulo anarquista, pois entre os
trazos cos que se podería
caracterizar a súa traxectoria
vital está un inconformismo
cheo de consecuencia e
valentía, sempre matizado
cunha visión franciscana da
vida. Mesmo no plano
lingüístico, coa súa aposta
polo reintegracionismo. Non
podemos esquecer este

aspecto, se queremos ser leais
coas decisións e as posicións que

tomou e defendeu, mesmo sabendo
os atrancos implícitos en certas
escollas, que tanto afectaron a
recepción da súa obra literaria, pois
tampouco tivo moita fortuna nas
terras de alén Miño. Tampouco en
Galicia, nin antes nin agora, se
prestou moita atención á súa obra,
malia algunhas estreas esporádicas,
pasadas ou recentes.

Mesmo así, debemos lembrar
que estas trinta e unha pezas
constitúen un documento ben
interesante para coñecer a historia
do país, da nosa cultura e da nosa
literatura, para afondar na análise
da conducta humana e na ética do
comportamento, para explorar os
vieiros formais do drama. No seu
conxunto, tamén son unha
reflexión, ao mesmo tempo lúcida e
aceda, sobre as circunstancias
individuais e colectivas nas que
varias xeracións de galegos e
galegas coñeceron o sabor agre da
derrota, do infortunio, da desgraza.
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