
A Academia Sueca concedeulle o pa-
sado día 8 o Premio Nobel de Literatura
2009 á escritora alemá de orixe romanesa
Herta Müller.A decisión do institución nór-
dica sorprendeu a moitos e reabriu unha
vella polémica sobre os criterios manexa-
dos para a concesión de tan prezado ga-
lardón.

A impresión xeral é a de que o Nobel,
como premio que recoñece unha traxec-
toria vital,atende a méritos que só en par-
te poden ser considerados literarios. É
máis, teño para min que dende hai
uns anos para acó os factores extralite-
rarios pesan cada vez máis nesta esco-
lla,o que non nega a calidade contras-
table dos premiados.

En efecto, unha serie de leis tácitas
parecen gravitar sobre o ánimo dos
electores suecos ata conducilos á rei-
teración dunha pauta de actuación
que comeza a ser evidente en exceso:
o autor premiado debe ir variando de
ano en ano de xeito que se atenda a
diferentes literaturas e, sobre todo, de
distintos continentes; debe, amais, ser
un autor ou autora que presente un in-
dubidable compromiso na súa escri-
ta.

Por tanto, como distinción o Nobel
premia unha determinada visión da li-
teratura mundial, que para a Acade-
mia Sueca vén balizada por aquelas
obras e autores aos que teñen acceso
lingüisticamente –ou sexa,que só exis-
ten aqueles que foron traducidos ao
inglés ou ao propio sueco–.Deste xei-
to,aos académicos só se lles fai accesi-
ble a produción daqueles escritores
que facilitaron ou mesmo propiciaron
que a súa obra se publicitase abondo-
samente e se proxectase de modo tal
que non pasase desapercibida aos
seus ollos.

Todo o exposto explica por que os
loureiros do inventor da dinamita aca-
ban por responder –sobre todo nos últi-
mos anos– a circunstancias de nature-
za máis política que intrinsecamente
textual,o que desvaloriza a súa posible
significación como elementos canoni-
zadores dos sistemas literarios.

E, secasí, velaí está a obra de Herta
Müller para demostrar que,malia a to-
do,a boa escrita tamén pode verse be-
neficiada por decisións tomadas á
marxe dela. Unha autora, por certo,
que figura xa traducida ao galego den-
de hai anos grazas ao olfacto visiona-
rio de Franck Meyer, quen verteu no
2001 na colección“As Literatas”de Xe-
rais Peto O home é un grande faisán no
mundo (“Der Mensch ist ein Grosser
Fasan auf der Welt”), título publicado
orixinariamente pola autora en 1986,
pouco antes de marchar vivir dende a
súa Romanía natal a Berlín,cidade na
que actualmente reside.

Cultivadora dunha prosa densa e
poética,Müller recrea nas súas obras a
difícil vida das minorías alemás nos
países centroeuropeos, así como as
miserias e persecucións políticas sufri-
das por estes dende a Segunda Guerra
Mundial.

O exilio,a censura,a desposesión,a
violencia, a intolerancia, o odio, a
prohibición ou o terror son realidades

que salfiren tematicamente os seus textos,
entre os que se contan ducia e media lon-
ga de novelas, ademais dalgúns libros de
relatos e poemarios.

Moi crítica co réxime opresivo de Ceau-
cescu,quen chegou a acosala ao se negar
a colaborar coa Securitate e que prohibiu
a publicación da súa obra no seu país de
orixe,obtivo pleno recoñecemento ao seu
labor en terras xermanas,pois dende o pri-
meiro momento escolleu como propia es-
ta lingua para a creación e só na adoles-

cencia acabaría por aprender o romanés.
Este Premio Nobel que agora se lle

concede vén sumarse a unha moi lon-
ga nómina de galardóns recibidos po-
la autora en Alemaña.Oxalá sirva para
que moitos se acheguen ás súas duras
e arestadas narracións sobre a sistemá-
tica destrución das relacións humanas
nos estados totalitarios. Se o escapara-
te privilexiado do Nobel consegue visi-
bilizar a aposta literaria dunha autora co-
mo Müller e logra que a lectura real das

súas obras medre iso será o que se ga-
ñe.De momento,e para ir abrindo boca,
paga a pena ir descubrindo o valor da
súa escrita na única obra que polo de
agora está traducida á nosa lingua, O
home é un grande faisán no mundo, an-
gustioso mosaico da agónica espera
dunha familia alemá que agarda,deve-
cida,unha autorización que non dá che-
gado para abandonar definitivamente
terras romanesas e instalarse nas xer-
manas.
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Toda lectura supón un-
ha viaxe. Sentado nun có-
modo sofá do seu salón,
un lector pode emprender
un percorrido polas coor-
denadas espaciais que un
libro determinado propo-
ña no interior das súas pá-
xinas. O pracer dese rotei-
ro elévase cando se trata
do xénero histórico, xa
que, neste caso, a travesía
realízase por itinerarios
temporais, de tal xeito que
o sentimento de evasión
alcanza as súas cotas máis
altas.

Cando abrimos cal-
quera dos trinta e tres
volumes publicados da
colección de Astérix,
en realidade, estamos
adquirindo un billete
de ida e volta a unha
aldea do norte de
Francia,que linda co
mar por un lado, e
cun bosque abun-
dante de xabarís por
outro. Este espírito
viaxeiro multipli-
case ao penetra-
mos nas múlti-
ples aventuras
que relatan un-
ha travesía por
diversos luga-
res e países
do mundo: A
volta á Galia,
Astérix en
Hispania, As-
térix na Bre-
taña, Astérix
en Helvecia,
Astérix en
Bélxica, Asté-
rix na India,
etc A nosa
mente voa con
eles. Quen non
querería vivir,aín-
da que fora por
un tempo, nesa
fermosa aldea
organizada en
pequenas ca-
banas de pedra
e madeira? A quen
non lle apetecería convivir
cos habitantes dese po-
boado, aínda co risco de
ser mancado pola liorta da
peixería? Probablemente,
o magnetismo destas histo-
rias resida nesa capacida-
de para situar ao lector
nun tempo remoto e nun-
ha aldea afastada da civili-
zación (de feito,a invasión
romana simboliza,en certa
medida, a ameaza contra
un modo de vida arraiga-
do na natureza). Visual-
mente, as ilustracións de
Albert Uderzo van na pro-
cura de acadar ese escena-
rio envolvente que prende
a mirada de todos nós, pri-
mando ás ilustracións de
conxunto cun gran celo na
recreación ambiental do
escenario que acolle aos
personaxes.E é que o espa-
zo vén ser, el mesmo, un
personaxe máis na saga de
Astérix. Non esquezamos
que un mapa antecede
sempre á primeira páxina
do relato, e do que se trata
é de defender unha aldea.

Probablemente, sexa na
recreación ambiental des-
te espazo onde máis afrou-
xan as tres adaptacións fíl-

micas realizadas sobre a
vida deste galos (deixando
de lado as oito películas
de animación das cales as
tres primeiras foron dirixi-
das por Uderzo e Gos-
cinny), xa que en todas
elas,Astérix e Obélix contra
César (Claude Zidi, 1999),
Astérix e Obélix: Misión
Cleopatra (Alain Chabat,
2002) e Astérix nos Xogos
Olímpicos (Frédéric Foster
e Thomas Langmann,
2008), a pesar dos esforzos
orzamentarias, sobre todo
no ultimo traballo, non lo-
gran transmitir a maxia do
contexto espacial que
amosaban os cómics. Non
se trataba soamente de
trasladar á gran pantalla
unhas aventuras protagoni-
zadas polos célebres gue-
rreiros galos, senón todo
un universo,e nesa faceta é
ineludible unha visión
global que misture os
existentes humanos co
entorno que os acolle.Foi
esta unha faceta na que
Peter Jackson, á marxe
das distintas considera-
cións que se poidan fa-
cer sobre a triloxía de O

señor dos aneis, apro-
bou con nota alta
grazas a fantástica
recreación dun
universo imaxina-
rio, cunha realiza-
ción baseada en
abundantes pla-
nos xerais e de
conxunto, sen
medo a retar-
dar a narra-
ción polo feito

de insistir na
importancia do

espazo.Repartindo
un pouco de xustiza,

a última adaptación,
Astérix nos Xogos Olím-
picos, semella achegar-
se, máis que ningunha
outra, a esta concepción

visual das viñetas.O esfor-
zo económico converteu
este proxecto nun produto
propio dunha superprodu-
ción holly woodiense, con
escenas rodadas no norte
de África e en Alacante,na
busca desa luz viva que
desprenden os debuxos de
Uderzo.Aínda que a fita es-
tá pensada para un públi-
co infantil,limitando en ex-
ceso o amplo espectro de
lectores que tiñan os có-
mics, os numerosos ca-
meos de celebridades se-
mellan ir na procura de re-
clamar a atención dun pú-
blico máis adulto. Por esta
longametraxe pasean ros-
tros tan coñecidos como o
futbolista Zinedine Zidane,
o piloto Michael Schuma-
cher,a tenista Amélie Mau-
resmo,e o xogador da NBA
Tony Parker.Ademais do re-
clamo comercial que poi-
dan ter tales aparicións,
dalgún xeito veñen sendo
unha emulación dos moi-
tas aparicións de persona-
xes históricos reais que
desfilan, como extras ou
como pseudoprotagonis-
tas, por ese universo tan
máxico á vez que real
ideado hai cincuenta
anos.

Tempo de Astérix
Desde a BD ao Cinema

HÉCTOR PAZ OTERO

Estamos no ano 1959 despois de
Xesucristo.Toda a Galia está ocupa-
da polo cómic estadounidense…
Toda? Non! Un semanario chamado
Pilote sae a rúa e resiste aínda e sem-
pre ao invasor.E a vida non é fácil
para os superheroes Batman,Spider-
man,Superman,Hulk… posto que a
partir de agora terán que
competir nos quioscos coas
venturas dun galo astuto e
miúdo:Astérix.

René Goscinny (escritor)
e Albert Uderzo (debuxan-
te) acabarían creando un persona-
xe invencible no mercado universal.
As historias deAstérix e o seu insepa-
rable Obélix serán traducidas a máis
de cen linguas,venderanse máis de
300 millóns de exemplares,edificara-

se un parque temático,e adaptaran-
se á radio,ao teatro,e ao cine con
tres longametraxes e oito películas
de animación.Números abraiantes
que non precisan máis análise que a
súa simple recapitulación.

Como un cómic tan chauvinista
pode chegar a ser tan universal é to-

do un misterio que a humildade do
autor destas liñas ten a ben de non
procurar desvelar.Non hai fronteira
xeográfica nin temporal que non se
poida derrubar coa forza da poción
máxica.Nin sequera a morte de Gos-

cinny no ano 1977 puido poñer fin a
novos relatos que mesturan o humor
infantil coas referencias culturais,
posto que Uderzo decidiu proseguir
co traballo comezado en parella sen
que a calidade gráfica e narrativa
quedase ferida.

Con motivo dos actos que van ce-
lebrar o cincuenta aniver-
sario do seu bautismo
nas páxinas de Pilote,
agárdase un álbum con-
memorativo co título As-
térix:50 anos e con todos

os seus dentes.O xeito máis apropia-
do para render homenaxe a estes
galos é coller un exemplar,comezar
a súa lectura ata rematar nunha festa
baixo o ceo estreado da Galia co-
mendo xabaril.

50º Aniversario
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Quen non querería

vivir unha xeira na

pequena e fermosa

aldea gala?



No MARCO xa se pode
contemplar unha das mos-
tras máis esperadas,a dedi-
cada ao artista galego Jor-
ge Barbi (A Guarda,1950),
un proxecto expositivo co-
producido co Centro de Ar-
te Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian de
Lisboa, en colaboración
con SEACEX, que ocupará
as salas da planta baixa do
Museo de Arte Contempo-
ránea deVigo até o 14 de fe-
breiro de 2010,para viaxar
posteriormente á capital
portuguesa.

A calidade da obra pre-
sentada e a espectacular
montaxe, responsabilidade
do propio artista e do comi-
sario Juan de Nieves, fan
que esteamos perante un-
ha mostra que cremos de-
be ter unha relevancia es-
pecial no noso contexto
cultural e que abre unha
nova liña expositiva para o
MARCO ao se tratar duna
mostra individual que ocu-
pa o espazo central do mu-
seo.

Alleo á cultura do es-
pectáculo na que a arte de-
vén en puro escaparate ou
mostrario, Jorge Barbi é un
artista que opta por tirar
partido a ben variados ma-
teriais e acha as enerxías
creadoras no afondamento
nas estratexias de percep-
ción e mais na extrema
economía das formas. A
súa obra alude sintetica-
mente a mundos materiais
ou conceptuais,tendo a na-
tureza e o medio vivencia-
do un papel central, sen fa-
cer deles imaxes abstractas
e conformando unha lin-
guaxe chea de sutileza e
elegancia. Neste sentido o
propio título da mostra 41°
52’59’’latitude N/ 8° 51’12’’
lonxitude O refírese ás coor-
denadas xeográficas do te-
rritorio polo que o artista
realiza decote os seus per-
corridos.

Certamente, toda a obra
do artista ten un referente
conceptual, sempre con
boas doses de ligazón co
poético, que parte do co-
tián,aspecto que evidente-
mente ten que ver cunha
profunda identificación
coa natureza,como se o ar-
tista quixese captar dela a
súa pulsión, non a súa vi-
sión máis epidérmica,nun-
ha actitude de singular car-
tógrafo. De aí esa intensa
potencia física que deitan
as súas esculturas, fotogra-
fías e instalacións que remi-
ten ás pulsións profundas.

Neste sentido,Jorge Bar-
bi consegue pór en funcio-
namento moitos niveis de
suxestión,expresando plas-
ticamente un certo“estado
de ambigüidade”,por usar-
mos un termo caro ao su-
rrealismo –mundo no que
en absoluto quero situar de
xeito reducionista o noso
creador-,que é a condición
que se impón na nosa lec-
tura das súas imaxes,non a
única lectura, sen dúbida,
mais si a de maior intensi-
dade. O resultado de

conxunto permite enxer-
gar cómo a totalidade das
pezas posúen uns criterios
coa suficiente ambigüida-
de que nos posibilitan en-
tendelos e interpretalos co-
mo parte dunha reflexión
que quere amosar a lectura
visual dun artista que se en-
fronta con problemáticas
determinadas no ámbito
plástico, coa natureza e o
sentido da existencia co-
mo pano de fondo.Nesta li-
ña argumental, o feito de
que moitas pezas inicial-
mente escultóricas fosen
traspostas a outros forma-
tos e ligadas á arquitectura
do museo é un xeito de
abrir semanticamente as
obras. Eis os casos das bri-
llantes instalacións Dilucu-
lum (1995-2009) e Esperan-
za de vida animal (2004-
2009).

De por parte,algo que ta-
mén transmite rotunda-
mente o artista é que cal-
quera intervención artísti-
ca supón para el unha rela-
ción co material de enor-
me intensidade, cunha
profunda consciencia do
seu papel como creador e
do proceso a seguir, sen o
que sería imposíbel dar for-
ma ás sutís ideas das que
parte.

Refinamento conceptual
Os enigmas de Jorge Barbi no MARCO

CARLOS L. BERNÁRDEZ

Tres momentos da mostra “41º 52´59” latitude N/8º 51´12” lonxitude O”. // FOTOS: ELÍ REGUEIRA

En Barbi, o mundo obxectual
cotián pode metamorfosearse e
descontextualizarse atinxindo
novos significados. O conxunto
da obra presentada no MARCO,
que se nos mostra nunha espec-
tacular montaxe que elude a con-
tinuidade cronolóxica e
que evita ser percibida co-
mo unha simple antolóxica,
segue na liña de escenificar
e dar resposta a vellos pro-
blemas das relacións do ser
humano co seu contorno.
En concreto, no caso do es-
cultor galego, cremos que a
cerna das súas pescudas non está
estritamente no problema da for-
ma, senón,máis ben,no dos vesti-
xios do seu ritmo, movemento ou
posicionamento tridimensional e
nos seus alicerces conceptuais.

O resultado expositivo,visto no

seu conxunto, salienta polo refi-
namento e a poeticidade. As pe-
zas son postas en común confor-
mando un mundo emotivo,desde
un tipo de elementalidade que
xorde da sutileza obxectual, a
que deita cada unha das pezas e

que permite que agrome a súa
potencial poeticidade. O sentido
obxectual e poético ao tempo
destas pezas pode evocarnos e
trasladarnos ao conceptual co-
mo punto de partida,pero este re-
ferente non é máis un simple es-

teo no camiño, non unha etique-
ta estática, da que as obras e a
proposta expositiva están ben
lonxe. Hai en todas elas unha
aparencia de inutilidade, de en-
contro casual, de obxecto atopa-
do, de recreación lúdica e mes-

mo irónica,que é o que car-
ga de sentido poético o uni-
verso da artista. Este aspec-
tos coido que os resume á
perfección unha obra dun-
ha enorme levidade Aquí
tampoco se desvela ningún
enigma (1995-2009), unha
simple incisión na parede

que recolle a vontade que trans-
mite esta atractiva mostra que
nos fai chegar desde todos estes
obxectos a esa realidade sempre
esvaradía e case imposíbel de
aprehender que é o enigma da
propia existencia.

Partindo da
natureza
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-Ademais da evidencia das Letras Ga-
legas 2009, por que precisamente agora 
un libro de X. Alonso Montero arredor 
de Ramón Piñeiro? 

-A ocasión, loxicamente, vén dada po-
la conmemoración anual das Letras;
canto á causa, eu debíalle este libro a
Ramón Piñeiro, sobre todo,pero tamén a
aquelas persoas que estaban interesadas
na versión que eu lles ía proporcionar
acerca da súa figura.

-E que novidade obxectiva presenta o 
libro? É dicir; semella claro que Ramón 
Piñeiro visto por Alonso Montero consti-
túe unha te-
mática con 
interese de 
seu. Pero pa-
ra un lector, 
d i g a m o s  
“non inicia-
do”, por que 
debería ache-
garse con es-
pecial afán a 
esas páxinas? 

-Se ben
que -canto ao
interese que
poida ter, ou
non ter, o li-
bro- a respos-
ta teñen que
dala os lecto-
res, coido
que se trata,
non obstante,
dunha apro-
x i m a c i ó n
que ningun-
ha outra per-
soa podía le-
var a cabo.
Desde logo,
hai xentes
con máis in-
telixencia e
cultura ca
min que po-
den escribir
máis e mellor
acerca de Pi-
ñeiro. Porén,
ningún deles,
no ano 1951,
tiña vinte e
dous anos, era estudante de filoloxía...
nin pasara tampouco pola mesa camilla,
que comezará a existir,en realidade,ano
e medio máis tarde. Un tempo atrás, can-
do estaba a rematar o bacharelato, eu
era un bo alumno e tamén un lector vo-
raz; non obstante, nunca vira un libro en
galego nin oíra falar, nin sequera mal, de
Castelao. Iso acontecía apenas uns me-
ses antes de que Piñeiro saíse da cadea,
levando xa na cabeza o proxecto de Ga-

laxia. O que fai logo dese momento,
partindo de cero, ou de menos de ce-
ro, é algo que eu podo percibir coma
ninguén.Por iso o libro é autobiográfi-
co en moita medida, xa que eu non
podería falar de Piñeiro se non falase
ao tempo de min mesmo. Nin Franco
Grande, nin Beiras, Mourullo, Méndez
Ferrín... chegaran aínda onde Piñeiro
nesas datas. Desde unha perspectiva
obxectiva, o que había que demostrar

era a admiración que Piñeiro suscitou
en persoas moi distintas e moi distantes
ao longo do tempo,e isto é algo esencial
na historia da cultura galega e que eu
convoco nas páxinas do meu libro Real-
mente, Ramón Piñeiro foi quen de defi-
nir e de modular a cultura galega nos ter-
mos exactos que esta precisaba nesa xei-
ra histórica.

-Unha pregunta obrigada é entrar a 
considerar como Vde., que vén e que es-
tá no comunismo, escribe un libro, e 
eloxioso, sobre alguén declaradamente 
anti-comunista... 

-Primeiro,
teño que pre-
cisar que eu
abandono a
Piñeiro en
1963 e que te-
ría que escri-
bir un segun-
do tomo para
falar da súa
traxectoria a
partir desa
data. Agora
ben; era Pi-
ñeiro máis
anti-comunis-
ta que Otero
Pedrayo, que
Xaime Isla,
que Fernán-
dez del Rie-
go, que Car-
ballo Cale-
ro...? El cría
r e a l m e n t e
que o comu-
nismo era un
gran perigo
para o mun-
do e, polo
tanto, obrou
en conse-
cuencia.Dou-
tra parte, tiña
toda a razón
porque o co-
munismo so-
viético era te-
rrible, e non
só o estalinis-
mo, senón ta-
mén despois,

con Brézhnev. Eu declárome comunista
das persoas porque penso que o capita-
lismo é o lixo do mundo, pero chorei
diante do Kremlin en 1962 (sic!) ao ver
qué cousa espantosa era realmente a
Unión Soviética. Entón, podo entender e
considerar xustamente o anti-comunis-
mo de Piñeiro quen,ademais,é o respon-
sable do proxecto Galaxia. Non entendo
esa teima acerca do anti-comunismo de
Piñeiro. É que son comunistas, agora

Xesús Alonso Montero

X. Alonso Montero no gabinete de R. Piñeiro, na Biblioteca Penzol. / FOTOS: ELÍ REGUEIRA

Figura fundamental na cultura galega do noso tempo,

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) vén de publicar dous

novos volumes que se engaden á súa numerosa bibliografía:

Ramón Piñeiro ou a reivención da cultura galega (Ed.

Galaxia) e Cartas de republicanos galegos condenados a
morte (1936-1948) (Ed. Xerais). Arredor de ambos os

traballos, conversamos con el nesta entrevista

XOSÉ RAMÓN PENA

“Piñeirotiñatodaa

razónnoseuanti-

comunismo,porqueo

comunismosoviético

foialgoterrible”

“Piñeiro foi imprescindible na década
dos 50; a mediados dos 70 deixou de selo”

Xesús Alonso Montero. / FOTO: ELÍ REGUEIRA
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mesmo, os R.Villares, X.R. Barreiro Fer-
nández...? Piñeiro non foi nada orixinal
niso; simplemente recolleu, artellou o
pensamento do seu grupo.

-Nestes últimos meses apareceron di-
versos traballos sobre a figura de Piñei-
ro; algúns deles manteñen unha distan-
cia crítica sobre determinados aspectos 
do seu labor. Cre Vde. que están erra-
dos, nesas apreciacións? 

-Se estamos a falar sobre a polémica
Castelao-Piñeiro, o certo é que xa coñe-
ciamos o suficiente acerca diso. Pero di-
go eu:o Sr.Ramón Piñeiro non tiña derei-
to a discrepar de Castelao?

-É que talvez non se trate de que pui-
dese, ou non puidese, discrepar. Acaso 
a cuestión non consiste tanto en enxui-
zar negativamente, poño por caso, o fei-
to  de que Piñeiro procurase ser ministro 
do goberno republicano no exilio como 
si o ocultamento, e mesmo a negación, 
das circunstancias que veñen rodear ese 
episodio… 

-Eu son dos que creo que Da miña

acordanza [o libro de memorias de R.Pi-
ñeiro, publicado en 2002] ten de verda-
deiras memorias de Piñeiro tres ou catro
páxinas.O resto é unha edición,no senti-
do filolóxico do termo,realizada por Car-
los Casares acerca de centos de horas de
gravacións.Eu non digo que Casares ma-
nipulase a Piñeiro; non obstante, creo
que non levou adiante o seu labor co de-
bido rigor. De aí que haxa cousas que
non aparecen, apartados contraditorios,
e, desde logo, importantes lagoas: sen ir
máis lonxe, todo o que rodea o proceso
de Piñeiro, quen foi o avogado defen-
sor...

-Pero non lle parece lóxico, daquela, 
que haxa quen procure poñer branco 
sobre negro e mesmo que haxa incluso 
quen sospeite dese ocultamento do que 
falabamos? 

-Eu poñería a man no lume a que
nunca se tratou dun ocultamento delibe-
rado e si, polo contrario, dunha falta de
rigor por parte de quen levou adiante a
edición desas gravacións de Ramón Pi-

ñeiro, como se non tivese conciencia de
que nos deixaba un material explosivo.
E,vaia,si que está claro que Piñeiro e Ca-
sares tiveron que falar intimamente de-
sas lagoas que estamos aludindo. Habe-
ría que levar adiante unha nova edición
dese material, dado que bastantes dos
conflitos arredor da figura de Piñeiro ve-

ñen de tales lagoas,dos lapsos que se re-
xistran en Da miña acordanza.

-Un dos apartados máis controverti-
dos, cando se fala de Piñeiro, é a a exis-
tencia/non exisrtencia do denominado 
piñeirismo. Doutra parte, discútese ta-
mén moito arredor da pervivencia, ou 
falta dela, do seu labor entre nós... 

-Se a Piñeiro lle chegase a acontecer
calquera desgraza entre 1950 e 1962, po-
demos ter por certo que a cultura galega
non sería, nin de lonxe, o que hoxe che-
gou a ser; hai un momento no cal Piñei-
ro é absolutamente inescusable para Ga-
licia,simplemente non habería país gale-
go.Agora ben; cando xa entramos na le-
galidade, a mediados dos anos 70, Piñei-
ro, a súa figura política xa non resulta
imprescindible.Galicia vive politicamen-
te mellor sen Piñeiro.

-Pensa Vde. que houbo, ou que hai 
aínda, unha utilización da figura de Pi-
ñeiro por parte dos sectores máis conser-
vadores? 

-O que é certo é que cando Fraga che-
ga ao poder, decátase ben de que Piñei-
ro é máis citable que,poñamos por caso,
Castelao, Luís Soto, Santiago Álvarez... O
Centro Ramón Piñeiro non se chama así
por casualidade, desde logo. Hoxe non
hai piñeirismo; o que si hai é piñeiristas,
entre os que me conto, entendo por iso
aqueles que temos unha enorme admi-

ración polo labor levado adiante por Pi-
ñeiro nos anos 50.

-Deixando a Piñeiro e indo agora a 
outro libro que Vde. vén de publicar, as 
Cartas de republicanos galegos conde-
nados a morte (1936-1948), quixera que 
relatase como foi que abrollou esa idea. 

-Eu levo unha gran parte da miña vida
bibliográfica dedicado ao estudo da me-
moria republicana.Trátase dun capítulo
que ninguén tiña acometido e que vén
de lonxe en min.Estamos diante dun xé-
nero,do que eu son pioneiro en Galicia e
mesmo en España,que era necesario dar
a coñecer. Así podemos constatar que
mentres no 36 os fusilados foron, funda-
mentalmente,de Izquierda Republicana,
porque estaban no poder nesa altura,
nos anos 40 a represión leva por diante
sobre todo a comunistas, que eran a for-
za máis combativa contra o franquismo.

-Trátase, desde logo, dun documento 
durísimo. 

-Realmente trátase dunha película de
terror. Nas cartas pódese ver, por exemp-

lo, como a Igrexa católica é denunciada
por parte dun bo número de torturados
e condenados a morte que eran, xusta-
mente,crentes e católicos.

-Non obstante, tampouco a República 
foi moi misericordiosa coa Igrexa... 

-É certo que foron moitos os bispos,
cregos, monxas... asasinados durante a
Guerra Civil. Pero tamén é verdade que
non hai ningún documento que mostre
como Azaña,Prieto,Largo Caballero...de-
ron a orde de matar; do lado franquista,
sabemos moi ben quen daba esas ordes.
Ademais,mataban en nome de Deus.

-De todas esas cartas, cal é a que lle 
produciu unha maior impresión? 

-Sen dúbida,a do albanel socialista de
Tui,Manuel Estévez Gómez: un home ca-
se sen instrución escolar e que se dirixe
aos seus fillos pequenos explicándolles
que“me matan por ser bueno,por querer
que bosotros no pasedes ambre, no an-
dedes descalzos”(sic). Paréceme un do-
cumento verdadeiramente estremece-
dor.

“Moitos dos

conflitos proveñen

das contradicións

presentes en“Da

miña acordanza”

“Non hai ningún

documento que

mostre que Azaña

ou Largo

Caballero deron

ordes de asasinar”

“Fraga decatouse

ben de que

Piñeiro era máis

citable que

Castelao”
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A editora canguesa
Morgante vén de publicar
un novo poemario do au-
tor de Xove, Óliver Esco-
bar. Escobar leva desde o
2005 en Escocia como in-
vestigador social na
Queen Margaret Univer-
sity. Coa experiencia des-
tes anos, a súa vea crea-
dora tende pontes estre
as culturas galega e esco-
cesas.Así,o libriño que te-
ño entre as miñas mans é
edición bilingüe sendo o
inglés a lingua inicial. É
dicir, este é o seu
primeiro libro en
inglés. Hai que
darlle a importan-
cia que merece a
este feito xa que
non podemos fa-
lar dunha crea-
ción primxénea,
senón que esta-
mos ante un pro-
xecto iniciado
hai ben tempo e
que agora sae en
Galicia en versión
bilingüe –mani-
festación inequí-
voca desa comu-
ñón entre cultu-
ras–. Dinos o pro-
loguista do libro
que en realidade
non se trata dun-
ha tradución, se-
ría, segundo pala-
bras do Dr.Sabine
Dedenbach-Sala-
zar unha “recrea-
ción” adaptando
a sonoridade e
carac ter í s t icas
propias do noso
idioma e cultura.

Ben, o que o noso Cun-
queiro definía como
“anosamento”. En definti-
va, unha tradución do in-

glés por moito que se lle
queira prestar etiqueta de
xenuíno. Cada cousa é o
que é independentemen-

te da atención e
bo facer que se lle
aplicase a esta tra-
dución.

No eido do
contido e da for-
ma, Galician rhap-
sody fai merece-
mentos abondos
para que o seu au-
tor e editores to-
men a molestia de
verquer o poema-
rio á nosa lingua.
Sen que sexa a pa-
nacea da sonori-
dade e o ritmo, es-
ta obra sobrancea
polo sincretismo
conceptual nas
atinadas imaxes e
metáforas que
achegan unha for-
za que vai máis
alá da simple rap-
sodia. Neste blues
ga lego -escocés
hai amálgama de
sentimentos e vi-
vencias expresa-
das nos máis di-
versos tons. Non
queda o creador

no vougo ton épico das
connotacións que pode-
rían dar unha obra que,
na súa concepción inicial
prestaríase á perfección.
Óliver Escobar demostra
ser posuidor dunha sensi-
bilidade poética e un do-
minio da palabra, tanto
na versión orixinal (crea-
dora),como na tradución
(recreadora) que envolve
o lector nas súas máis va-
riadas formulacións: épi-
ca, amorosa, intimista, po-
lítica, reivindicativa… É
unha explosión poético-
vivencial baseada na des-
coberta paulatina a partir
da chegada a Escocia e a
lembranza de Galicia.

A converxencia destes
dous universos tan afasta-
dos e no seu sustrato tan
unidos dá riqueza e espe-
cial interese á mensaxe
poética.Traspórtanos aos
puntos de unión de dúas
realidades achegadas.
Acerta Escobar con esta
concepción do seu poe-
mario e dá unha percep-
ción nova,moi persoal da
poesía.

Con Galician rhapsody
chegou unha paixón
transformada en sensibili-
dade e saber facer poéti-
co dun autor que hai que
ter en conta no futuro un-
ha vez que saibamos
deixar á marxe as leiriñas
poéticas con denomina-
ción de orixe que pairan
polo país.
ESCOBAR,Óliver,Galician
rhapsody,blues escocés,
Ed.Morgante,Cangas,
2009,PVP.16€

Comuñón entre
culturas

Con dominio da sensibilidade
HÉITOR MERA

Istambul, anos ’70.
Kemal é un mozo rico,
a piques de casar.Can-
do entra nunha tenda
para mercar un bolso
para a súa noiva, topa
alí cunha parente po-
bre, á que había anos
que non vía: trátase da
pequena Füsun,daque-
la convertida nunha
fermosa mociña.A no-
vela,narrada en primei-
ra persoa, comeza no
momento en que Ke-
mal rememora o ins-
tante máis feliz da súa
vida -cando el e Füsun
se fan amantes- e conti-
núa co detallado relato
da súa posterior obse-
sión pola moza e mais
por todo aquilo que ela
toca ou posúe: billetes
de bus, moblaxe, cabi-
chas, ósos de olivas...
trapalladas, en suma,
que para el representan
fetiches de intenso sig-
nificado: “Se cadra, a
historia do sacrificio
{de Isaac} nos ensinaba
que o ser amado se po-
de substituír por algo”.
A medida que o ro-
mance e a colección
avanzan con altibaixos
-breve relación sexual,
fuxida de Füsun, esfor-

zos de Kemal para ato-
pala, reencontro, nova
demora, esperanzas,
perda definitiva- van
pasando as páxinas e
os anos ata que Kemal,
xa vello,ten reunido un
millar de cousas.Pensa
logo exhibilas nun mu-
seo, cuxo catálogo ha-
bería de relatar a histo-
ria de cada unha, e a
suma de todas elas, a
do seu amor por Füsun.
Un catálogo a modo de
novela que decide en-
cargar a un coñecido
seu: Orhan Pamuk. No
derradeiro capítulo,au-

tor e personaxe reú-
nense, nun requintado
loop,para idear a nove-
la que entón remata:
ambos coinciden en
permitir aos futuros lec-
tores a entrada no mu-
seo e, de feito, no libro
inclúese o pase para
unha visita. Curiosa-
mente,parece que esta
poderá facerse en reali-
dade,pois está previsto
abrir en Istambul un
museo -auspiciado por
Pamuk- con todos os
obxectos que se citan
na obra.

A colección de Ke-
mal non só puntea o
mapa dos seus senti-
mentos, senón que re-
presenta a memoria
documental dunha
época na que Turquía
dixería os cambios pro-
vocados pola revolu-
ción que, non moito
tempo atrás,convertera
o país nunha república
laica,aberta á moderni-
dade e aos usos de Oc-
cidente. O relato cons-
tata -case en“tempo re-
al”- o tediosa, repetitiva
e inane que resulta ás
veces a vida cotiá,tanto
dos ricos coma dos po-
bres, ao tempo que re-

vela as contradi-
cións derivadas
do choque de
culturas e amosa
como, baixo o
verniz das apa-
riencias, as con-
vencións e pre-
xuízos tradicio-
nais (morais, so-
ciais e relixio-
sos) seguen a
rexer as rela-
cións entre as
clases e os sexos.

Amor, perda,
posesión,perma-
nencia na mate-
ria e nos recor-
dos... Moitos
asuntos se tratan
nestas páxinas;
porén, bótanse
en falta emoción
e misterio, ten-
sión dramática

que anime a percorrer-
las sen desmaio.Seguro
que os entusiastas de
Pamuk alabarán o retra-
to dos protagonistas e
da época; mais tamén
haberá algún icono-
clasta,amante das bou-
tades, que considere a
obra un novelón ben
escrito, si, pero aburri-
do, á maior gloria dos
equipos de atrezzo.
PAMUK,Orhan,O
museo da inocencia
(trad.Bartug
Aykan/María Alonso),
Ed.Galaxia,Vigo,2009,
PVP.28€

Xosé NeiraVilas (Gres,Vi-
la de Cruces,1928),aos seus
80 anos segue a estar de
moda.Este verán a editorial
Xerais publicaba Lóstregos
na súa colección“Crónica”,
unha iniciativa que vai ca-
miño de chegar ao cento
de obras, a estas alturas
conta xa con oitenta e cin-
co volumes,que dan conta
dos máis variados temas
tanto da pasada historia ga-
lega como dos acontece-
mentos máis recentes.

Coincidindo co-
as datas de publica-
ción,ao autor conce-
díaselle o premio
Manuel Reimóndez
Portela de apoio á
lectura, convocado
dende hai xa cator-
ce anos pola Funda-
ción de Exposicións
e Congresos da Es-
trada. O de Vila de
Cruces vén de reco-
ller fachendoso o
premio do“médico
dos pobres”, un ho-
me que fora o seu
amigo e ao que lle
dedica un dos textos
que aparecen no vo-
lume.

E aínda máis re-
centemente,no mes
de agosto,as empre-
sas do Grupo Correo
Gallego outórganlle
o galardón “Galego
de Agosto”ao autor

do libro máis vendido e tra-
ducido da historia da litera-
tura galega,esas Memorias
dun neno labrego que xa
axiña van cumprir medio
século de existencia.

Lóstregos ofrécenos os

cen textos publicados en
forma de columna en El
Correo Gallego polo autor.
Son colaboracións de moi
variada temática onde tan-
to podemos ler sobre a si-
tuación actual en Iraq ou a

fame no mundo,
como homenaxes
a Xaime Quessada
ou Paul Newman
cando finaron, ou
tamén outros que
dan conta da súa
preocupación po-
la saúde do plane-
ta ao falar dos bio-
combustibles ou
da Amazonia.

Con todo, hai
un tema, que son
moitos a un tem-
po,que sobrancea
sobre os demais,a
Galicia exterior.Os
seus 31 anos de
permanencia na
illa caribeña con-
vérteno nunha tes-
temuña de excep-
ción da Galicia
alén do mar, desa
Galicia poboada
por inmigrantes e
exiliados políticos

que atoparon na outra bei-
ra o medre económico e a
liberdade que o país non
lles ofrecía e tamén destou-
tra que permanece alí.Estes
lóstregos de Neira Vilas en
moitas ocasións veñen ilu-
minar momentos desa lon-
ga noite de pedra mais ta-
mén a noite do descoñece-
mento do mundo galego
en América,e así tanto nos
fala das sete mil persoas
que en 1939 asistiron a un
mitin de Castelao en Cien-
fuegos como das activida-
des máis recentes da cáte-
dra galega en Cuba.

En canto ao estilo da
obra,como xa tamén sina-
lara o xurado do certame
estradense, salienta tanto
na súa sinxeleza narrativa
como no enfoque positivo
dos temas.O de Gres,cons-
ciente das particularidades
do xénero xornalístico des-
tinado a chegar ao lector
medio, consegue unha co-
municación lixeira co seu
público lector que algun-
has ocasións mesmo nos
achega ao ambiente cálido
do conto popular.

O dito,NeiraVilas está de
moda e creo que non de-
berían deixar escapar a
oportunidade de gozar des-
tes lóstregos de experien-
cia.
NEIRAVILAS,Xosé,
Lóstregos,Ed.Xerais,Vigo,
2009,PVP.17€

Galicia exterior
Lóstregos de experiencia

PILAR PONTE

Istambul nos
anos 70

Catálogo a modo de novela
DOLORES MARTÍNEZ TORRES

FARO DE VIGO

XOVES, 22 DE OUTUBRO DE 2009 LIBROSVI



Un comezo agrada-
ble,un final feliz e un de-
senvolvemento entraña-
ble constitúen o conto
que baixo o título Velli-
ñas publica OQO Edito-
ra na colección O. É ao
mesmo tempo un texto
ateigado de valores e
quizais contravalores
que convén a pequenos
e maiores; a uns porque
é bo que aprehendan a
realidade dende a ópti-
ca dos adultos,a outros
porque o optimismo
que zumegan as páxi-
nas do volume os con-
taxia de alegría e ga-
nas de vivir.

Antea e Filipa son
dúas vellas que viven,
comen, dormen e so-
ñan xuntas, de modo
que un acto tan insig-
nificante como com-
patir un fideo é para
elas motivo de ledicia.
Non reparan no que
comer,senón no como
o fan e xuntas tecen as
súas vidas. Mesmo
cando nadan na abun-
dancia se manteñen
unidas e disfrutan
compartindo o que a
natureza lles regalou:a
súa amizade.Así o im-
posible convértese en
realidade e o desacou-
go e substituído por un

enérxico si á vida.
As pingas de irreali-

dade que adozan certas
páxinas aparecen aquí
en forma de elementos
máxicos que nos lem-
bran os contos tradicio-
nais, serven para captar
a atención do lector e

dalgunha forma amo-
san que cando un quere
é capaz de conseguir o
que se propón e o que é
máis importante, somos
capaces de facer cal-
quera cousa por aque-
les que queremos.

Valor engadido ad-

quiren os movementos
das protagonistas, por-
que viven a vellez coma
un renacer diario, cada
amencer é para elas mo-
tivo de ledicia e como
tal hai que disfrutalo.Por
extensión a ensinanza é
que paga a pena chegar
a vellos, porque a estas
alturas a vida/os días
ofrecen a posibilidade
de renacer e poñer en
práctica o tópico do car-
pe diem, xa que nada
hai que perder e moito
que gañar.

As ilustracións de
Fátima Alonso basea-
das nos acrílicos ofre-
cen planos medios atei-
gados de suxerentes
detalles que achegan á
narración unha lectura
de imaxes certamente
sorprendente.Diriamos
que o ton desenfadado
do relato vai acompa-
ñado plasticamente
dunha expresión e un-
has formas volumino-
sas nuns casos e dimi-
nutas noutras para que
o lector se recree na in-
significancia das cou-
sas e na solemnidade
do grandioso.

PITA,Charo,Velliñas,
OQO Editora, Ponteve-
dra,2009,PVP.12,50€

Un si á vida
Do grandioso e insignificnte

MARÍA NAVARO

Un xogo coas pala-
bras é Falou un queixo,
o libro dacabalo entre
a poesía e o teatro que
vén de publicar a escri-
tora alemá establecida
na Coruña dende hai
moitos anos Heidi
Künh-Bode (Eching,
Bavaria, 1945). E digo
dacabalo porque as on-
ce composicións que
compoñen o volume
conxugan o diálogo, a
conversa entre varios
animais as máis das ve-
ces, coa poesía e moi-
tas características e re-
cursos propios
desta, tales co-
mo rima, rit-
mo, paralelis-
mos, hipérbo-
les ou alitera-
cións.

Cada un
destes capítu-
los amósanos
un xeito de xo-
gar coas pala-
bras, coa ima-
xinación e nal-
gunhas oca-
sións mesmo
co absurdo.
Así, unha pre-
s e n t a d o r a
adoita introdu-
cir un persona-
xe que despois
comeza un
diálogo con
outro e que
nunca sabe-
mos como po-
de rematar.

Queixos, cabalos,
moscas,cucos,ras,pata-
cas,raposas,a Terra,ver-
mes, corvas, cabuxas,
bruxas ou sardiñas fan
uso da palabra nas pá-
xinas de Falou un
queixo. Convértense
nas voces poéticas de

aloucadas e fondas
conversas.Algunhas de
contido máis intenso
como por exemplo a
de Leo coa súa irmá a
Lúa e outras máis hu-
morísticas como a da
mosca que remata
afundida na marmela-

da.
Mais sexa

cal sexa o
motivo prin-
cipal de ca-
da unha o
que é co-
mún é o su-
xestivo em-
prego da lin-
guaxe poéti-
ca en rimas
consecut i -
vas que de
súpeto se
rompen e
que conse-
guen un rit-
mo áxil,
apoiado á
súa vez no
contido e no
uso de ver-
bos de ac-
ción e mo-
v e m e n t o
que dotan o
texto de vi-

da e dinamismo. Polo
que é doado imaxinar
ben unha guerra dia-
léctica en verso entre
unha corva e unha
poeta brasileira ou
bem un queixo de bóla
cantando e bailando
coa nena Milena. Mais
tamén é de salientar o
emprego do léxico e as
brincadeiras con sinó-
nimos que chegan até
se converter no tema
principal dalgunha das
composicións onde se
xoga con palabras co-
mo fachinela, clara-
boia, fiestra ou ventá, á
beira de moitas outras
semellantes que rema-
tan por dar sentido a
unha case que surrea-
lista conversa.

Incide xa que logo
este orixinal poemario
dialogado no carácter
lúdico e creativo da lin-
guaxe, na posibilidade
de crear unha atmosfe-
ra irreal e fantástica
mais crible e doada de
interiorizar ao tempo
conxugando palabras
e situacións anómalas.

Unha obra diferente
dunha autora intere-
sante que malia ser ale-
má sentiu a necesida-
de de aprender,falar,es-
cribir e rematar facen-
do súa a lingua galega.
KÜHN-BODE,Heidi,
Falou un queixo,Ed.
Galaxia,Vigo,2009,PVP.
12,80€

Poesía
e Teatro
Ludismo creativo

PAULA FERNÁNDEZ

ANDEL DE NOVIDADES

M. BLANCO RIVAS

Sobre o racismo lingüístico
María Pilar García Negro (ed.)

Edicións Laiovento. 14€

Seis profesores e profe-
soras e mais un xuiz son
os autores do presente vo-
lume.Todos eles naceron
na Galiza en décadas con-
secutivas do sé-
culo XX,e non é
por casualida-
de que todos
eles conflúan,
con estilos e ar-
gumentos pecu-
liares, no mes-
mo propósito:
contribuíren a
que o edificio

da normalización de usos
sociais da lingua galega
siga erguendo a súa con-
trución, para que alber-
gue a cada paso máis ga-

legas e galegos.
Todos eles coin-
ciden en dese-
xaren un futuro
manifestamen-
te mellorado
para o galego, e
en traballaren
desde ámbitos
diversos para o
conseguir.

Quen matou a Inmaculada
Marina Mayoral

Edicións Xerais. 14,45€

Pouco despois da Gue-
rra Civil española morren
no patio da casona de
Braña, en circunstancias
estrañas, Inmaculada de
Silva, unha fer-
mosa rapaza da
alta burguesía
galega, e Antón
do Cañote, un
maquis consi-
derado un he-
roe.Moitos anos
despois, Etel,
unha descen-
dente de Inma-

culada, decide ser escrito-
ra e ponse a investigar so-
bre o asunto.Axúdana un-
ha prima súa e Juancho,
un rapaz do que se namo-

ra. Que ocorreu
no patio da Bra-
ña? Terán que
ser os lectores
os que decidan
o que aconte-
ceu no pasado
e o que está a
ocorrerlles aos
personaxes do
presente.

Torres, varas e demos
Carlos Barros

Editorial Toxosoutos. 14€

Nesta obra investígase a
grande revolta irmandiña
na ría Muros-Noia,con espe-
cial atención ao desapareci-
do castelo de Outes,obxec-
to das iras xusticieiras dos
campesiños e
cidadáns dos
seus arredo-
res.Amósase
que, malia a
crenza xeral
na época de
que a Santa Ir-
m a n d a d e
caera do ceo

para combater aos cabalei-
ros do demo,a relebión so-
cial de 1467 ten tamén os
seus antecedentes nas vilas
e parroquias dos concellos
de Noia,Muros,Outes e Lau-

seme.Actualí-
zase tamén a
historia da
Baixa Idade
Media nos
portos occi-
dentais de
Compostela e
os seus alfo-
ces.

Kafka e a boneca viaxeira
Jordi Sierra i Fabra

Editorial Galaxia. 11,50€

Velaquí un libro que fa-
la dun misterio: o que
xunguiu o escritor Franz
Kafka cunha nena que
perdera a súa boneca. Pa-
ra consolala, o
grande escritor
foille contando,
paseniño e a
través de cartas,
o periplo polo
mundo da bo-
neca perdida.
Sen dúbida, es-
te é un libro
que, dende as

primeiras páxinas, conta-
xia emoción e paixón po-
la literatura. A tradución
do catalán é de Carmen
Torres,e as ilustracións de

Minia Regos. O
volume está
adicado a rapa-
ces a partir de
12 anos.Kafka e
a boneca viaxei-
ra levou o Pre-
mio Nacional
de Literatura In-
fantil e Xuvenil
2007.

FARO DE VIGO

XOVES, 22 DE OUTUBRO DE 2009LIBROS VII



Sabido é que as todas as nacións que no
mundo foron,son e serán,constrúense a si pro-
pias a través de relatos e narracións de moi di-
versa índole.En Mesopotamia naceron eses
primeiros discursos que contiñan cosmogo-
nías nas que os seres humanos explicaban a ra-
zón da súa existencia e as relacións que manti-
ñan con outros seres e forzas ocultas e desco-
ñecidas,fonte de misterio e obxecto de adora-
ción.Velaí o espléndido Enûma Elish, un poe-
ma babilónico compilado en
táboas de arxila contra media-
dos do séculoVII antes da nosa
era.

Máis recentemente asisti-
mos á recollida,recuperación
e posta en valor de relatos e na-
rracións semellantes na súa
cerna e funcións. En Irlanda
podemos considerar o traballo
realizado por dramaturgos co-
mo Douglas Hyde ou William
Butler Yeats,que contribuíron
de forma notable a divulgar un-
ha cultura milenaria como a
gaélica e que conformou poe-
mas épicos dun valor similar
ao que poidan ter os que nos
legou a antiga Grecia.Velaí te-
mos ciclos como os do Úlster
ou o dos Fenian,que nos traen
á memoria heroes inmorredoi-
ros como Cúchulain,Deirdre
ou Fionn.Qué dicir do Lebor
Gabála Érenn que nos fala de
Breogán o rei de Brigantia que
un día imaxinou ver unha illa
verde no medio do mar.Este
mito foi recollido polos primei-
ros historiadores galegos dado
lugar a unha nova lectura da
nosa historia.

Coa invasión inglesa,e coa
posterior abrasión social de
Oliver Cromwell,a cultura gaé-
lica foi destruída,perseguida e
deturpada e os poetas botáron-
se aos camiños,mantendo viva
coa súa palabra,agora prohibi-
da,aquela tradición milenaria,
mentres nalgúns mosteiros se
salvaban da queima ou da de-
predación voraz dos anglosa-
xóns todo un mundo de docu-
mentos cun valor artístico e
histórico enorme. Recente-
mente Michael Slavin publicou
un interesante estudo verbo
dalgúns deses materiais: The
Ancient Books of Ireland. Cabe
imaxinar o que se perdeu,que
foi moito.

Ese mesmo proceso de re-
cuperación e reconstrución
dunha historia negada e mes-
mo ocultada,ten lugar noutros
moitos países,desde os Esta-
dos Unidos de América ata Es-
paña. Inman Fox explicaba
nun traballo ben iluminador,
La Invención de España, como
eses procesos tamén se dan en
reinos ou estados constituídos,
cando determinados aconte-
cementos poñen en perigo ou
ameazan a súa continuidade.
Por ese camiño vai una parte
da obra de Eduardo Marquina,
poeta nacional.

En Galicia contamos con
dramaturgos diversos que des-
de finais do século XIX se ocu-
paron do proceso de restitu-
ción da historia da nación ga-
lega.Desde Emilio Álvarez Ji-
ménez a Ramón Cabanillas,xa
antes do inicio da ditadura
franquista,se producen diver-
sas propostas para dar a coñe-
cer una visión diferente da no-
sa historia e,por ende,da nosa
cultura e da nosa lingua.Con
todo,vai ser Daniel Cortezón
quen asuma a tarefa de darlle
continuidade a aquelas tentati-
vas,unas apaixonadas como a

que promoveAntónVillar Ponte con Cabanillas
a través d´O Mariscal e outras máis tímidas co-
mo que debemos a Armando Cotarelo na súa
recreación da figura de Prisciliano en Hostia.

Cortezón,sen embargo,mostra unha nova
maneira de considerar a materia dramática,
que nalgún momento temos destacado por
partir da escala de grises,de xeito que a recons-
trución da historia non se fai a través de antino-
mías románticas senón a través de procede-

mentos dialécticos para mostrar as contradi-
cións do real histórico.Nesa liña,Cortezón se-
gue os traballos de creadores ben coñecidos
como Erwin Piscator ou Bertolt Brecht e dou-
tros autores máis ignorados pero igualmente
transcendentais como Luís Seoane,autor da-
quela magnífica peza titulada A soldadeira.

En boa medida,Daniel Cortezón vai desem-
peñar en Galicia,malia que aposte por una es-
tética moi diferente,o rol que desempeñou en

Irlanda o citadoWiliam ButlerYeats,mais apos-
tando por unha mirada crítica e plural,de xeito
que a historia non só fose fonte de orgullo se-
nón motivo de reflexión.Hai anos o profesor
Ramón Maíz Suárez publicaba un libro,A idea
de nación,ben interesante para analizar eses
procesos de construción e reconstrución do
capital histórico e simbólico ao que Daniel de-
dicou toda unha vida.Por iso,o amigo Daniel
sempre estará con nós,aquí,en Galicia.

Ademais de poeta dramático,
vai ser autor de novelas ben co-
ñecidas como As covas do Rei
Cintolo ou A vila sulagada, texto
este último co que gaña o Premio
Blanco Amor de Novela na súa
primeira edición de
1981. Nesas dúas obras
xa temos claves para en-
tender a súa posición éti-
ca e vital:a recuperación
e posta en valor da tradición e un-
ha lectura crítica e dialéctica do
real.Pero tamén deu ao prelo un
magnífico traballo titulado Teatro
e nacionalismo no que dá conta

dos moitos atrancos,prohibicións
e excepcións que tivo que sufrir a
lingua galega para ser lingua de
creación e comunicación na es-
cena e na esfera pública.Nos últi-
mos anos dedicou unha parte im-

portante dos seus esforzos a re-
crear a peripecia de Daniel Caste-
lao na serie dramática Castelao
ou A Paixón de Galiza.

Como dramaturgo cabe desta-

car a súa primeira xeira histórica,
con textos fundamentais tal que
Nicolás Flamel, Prisciliano, A
Diáspora, Os Irmandiños ou Pe-
dro Madruga, que destacan pola
súa sólida construción dramática

e por esa visión plural tan necesa-
ria nunha obra de ambición co-
ral,na que as comunidades se re-
flicten como axentes de transfor-
macións posibles e necesarias.

Quizais un dos momentos máis
importantes na súa traxectoria
chegase en 1999 cando o Centro
Dramático Galego,da man de Ma-
nuel Guede, e coa dirección de
Roberto Vidal Bolaño,estreaba o

espectáculo Xelmírez ou
a gloria de Compostela
na Igrexa da Compañía,
magnífico marco para
un espectáculo igual-

mente marabilloso que mostrou
que os mundos de Daniel, os
mundos da nosa historia, teñen
un lugar na escena,precisan dun
espazo onde os contemplar.

Unha obra de excepción

As historias da
nación galega

Daniel Cortezón na lembranza
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