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As improbables alianzas nos
contos de Camilo Franco
A idea: negar a existencia das
musas, relativizar o mito da inspiración na reivindicación do oficio de escritor ao tempo que
cuestionar o papel da literatura
como soporte sagrado. Provocador e sempre irónico –cando ironía é filosofía, perspectiva e punto de vista na transgresión– Camilo Franco (Ourense, 1963) salfire en ‘Por conto alleo’ (Galaxia)
unha proposta de experimentación sobre alianzas improbables
de pares de palabras ás que lles
deu vida en cincuenta noites.
Verbas que, polo día e sen aleivosía, lle achegaban os internautas
que entraron no portal Vieiros:
Franco/Vieiros; Millo/burato negro; Touciño/velocidade; Bakunin/conselleiro.. cos que artellou

ata medio cento de contos irreverentes e vitais naquel empeño do
autor de construír unha nova narrativa sobre a máxima ‘‘menos
adxectivos, máis brevidade e
máis profundo ca extenso’’. Da
provocación intelectual e de decidida intención lúdica e participativa, o conxunto de relatos do
escritor antiheroe e descrido
agochan a sorpresa e, tralas palabras, a necesidade de volver as
reformulacións nunha entrega
que ten o valor de ser o primeiro
libro electrónico de creación publicado en Galicia. E cando a literatura non precisa do papel, cando a palabra sobrevive fronte ás
súas connotacións porque aí, Camilo Franco, fixo, dos pares e o léxico, malabares.

Doce mulleres
galegas sobre a
vixencia e valor
de Virginia Woolf
¿Ten a muller unha ollada diferente á do home
sobre o mundo e sobre si mesma? ¿Deben deixar constancia as mulleres nas súas obras da
condición feminina e tratar de reivindicala ou
en troques, deben obviala, e mesmo tratar de
eludir, esa consciencia de xénero cando escriben?. As preguntas tórnanse angulares en ‘Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor de Virgina Woolf’, unha edición coordinada por Belén
Fortes para Sotelo Blanco na que volve sobre o
concepto de literatura de mulleres nun debate
que se abre conectando dúas épocas e dúas realidades tan distintas como son a primeira metade do século XX e os albores do segundo milenio desde o que falan doce ensaístas galegas.
Voces que inciden no valor dunha pioneira.

O diario no ciberespacio de
Sumai en ‘Anxos da Garda’
Relata Anxos Sumai anacos de vida, creación literaria: follas dun
diario sobre ordenador que dende
o ano 2001 foi deitando na rede na
web de cultura galega.org. Auténticas pílulas de supervivencia que
todos os días –dende o mes de setembro ata abril– volcaba no ciberespacio e que agora se recollen en
‘Anxos da Garda’ en Edicións A Nosa Terra coa que inaugura a nova
colección ‘Central Literaria’.
Pílulas doces. Tamén pantásticas. Con ironía ou doses de melancolía que esparaxen un mundo persoal –tamén anónimo e íntimo– no
que chegarmos a emoción e mesmo a identificarse. Pode acontecer
o insólito de que desate a risa. E escribe en domingo día 8 de setembro: ‘‘A miña nai o primeiro que le

dun xornal son as esquelas, e, despois, o horóscopo. Hoxe foi Sisi, a
miña irmá pequena, quen llo leu en
voz alta, en castelán que é como
está escrita aínda a máis da prensa: ‘‘A lo largo de la semana podrá
satisfacer todos sus deseos carnales’’. Mamá, un tanto cabreada, dixo: ‘‘¡Vaia! Xusto aghora que namais podo comer peixe’’. Mirámonos preguntándonos uns ós outros
quén lle ía explicar o que eran os
desexos carnais, pero preferimos
calar e seguir tomando o café tranquiliños’’. Oeste foi o lugar de Catoira onde naceu Anxos Sumai en
1960. Letrista de distintos grupos
de rock and roll, guionista de banda deseñada, documentalista no
Consello da Cultura, deixa caer
‘Anxos da Garda’.
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