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Da Vita Sancti Fructuosi
A santidade habita o
deserto é parte da tese de
doutoramento do Profesor Ronaldo Amaral, na
que realiza un estudo a
fondo da haxiografía escrita no século VII sobre
a vida de San Frutuoso
de Braga. A tese de partida é a consideración do
contido presentado na
haxiografía –ou relato sobre a vida dun santo- non
tanto no seu valor histórico, senón máis ben como
idealización do narrador
do que debe ser un bo
monxe asceta. Deste xeito, a vida de San Frutuoso
que se nos presenta, sen
esquecer totalmente a
parte real, sería fundamentalmente unha maneira de facer propaganda do anacoreta ideal co
fin de servir de modelo
ás xentes da época.
Para tal mester, a obra
transpórtanos á Hispania
visigoda e desde alí enfróntanos dúas maneiras
de entender a vida monástica, representadas
baixo as figuras de San
Isidoro de Sevilla, por unha banda, e a do protagonista, pola outra. Isidoro,
representante das novas
tendencias occidentais
do momento, xorde apostando constantemente

Historia e imaxinario colectivo
MARUXA GESTOSO ÁLVAREZ
na súa vida e obra por
unha vida dos monxes
en comunidade; Frutuoso, pola contra, amósase
como abandeirado dos
ideais monásticos orientais, defensor do primiti-

vo monacato onde a vida
cenobítica se converterá
unicamente nunha preparación cara a vida anacorética. E entre eles, o
haxiógrafo, publicitario
da época na apoloxía do

modelo oriental.
Frutuoso debe ser un
eremita ideal, o que non
implica, seguindo a tese
de Amaral que realmente
o fora. E é aquí, xa que logo, onde entra en xogo o
imaxinario social, que
determina o que un bo
eremita debe ser. E de aí
que, a pesar de ser un
monxe que habita nas
nosas terras, se refuxiase,
como bo anacoreta, no
deserto, segundo as fontes. Un deserto, que a xulgar pola nosa xeografía,
pouco debería ter de lugar real, senón máis ben
de símbolo do locus
ideal dun solitario, como
lugar que anticipa e abre
as portas do paraíso. Ou
que visitara as montañas,
símbolo do ascenso cara
o citado paraíso.
Ao longo das páxinas
da súa obra, Ronaldo
Amaral desmonta a biografía e abre camiño ó
mito. En definitiva, unha
documentada obra, por
voltas para especialistas,
sobre un monxe galego,
que chega á nós desde
terras brasileiras.
AMARAL, Ronaldo, A
santidade habita o
deserto, Ed. Toxosoutos,
Noia, 2009, 273 páxinas

A casa de Andrade
Como é ben sabido polos estudosos do noso pasado, os séculos baixomedievais estiveron caracterizados por unha perda de
peso político de Galiza no
conxunto dos reinos que
conformaban daquela a
monarquía castelá. No
bando dos perxudicados
estaban os concellos e, singularmente, a nobreza
condal, avantaxada no seu
propio solar polo alto clero episcopal e ameazada
desde abaixo pola presión
dunha nobreza menor de
cabaleiros, dispostos a medrar ao abeiro dos prelados e da propia monarquía.
O gran momento para
esta nobreza de segunda
categoría chegou durante
o conflito civil que enfrontou a Pedro I con Henrique de Trastámara. Contra
D. Pedro estaban a aristocracia castelá, reforzada
coa axuda francesa, e cabaleiros galegos, como os
Andrade, que aspiraban a
títulos e señoríos. Esta mudanza de mentalidade no
seo do grupo reitor explica, na opinión de Correa
Arias, a “traizón” dos Andrade, concretamente de Fernando Pérez de Andrade
“o Boo”, fronte ao sentir
maioritario da nobreza galega, dirixida pola liñaxe

No solpor do ideal cabaleiresco
XOSÉ ANTONIO LÓPEZ TEIXEIRA
dos Castro, e partidaria do
rei lexítimo. Unha opción
que implicaba tamén unha alianza estratéxica con
Inglaterra e co rei Fernando I de Portugal fronte á
aristocracia castelá e fronte aos apoios ultrapirenaicos desta.
Porén, esta opción
atlantista e “reintegracio-

nista” con Portugal resultou derrotada, provocando
o exilio do xefe da casa
dos Castro no país irmán e
a perda de peso político
de Galiza: as dioceses e os
cargos políticos importantes pasan a liñaxes foráneas e ao seu carón medran en poder e riqueza os
cabaleiros galegos gratifi-

cados con mercedes polos servizos prestados na
contenda, que constituirán
a nova nobreza henriquista.
Xosé Francisco Correa,
bo coñecedor de todo o
que vimos de sinalar, preséntanos unha análise das
actividades dos señores
destas centurias baixomedievais á luz das mudanzas sociopolíticas que se
impoñen coa dinastía Trastámara e tamén das alteracións ideolóxicas que fan
da mentalidade cabaleiresca un ingrediente marxinal da ideoloxía nobiliaria. De certo que a orixinalidade do enfoque metodolóxico global, onde se
inclúen mentalidades, historia social e acontecementos políticos, constitúe
de vez o aspecto máis relevante desta obra. Por todo
o dito, parabéns; sexan
sempre benvidos os libros
referidos ao noso medioevo, unha xeira que, mesmo
actualmente, segue a nos
sorprender gratamente.
CORREA ARIAS, Xosé
Francisco, A casa de
Andrade 1160-1540.
Nobreza, mentalidade e
ideoloxía na Galicia
baixomedieval,
Ed.Toxosoutos, Noia, 2009,
761 páxinas

Poesía
metalúrxica
Unha enigmática alquimia
ARMANDO REQUEIXO
Alfredo Ferreiro reúne na súa persoa dous
talentos que non adoitan darse por xunto: a
agudeza lectora como
recoñecido crítico literario galego e o alento
creador como poeta.
Na primeira faceta é
unha das sinaturas de
referencia en medios
como o suplemento
ProTexta, a revista Grial
ou o moi aplaudido
blog literario O Levantador de Minas, pero é
no quefacer lírico onde
Ferreiro leva andado
un camiño máis descontinuo e, non por iso,
menos intenso.
En efecto, o seu primeiro texto editado foi
a plaquette A areia que
transforma punhos e
conversas (1995), coasinado co seu amigo o
tamén poeta François
Davó. A este caderno
de versos seguiríalle outro
en solitario, A
cidade engrin a l d a d a
(1997), formando ambos parte dun
proxecto de
escrita colaborativa nacido a mediados dos noventa baixo o
rubro de Cadernos
de
Azertyuiop.
O autor coruñés publica
agora Metal
central, poemario de apenas un par de
ducias
de
composicións que, secasí, abondan para pór
de manifesto a súa habelencia versal. E é que
a de Ferreiro é unha
poesía metalúrxica, onde o mundo dos metais
constrúe un territorio
parabólico no que o
humano non se explica
sen o concurso desa estraña siderurxia que
nos conforma e nos rodea.
Como en tempos recuados -e, tamén si, como a propia cuberta do
libro preanuncia en
rapto visionario de Alberto Esperante-, mulleres e homes son vistos
aquí como unha particular especie de máquinas nas que afunde,
funde e se difunde o
metal profundo. Unha
vida, a nosa, que cobiza
os metais preciosos, na
que matamos e morremos a ferro, que perci-

be a arte como “chatarra”, detritos non operativos dun mundo no
que só ten cabida o brillo da lámina metálica,
as miserias do metal
que nos goberna,como
o Anel Único.
Desfilan así polo libro os mitos híbridos
da balea mecánica (e
metálica, xaora) na que
nos perdemos como
Xonás e mais as historias das Idades de Ouro,Prata e Bronce como
ciclos naturais da nosa
propia caducidade, pero tamén hai lugar para
a orixe mistérica do arcano dos metais que
metamorfosean dende
a súa inorganicidade
térrea e química, para o
desexo de fusión das
almas e dos corpos atal
nas fundicións dos altos fornos, para o medo
metálico e a fragua dos

días e das paixóns,mesmo para a metafórica
desaparición das máquinas entre “suspiros
de bielas” e “bombas
agonizantes”, iniciando
así o regreso “ao paraíso/ pesado e puro/ da
vida mineral”.
Alfredo Ferreiro, poeta do sector da densidade, como moi acaidamente o alcuma Xosé
María Álvarez Cáccamo no magnífico prólogo á obra, achéganos a
épica férrea dun implacable mundo fábrica e
lémbranos, outra volta,
que a poesía de noso
posúe o segredo da
enigmática alquimia
que logra transmutar
unha lingua de ferro en
lingua de ouro.
FERREIRO, Alfredo,
Metal central, Ed. Espiral
Maior,A Coruña, 2009,
45 páxinas

