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As palletas de Carlos Mella
o David Otero

lodo abolto,que nos permiten moitas
lecturas
para
esperta-los
'
sentementos,
as
emocións
e niS<>,
A PALLETA de Carlos Mella exercita-los pensamentos que algúns
distraída dinlle -, a do escritor tarhan quedar nos nosos peitos ¿ oú
dío, pero sempre á hora,señor do
que,como é ?.
Foxo como lle chaman moitos e non
Dicirlles crónicas é non saber
sei se lle gusta de todo, vense de
publicar, no seu conxunto, o das súas . moito da música nin dos
colaboración en EL CORREO GA-.· compases.Mellor, diríamoslles, se
queremos, como proclamas ilustraLLEGO, en formato de hbro.
das; intencionadas e pensadas, ñon
A palleta. mollada ou non, densen a retranca ou contrarretrancis
de logo sempre a punto e nunca
debidas, non sen soma ou con mendistraida diga o que se diga,termando
tes de colle-los andantes,ventando
o ~u autor moitis veces do xenio ,é
para facer ó dereito, as caies nos le- '
globalmente .unha síntese oportuna
varían, e así o debesen,a
na súa edición,igual ca denantes
centrármonos un pouco máis polos
· naqueles meses de antano no xom;.¡
sucesos de a cotío que sufrimos e que
, no lecer da súa lectura atenta e moi
xa está ben de soportarmos sen
interesante agora en formato de li. quererm~s en verdade que cambien.
bro.
Noñ es~a mal que, despois de
Repito que non é distraida, nin
Je-lo libro, daquela en diante, agora
indüerente, nin siquer anecdótica. A
e mañá, lle botásemos un aturuxo,
boa hÓra e abofé que tamén nos
se
hai quen o saiba facer xa, cousa
. chega en libm
que dubido, así comecemos' a traDa súa lectura podemos tirar
moitas e variadas conclusió!JS, facer . tarde que as cousas se volvan doutro
gasto de ahondo , segundo o espíri- 'xeito,que corran por outro caneiro .e
que non se durman nos reconcos dos
tu e disposición dos lectores. Para
ríos momos e pausados,na pura
min, lela, é un bo chope e coido que,
pasividade, aínda que de cando en ,
.en tódalas lecturas que se lle
vez,
se galaneen - por satiface-las
fagan;sempre hai un sustrato suficonciencias ou xustifica-los pecados
ciente.para darlle voltas ó lerio, hai
polo pobo, polos seus mártires e
- con poemas épicos de creacións
un corpo e plasticidades para avivar
sorpresas das que un conta.Non hai
heroes, invitando t<Xf9S ó futuro denincertas.lso,
ó
abeiro
das
lle
,
é
tódolos intc eses e - er es moitas
causas carrizas, 1odas son
de presente reflexionado, real e non
dicir ben ás claras que hai que
atencións. Case que nada neste libro,
importantes.Hai
que
facer
na palabrería do caso, do momento
mellorar
e
disporse
sen
aniñar.
·
no seu contido, queda ás agachadas,
ódereito.0 misterio da noite non nos
por moi alto de febre que un se sinta.
As
palletas,
aparentando
convertodo rúa, e calquera pode facer¿e
pode pechar a todos por
pois é o contido .quen da a
sa ou monólogo de tasca, de baiuca · igual.Posuarnos de ben e de vez o
dono dos ferrados do que ali se di.O
forma.Deste
xeito nacerán limpos e
ou de adega, enfre cuneas e xarras,
lector, na súa liberdade, pode
orgullo de caste.Non chega con deintolerables os argumentos e
futellas
e
pipotes,
tratan
de
·non
collerlle o seu aquel, ser guiado e
posita-las confianzas nos morgados
poderemos facer soa-1~ palleta,
perde-la actualidade, moito menos a
leva-las cousas polo rego que lle
de sempre, mesmo poden
tódalas
palletas de tódolos instruvixencia de levalas a cabo por outros
pete, pero sabendo que hai un,
traicioamos.Din que Noso Señor ·
mentos que precisen-forzas, azos de
na
práctica
cotiá,no
labor
rueiros
seguro.que é o que marca as
nolo permite todo para castigar ás
bondade e folgos de valentías.
comprometido.Non ahonda con lelexitimades e que as define ccin
malas xentes. Eu, de fuo, estou de
De todo isto, hase demostrar que
las sen ID:áis,sei que iso o autor ha de
daridade elemental.SÓn as palletas
acordo.Hai que poñerse ó carniño. escribilas
mereceu a pena, que•non
agradecelo, pero non basta. Hai que
, xa que logo,de variados temas,
Trátase, xa que logo, dun libro
foi un arrebato,que quen as escribía
activalas
e
orientarse
a
mellor
xeito.
inxeniosos, lúdicos, Carlos Mella para ler e os acordos ou trasacordos
-non era un xordo, nin mudo e que
Disto non chegán as comenencias e
escribíndoas- xoga, pásao ben e non
que se fagan del,sempre serán imquen as lían non eran uns resignasi son precisas as conviccións de
· - fai trampas, son ocorrentes, e
portantes.
dos, mesmo uns vencidos.
cada
un
dos
seus
lectores
e
que
·
así,todas elas son fondas cie ahondo
De todos é ben sabido que o
agardo
sexan
moitos
máis
dos
que
para faceren soar calquen~ instruDé tódolos xeitos, e por
Mella
non é- toco e vós, os que o
pénso e non lles.digo cantos penso'.
mento, non soamente a gaita,e
avisar,Mella aí puxo o seu entender,
leades,
non ides ser parvos que se
O autor descubríunolas e así
acompañalos con voces, que non de
seu saber de sabor acedo e
levan a calquera lugar da tetta, xa
disposto,
e
connosco,tamén
nós
deruidos, que nos han facer· bailar
azucrado e que o entendas ou o
que logo, listos todos e ben
beqios tronzar moitas trabes, por
acompasad~s.
atendas, isÓ, xa é cousa túa.Mesmo
sabedores
cada quen, do' seu,ide veveces incertas e dubidosas outras, e
Dicirlle ás palletas columnas de
poderás botar ún sorriso de bonanza
lo
que
facedes.
O Mella, dende os
aclara-lo moito que nos queda, que
humor non chega e meito menos é
ou maldicinte e dicir: ¡ Cousas do
seus anos,-mozo sempre, dende a súa
do
chega
ben,e
que
nos
atinxe
máis
suficiente, dígoo con tódolos
Carlos ! Pode°rás calar e non dar máis
. experiencia, xa sen moitas asignaque pensamos. Non basta con
respectos.Poderíamoslle dicir, por
de ti. Poderás pecha-lo hbro e de seturas pendentes que recuperar, seino
aquilo de tentar definilas e por se é ·asubiar, non chega con mirar ó outro,
guida relelo, pois sempre queda algo,
ben,
pasouno
divinamente
tal
basta,
de
principio,
vemos
como
preciso,que son, no seu conxunto,un
a solfa, a música ou a letra. Tamén
escribindo estas palletas, agora en ·
cal
e
logo
tomarmos
parte
no
que
nos
feixe de chamadas de atención nepoderás, estou seguro, xuntarte un
-libro, e fíxoo nos comentarios intencorresponda.A diversidade temática
cesarias no seu mome_nto,son os sons
pouco máis ós que, coma ti,queren
cionados por abrir carniños que sedas palletas. ha permitimos. ve-los
nos silencios,por veces a música preque as cóusas sexan doutra maneira,
guir. Agora , a nós, os seus
furas
moitos
descosidos,
as
moitas
cisa e outras veces silenciada, que
dean unha volta, pois non tódolos
lectores,tócanos denantes de todo, se
de formas variadas que teñen os .días son
.nos dehesen facer cimbrear un pouco
nin resurrección e
queremos
, ir tomar un vaso, mollanosos tallos, que así serán como s<; . nin outros todos o son sempre de
máis neste noso desfile, que non de
las palletas, tódalas palletas, e
nos
vaian
os
peídos
de
espectáculos
modelos, e si de resignacións, que
paixón e dolor.Raí que afasta-los
máis que de obras.Son , iso si,no seu · veos de neboeiros, cambia-lo.sangue · falar,contrastar, e con acordos de
non das nosas resistencias tan necesustancia.... ¡ ide ve-lo que se pode
conxunto, os sinais de que non todo,
sarias como obrigadas; na nosa
de caldo limpo e galgar con dureza,
facer!.
nin siquera o sufüciente, anda de seu
nacionalidade galega. Elas son unha
construindo, facendo máis do que Se
se
pensa,
de
como
se
tan
ben
cómo
estructura e expoñen un método. Da
. di. Hai que facer cumprido ás
Non olvidemos que en Galicia
di e de como non se está a facer.Non
súa enerxía e aceleracións seremos
conviccións e de!xarse de tanta:
ditO, me8mo berrado en tanhai
tanto
chega con quedarse ó redor do lume,
m)s quen lle <leamos ó ¡jé, que non o
gandulería.Nesta obra de tantos estos rexistros e escalas diferentes,
á
calor
dos
pitelos,
abeirados,non
é
irmán maior e malo coque soñamos, _
tará a tripulación de boa caste, a
pero o que si, di'._ verdade, é que nos
suficiente, que quen dorme non sabe· mellor, para exemplificar que non
qut< inventainos. Pois repito que a
queda moito por facer.Bu sei que
do almorzo que lle agarda e que quen
cousa está en nós.
todo vale, que non todo serve e que
bastante, posiblemente moito, se
se
deita
non
Sl!be
que
espertar
·ne
· Son as palletas,todás elas, denhai que avanta-los portelos con
queremos, hemos de velo.
deparan
ou
mesmamente
o
que
se
de unha tona aparente, un
valentía,con miradas certas, orientacontrúe el mesmo. Sempre hai máis
asentamento directo, que non- un
dos polas tradicións, pola historia,

e

o

o

pascua

(

' 'ª''l·'iJa--+&iii+i·'3§1#11-i
-David Otero

11

A vida de

R~fael

Dleste

11

Periódico Estradense Mensual
Edita:
Asociación Cultural "A Estrada"
Enderezo ·
Praza da Farola, 1, 1
36680 - A Estrada
Tlf. 57 10 51
Deseño e Maquetaclón
Edicións Fouce (SAC S.L.)
Xoán Carlos Garrido
. Director
Sindo Villamayor
Redacción
Sónia Sánchez
Fotografra
Marcelo Vida!

Obra: (1 )Causas para facer, dicir e pensar,
(2)0 Albendar dos animais,(3)Por se che
pasa. Ed. Galaxia - Colección Tartaruga.
(4)Cástelao corenta anos despois - Ed. O
Castro - colección Narrativa. (5)0 tío Benigno - Ed. !rindo- Libro colectivo Contos da
Xustiza (6) Os ollos da lúa - Ed. Consellería
de Cultura.
(7)Castromil no espelta de Compostela - Ed.
!rindo - Col. Cóntos do Castromil. (8)A
verdade na bufarda, (9) Chano - Ed. GalaXia- Col. Arbore. (10)¿ Que facer coas
palabras ? - Ed. Galaxia -Col. Agora (11)
Cantos de ir e volver - Ed. !rindo-Col.
Nabarquela. (12) A vida de Rafael Dieste · • Ed. GalaXia - Col. Arbore. (13) Castelao, .
unha vida - Ed. !rindo - Col. Biografías.
Por que esta interese por Rafael Dieste

por el.Poi, como din algun-has publicacións,
un creador total e iso nori pasa a rentes dun,
mellor, eu diría que lle atinxe.El viviu nun espacio e nun tempo que era como era, que tiña
as súas miserias e grandezas e ,xa que logo,
como parte da nosa cidadanía, non podo
excluilo de nada. Ora ben, repito, o meu interese por el non é de absorción, antes éo de res.
pecto e como parte da miña historia, da do meu
pobo e da miña nacionalidade.Eu son galego.

º
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proxecto compartido.E así, el apos-tou polo
federalismo, o galeguismo e anti-caciquisSon varios os intereses por Rafael Dieste,
mo, pero ha distanciarse do nacionalismo.Tiña a súa maneira de entende-las
quizabes os máis a salientar sexan que dende
relacións estado- nación.Non concordou
hai tempo, aló polo ano oitenta, un antes. da
súa morte, interesoume moito como
· moito no tocante á lingua:Sempre creu na
persoa,como mestre sobre todo. Xa sei que,posibilidade dun bilingüismo pacífico e que .
tratou de poñer en práctica, mesmo xa denagás uns meses en Sta Uxía de Ribeira, non
qillxo exercer de tal como profesión, como .
de xornalista en Vigo.Pensaba que se isto
era posible tamén o sería socialmenfuncionario digo, pero eu digo que o foi tal cal
e sempre. A claridade con expuxo o seu hute.Mesmo, no 1926 el di: Se acabaron las
¿Cal consideras que foi a súa aportación
manismo, tanto na literatura como no ensaio e
nacionalidades reclusas. Poida que Dieste,
actividades, son propios dunmestre exemplar
máis iníportante á nosa cultura?
máis que de unha adscripción as ideo-loxías,
fixo unha crítica das mesmas.El mesmo
e fondamente de home vocacional. Era un
Naque! tempo había nioito que facer.As
falaba sempre da desidenda racional.Iso non
mestre permanente, completo, cheo de potenirmandades da fala, a xeración Nós, Orga, a
lle sacou os seus compromisos coa democialidades humanas e culturais. Otro d~ motivos de interese por el, foi xa no ano Setenta e
República, a guerra (in)civil, o exilio,os pa- . cracia e coa Repúbli-ca.Dieste maniféstase
dous. Eu era coñecido de Manuel María, de
e aconsella o abandono da introspeeción e
seos, a Galicia interior e a exterior,.a exiliada
autorreferenciali-dade propugnadas polo nae emigrante que non é o mesmo, a posgueEuloxio Ruibal e dun crego, que logo deÚ clarra, etc.. Rafael Dieste foi 'ún camarada, un
cionalismo e fai un chamamento á acción
se en A Estrada, no Instituto, Painpín
social e cultu-ral,non política, á reivindicahome de conciencia, iso tróuxolle proble·
· chamábase, e daquela artellouse o Primeiro Seción da solida-riedade internacional e á premas. Era unha area nun zapato, difícil de ser
minario do Libro Galego en O Castro - Sada.
vención contra os no'vos disfraces do
Eu souben que ali estiveran os ante-ditos e con . guiado sen o acordo das súas conviccións.
cadquis-mo.Coido que o seu aporte foi a
A súa aportación global,nos variados
eles, tamén: Isaac Díaz Pardo, Ramón Piñeiro,
confrontación, a crítica e os novos argumenxéneros e traballos da súa vida, diríamos que
Siro, Celestino Femández de la Vega, Manuel
foi o dun galego humanista, entendendo por
tos. Non sei se atinou ou non, pero si, diso
Caamaño (fundador do Facho), Antón Patiño,
humanista a quen quere e respecta ó home,
non hai dúbida e repíteo, foi un humanista
Blanco Amor e claro está Rafael Dieste. Deste,
com-pleto.Eu persoalmente non acordo con
á humanidade. Pensou qué para participar
comentáron-me, que tivo intervencións de
mérito. Eu daquela, en Santiago, tiña a miña
do mundo non era preciso facelo dende a
el, pero iso, aínda que dificilmente, .non me
Lingua e si dende a ciencia e a conciencia
impide o podelo xulgar cando o estudio. Non
pequena tertulia e ali falaban del. Interesoume
sen importa-lo idioma.Tampouc:O, daquela,
hai dúbida que el foi un home culto no seu
moito.Mesmo eu, ·e xa volo adianto, no ano
tempo.Tivo un fondo interese pola aventura
a cousa do nacionalismo e do idioma esta97, cando se cumpren vintecinco anos daquel
incesante do ¡:Íensamento e de aí a súa consuceso, quero axudar a organiza-lo segwido
ban moi claras. El mesmo, e con claridade,
testación creadora.Unha perso-nalidade así
apoiou - por ir contra o que .lle chamou «O
seminario do libro galego. Agardo que por esas
pandillismo» - a dispersión que fortalecese
non era doado apreixala en esquemas
datas estean presentes en O Castr9, en Sada,
definitorios.Tiña unha apertura persoal á
tódolos vivos daquela e os de hoxe,que teñan
as personalidades individuaais sen detrimento e cohesión colectivas.El apoiaba a - diversidade.Ramón Piñeiro dixo del que
algo _que ver co libro galego.
sempre viviu no diálogo. De tódo-los.xeitos, ·
pluralidade que pode convivir nun marco
ó meu ver,iso é difícil "de manter en
, Loxicamente, pola miña actividade, Raxeracional. Apostaba no s.e u tempo por confael Dieste é un interese de oontino. Non comcienciar colecJivamente, de chamar a unha ·parámetros de nacionalida-des. Vémolo hoxe ·
renovación histórica a tódolos que están
e daquela non era diferente.
parto moitas das súas eousas, pero iso non me
dispostos a facer algo. Unha Ga~icia como ·
saca, para nada, a miña admiración e estudio
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Xosé Manuel Macelra Fernández nace en
Orazo-A Estrada no ano 1964. Estudlou
eacharelato en Ponteareas e A Estrada.
_
Ucenclado
pola Unlversldade de Santiago en
Flloloxfa Hispánica, na especialldade de
Galego-Portugúes. xa sendo estudiante .
traballa como bolselro na Unlversldade,
participando no labor Investigador do
Instituto da' Ungua Galega, onde
colaborou, entre outros traballos na
confección do Atlas Ungüfstlco Galego.
Bolselro da Fundación Calouste
Gulbenklan; amplía estudios na Facultade .
de Letras da Unlversldade de Usboa pola ·
que é Diplomado en Lfngua e Cultura _
Portuguesas.
Participa en numerosos cursos,
xornadas e congresos da súa
especialldade, como por exemplo o
Congreso Castelao ao gue asiste en
~alldade de comunicante. Dentro do labor
docente inlclouse como profesor no l. B.
Santo Tomé do Freixéiro de Vigo. Exerceu
tamén a docencia no l. B. Santa Irene da
mesma cidade. Finalmente, desde o ano
1989, imparte clases de Llngua e
Literaturá Galegas no l. B. Ramón
Cabanillas de Cambados.

Por que se decidiu vostede a traballar sobano de xéneros literarios, difícil aceeso,
bre a literatura galega do exilio?
·
e a recente responsabilidade nas inxustizas
Eu cando me enfronto a este traballo tiña
cometidas dalgúns persoeiros que hoxe
unh~ simpatía polo tema dos exiliados. Sempre ocupan altos cargos políticos en Galicia,
que ía aos manuais de literatura - eu fixen
caso de Manuel Fraga, Filgueira Valverde,
filoloxía, lin moitos manuais ao longo da
García Sabell... o o tanto é un libro comcarreira - atopábame que a literatura galega do
prometido para un intelectual; e precisase
exilio representabana tres persoas; Ce~ E~ valor para enfrontarse e dicir as cousas
lio Ferreiro Lourenzo Varela, e Emilio Pita.
como foron sen ningún ti¡>() de medo.
Deses tres ~oamente incorporaban as veces á
_ Eu decindinme a realizar este traballo
Seáane, e propiamen!e exiliados. sería
a pesar destas cuestións porque creía que
Lourenzo Varela e Luís Seoane. .Os outros dous
era necesario para Galicia e para literatura
realmente son uns emigrados. Había pois unha
Galega, era necesario ordenar este períoindefinición sobre o tema. Eu sabía que reald~, recuperar este espacio e poñer a cada
mente non tiña sentido esa ambigüidade.cando
quen no seu sitio.
o concepto de exiliado é un concepto claro:
Un exiliado é o que ten que fuxir nun momen¿Exilio e emigración deben ser vistos
to de confrontamento civil, porque senón foxen
de xeito conxunto?
matariano. Exiliados hainos de todo tipo, aínda
Xa dixen que nos manuais se
que normalmente na nosa historia os exiliados mesturaba exilio e emigración. É unha.viforon de esquerdas, ou persoas críticas coa
sión que - ao mellor intencionadamente inxustiza social, e polo tanto reprimidos po~o
se sigue mantendo. Eu insisto en que aínda
mundo da dereita. Cando Edicións do Cumio
que os.resultados as veces.confl~~n, é moi
levou adiante unha proposta da Asociación diferente unha emigrado dun exiliado. Un
Socio-Pedagóxica Galega .(A~-PG) de facer
emigrado que ten que saír do país por n~
·unha colección de Crítica Literaria; e a AS-PG cesidades ·económicas, é diferente dun eXIacordou distnouír os distintos temas entre xente
liado que ten que fuxir por razóns polítipuidera elaborar este traballo, eu ·escollín este
cas. A min o que me interesou foi delimiasunto aínda que era moi difícil de afrontar .
tar exilio e emigración, se despois
dado o grande espacio cronolóxico, e- variado
conviviron e se apoiaron conxuntamente

na diáspora, e trab3llaron ambos os dous na
reconstrucción do país, sen embargo na súa
oriX~ son ben distintos. Nestes momentos
dehese clarificar que os exiliados eran homes
activos na sociedade galega, que de non exis- tir o golpe franquista do 36 posi~lemente ocuparían os órganos de dirección na política, na
cultura, na economía e no social do país.

¿EXistía literat1µ11, cultura galega no interior de Galicia?
A guerra foi un corte radical que nos
impediu un desenvolvemento progresivo. ~
escritores gal~guistas que estaban actuando,
cando ven o 36 ou ben se c;xilian ou ben quedan aquí deixando de escribir, ou eséribir_renunciando ao idioma galego, fano en,espanol
Non existe unha continuidade literaria galega
no interior ata a fundación de Galaxia no ano
1950. O que hai _son algúns señores que
escreben cousas toleradas polo réxime como
son compilacións folcloristas, de pdesía po~u
lar... sempre que non trataran temas de tipo
social e galegitjsta. Por eso a liber~de creativa,
e o prestixio literario estivo mantido polos
intelectuais do exilio.
¿Na comarca da Estrada a quen
descatacarfa oeste periodo?
En calquera das nosas familias atopamos

historias de perseguidos e exilia~os por causa
do anano sanguiñento. O feito de falar destes
persoeiros debe facemos tomar conc_iencia de ·
que houbo miles e miles de perseguidos ~ó
nimos en todo o país simplemente polo fe1to
de ser eticamente irreprochables, simplemente por queres defender o mellor para Galicia.
E tamén os houbo na Estrada, aínda que non
transcenderan os seus nomes, senón que quedaran no anonimato. Persoas de recoñecido
renf>me como Castelao, sen ~r nativo, estaba
relacionado co noso Concello no que viviu
moito tempo ao casares cunha estradense.
Unha persoa moi relacionada co noso
Concello, pero que non deron tempo a fuxir,
pois foi asasinado, é o caso do escritor Roberto Blanco Torres. O caso de García Barros
podíamos calificar de exilio interior. Un home
que viviu perseguido e represaliado durante
todo o franquismo na súa casa de Callobre, estaba en contacto permanente co exilio, publi.cando nas revistas de américa, como en Vieiros.
Ademais, nesta comarca recrea parte da súa ·
obra homes colindantes como, Ramón de
Valenzuela, que era de Abades (Silleda), ou
Alonso Rí~s que: era de Cortegada (Silleda).
Na súa obra falan de parroquias estradenses, e
de persoas do noso Concello.
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Xosé Manuel Martínez Oca

Un noVellsta consolidado
o Xoán Carlos Garrido .

j·

par un membro dunha expedición á
África Austral, que chegou antes que
ninguén a topar co Doutor
Dicía un escritor francés que
Livingstone.
había quen apreciaba nunha flor o
Tampouro unha paraxe natural
que·outros non eran capaces de pertan
fermosa
coma o Caurel sería o
cibir nin nun xardín enteiro; esta
entorno no que nunca nos
~lgúns
chaman
facultade
imaxinariamos a traxedia incestuosa.
sensibilidade; e en Xosé Manuel
deA
Chamada escura dos cavorcos.
Martínez Oca ten como consecuenA vida vilega, tan aburrida e
cia darlle cohesión a toda unha
monótona, pode ser alterada pola
actividade literaria difícil de encaixar
dun conflicto laboral qué
convulsión
nunha etiqueta.
fai
darlle
a
volta de.amba abaixo a
Porque debemos recoñecer que
sociedade, na súa novela Beiramar.
non é ·doado homologar a producPara Martúiez Oca as persoas,
ción deste autor estradense, pois
os
pobos,
e a realidade social e nacando xa eremos qüe o ternos clasificado sorpréndenos cunha obra que - .tural; hai que contemplala cos olios
con que contemplamos un volcán. ·
rompe os halos da definición no que
Porque un volcán, é unha montaña
o tiñamos preso. Fste é un dos ininofensiva
e pacífica, ata que alguén
convenientes de falar dun literato
nos di que é un volcán, e desde entón
vivo; e quizais sexa unha das razóns
vémola con outros olios; pois sabepolo que se espera a que a xente
mosque
no seu inte~r atopase lume
morra para renderlle homenaxe e
comprimido
que algunha vez estalou
recoñecemento; pero no caso de
nunha erupción; e que é posible que
Martínez Oca, aínda que cesara agovolva a ocorrer; e desde ese momenra a súa producción, as novelas que
to esa montaña non volverá a pasar
ten editado ata o momento son de
desapercibida para nós. Fse papel de
temática, e mesmo estilo tan diferenadvertirnos sobre a enerxía que se
te que non nos chegaría este espacio
oculta
detrás daquelas cousas que
para falar das peculiaridades de cada
infravaloramos,
e nin sequera perciunha delas. Nunha reseña sobre a literatura galega contemporánea dun bimos, é o que _tan rp.axistralmente
desenvolve este autor.
libro itati'ano, no que se despacha
Para esto recorre mesmo a elemedio cento de autores en tres
mentos fantásticos, que desde o
páxinas, a razón de un epíteto por
primeiro relato están presentes,
cabeza, a Xosé Manuel califícano do
sempre que as personaxes das súas
seguinte xeito: legato a una
obras crean neles, e actúen como se
disperante visione esistenziale.
estes foran reais: Pois a fantasía pode
Pero creo que se algo da unidade
ser
máis real que a vida mesma,
a súa producción literaria é, como
cando
esta é unhá vida falsa, vivida
dixen antes, a sensibilidade para
apreciar nas cousas pequenas a _ con mala fe. No seu relato curto
beleza que poden acochar: Escudri- Alguén no curra/, un delator é
empu¡ado pola pantasma da persoa
ñando na xente sinxela descobre deque traizoou ao suicidio. ¿Quen pode
trás da súa aparencia de rutiIÍeira e
discutir a realidade desa pantasma
baleira existencia, aos protagonistas
que mesmo chega a provocar a morte
de dramas que estamos acostumados
dun
home?.
a ver encarnados_por emperadores,
príncipes, e seres mitolóxicos. O proA Espada na auga, é posibleceso de zoom sobre as súas
mente
a obra de máis difícil lectura
personaxes amósanos como aqueles
pola súa desbordante imaxinación.
seres que tecen o fondo difuminado
Pero insisto, a fantasía en Martínez
da paisaxe da nosa vida cotián, un
Oca,
é máis real que en ningún outro
día pasan a un primeiro plano a raíz ·
autor.
Máis que realismo máxico,
de descubrirnos a historia extraordicomo os autores latinoaniericanos
naria que gardan.
(Juan Rulfo, García Marquéz...),
O taberneiro de As Florestas do
poderiamos permitirnos en calificar
Mañuema, que rexenta un
a novela de Xosé Manuel como reaestablecemento nun barrio popular
lismo fantástico.
de Vigo a primeiros de século; sería

Manuel Rey Romeu
nace en Berres (A Estrada) no ano .1964 e
actualmente reside no
municipio coruñés de
Pontedeume. Licénciase
en Filoloxía GalegoPortuguesa na
Universidade de
Compostela, exercendo
na actualidade como
profesor de Lingua e
Literatura Galegas no l. B.
«Concepción Arenal» de
·
Ferrol.
Desde moi cedo, na
súa formación universitaria, mostra especial
inclinación polos estudos
de crítica literaria
galega.O seu interese
pola literatura galega
patentízase nas suas
aproximacións a Curros
·
Enríquez, Ramón
Cabanillas, Celso Emilio
Ferreiro, publicados nos
monográficos de A nosa
terra, así como no particu- '
lar fervor espartado polo
fenómeno Castelao, que
motiva o seu primeiro
intentó de definición no
Congreso Castelao er:i
1986, e a sua definitiva
aportación co libro «Arte e
Verdade, á obra literaria
de Daniel Castelao».

En septembro .sae
á rúa o último libro de
Xosé Manuel
Martínez Oca,
Náufragos en te"ª·
Outras obras deste
escritor son: Orelato
Un !iome no curra/
(1976), Entre o 80 e
81 publicá Un ano e
un día, AFuxida, e A
Chamada escura dos
Caborcos. Premio
Blanco Amor en 1983
con Beiramar. No 88
publica As Florestas
de Mañuema e Diario
de Inverno en 1994.
Outras obras son A
Espada na Auga
(1982), Detrás do
silencio (1986), Os
_ culpables (\993),
· Chapulros....

a última persoa, e Vigo o último lugar, no que nos imaxinariamos to-

Imprenta

García Brlones
11 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11

R/ PÉRE~ VIONDI, 1 8 - BAIXO
TELÉF"ONd: (986)

S.7

A ESTRADA

09 83

