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ADN Naval
rancisco X. Fernández Naval, narrador,
poeta e ensaísta de
longa traxectoria, publicou recentemente Suso
Espada. Istanbul e o cabaliño de ouro, narración
detectivesca protagonizada polo investigador que
figura no título e que se
ten convertido xa nun
personaxe esencial para
coñecer a escrita do autor,
pois non en van é o centro dunha batería de relatos de aventuras que inclúe textos como o conto
“Misterio en Fisterra” (incluído no volume Lendas
de onte, soños de mañá,
2001) ou a novela Suso
Espada. O misterio do
Grial (2002).
Pero se en anteriores
historias Suso Espada
–ese, por veces, alter ego
do propio Naval e, noutras, o seu reverso imposible– se enfrontaba aos
enigmas da Orcavella fisterrá ou do lendariamente artúrico cáliz cebreirego, desta volta o intrépido
investigador da atípica
dende o propio nome
axencia ADN (Axencia de
Detectives Nabucodonosor) viaxe alén das nosas
fronteiras para resolver
un caso na turca Istambul, onde unha presa galega que levaba vinte anos
no cárcere por un lutuoso
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Emoción que atrapa
Armando Requeixo

asunto de narcotráfico desaparece da cadea
misteriosamente.
Esta nova
aventura de Espada arrastrarao a unha vertixe de persecucións, equívocos e asasinatos
nos que, como
en anteriores
entregas, Naval
entremesturou
sabiamente
elementos que
son tamén,
dalgunha maneira, xenuínos
selos da súa
narrativa, como a amálgama entre a tradición escrita
do mistérico
(aquí representada polo mundo do cabalístico e as claves e segredos agochados no Ciprianillo) e a fulcral asimilación da literatura de
tradición oral como eixo
explicativo destas andai-

nas aventureiras (na presente novela concretadas
en lendas da Costa da
Morte xa preanunciadas
nun seu relato anterior,
“Trasnada”).

Narrado cun pulso
tremendamente plástico,
visual por cinematográfico, este Suso Espada. Istanbul e o cabaliño de ouro
agocha tamén outras sorpresas agradables para o
lector familiarizado
coas nosas letras, pois
polas súas páxinas van
aparecendo devocións
lectoras do propio Naval como Don Álvaro
Cunqueiro, a magnífica poeta Eva Veiga e
mesmo algunhas chiscadelas de ollo a outros
amigos artistas (tal o
pintor Suso Cubeiro,
poño por caso).
Emoción que atrapa e subxugantes incógnitas por resolver é
o que ofrece esta obra,
que aparece tamén simultaneamente en
versión castelá en casa
editora coa que recunca o escritor, Everest
Galicia, á que cómpre
tamén aplaudir na persoa da infatigable Irene
Penas Murias polo
atractivo dunha edición que ha gustar por
igual a adolescentes e
adultos.
FERNÁNDEZ NAVAL,
F.X., Suso Espada:
Istambul e o cabaliño de
ouro, Ed. Everest, A
Coruña, 2008, 178 páxinas.

Valores fundamentais
ste ano, mellor que
este día, decidiu a
Real Academia Galega, co gallo da efeméride das letras galegas, dedicalo, moi merecida e
acertadamente, a Xosé
María Álvarez Blázquez.
Entre os moitos traballos, estudos, edicións,
recompilacións, etc., que
se publicaron e publicarán ao redor da súa figura, queremos hoxe deternos nun pequeno e denso
volume preparado polo
profesor Carlos López
Bernárdez. E queremos
deternos nel por dúas razóns: porque pola súa extensión e claridade cumpre perfectamente a función de servir de vehículo
divulgativo para o grande
público, e porque pola
súa densidade e escolla
da obra que se ofrece vén
relacionar con grande
acerto a vida e a obra
deste gran home, fundamental no devir da historia da cultura galega no
século pasado.
E precisamente ese é
o valor, sobre todos os
demais (poeta, narrador,
ensaísta, arqueólogo, historiador, investigador,
etc.) que eu enxalzaría
nel: o de ter dedicado
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A forza da identificación
Xosé Feixó

gran parte
da súa vida ao servizo
da
cultura galega, destacando neste
sentido o
seu labor
como editor. Como
editor nunha
dobre
compoñente:
a de autor de
edicións da
nosa lírica
medieval, case
descoñecida
naqueles tempos, e de estudos sobre a literatura dos Séculos
Escuros, e a de fundador
das editoriais Monterrei
e Castrelos, coas súas
inesquecibles coleccións
“O Moucho” e “Pombal”,
fundamentais para o enraizamento, continuidade e espallamento da nosa literatura.

Ademais, aquí en Vigo,
e neste mesmo xornal no
que hoxe escribimos, FARO DE VIGO, escribiu
durante o ano 1959 a sección “La ciudad y los días”, que logo recompilaría

en libro co mesmo título
(e que proximamente publicará Xerais en galego),
e que é o primeiro calendario en prosa desta cidade, que tanto lle debe, e
da que foi cronista oficial.
Para rematar, unhas liñas dun poema,
que resumen os citados valores do libro
que comentamos, e
que desexamos que
chegue ao maior número de persoas: “Pepa de Cascallar, eu
ben quixera/ pagarche, ao cabo de tan
longo tempo,/ o falar
cantareiro que aínda
sinto/ cando, ás veces,
a vida se me fende,/ sin
eu pensalo, por mitá
do peito!,” das que se
poden deducir valores
intrínsecos do poeta:
humildade, recoñecemento e agradecemento aos transmisores populares da nosa identidade, e identificación
coa mesma, lonxe do autoodio que tanto mal fixo
e que aínda persiste.
BERNÁRDEZ. Carlos L.,
Vida e obra de X.Mª
Álvarez Blázquez, Ed.
Galaxia, Vigo, 2008, 188
páxinas.

Madurez
expresiva
Con frechas certeiras
Román Raña

eño para min que Presenzas marcadas é o
máis profundo, o máis maduro libro de Antonio García Teixeiro (Vigo, 1952). Desde o
seu primeiro poemario até o último, o noso escritor transitou polo difícil camiño da poesía durante
máis de vinte anos. O lector ten ante si o froito
máis acabado dese camiño. En primeiro lugar, porque a voz do astista alcanzou madurez expresiva en
poemas breves, mais dunha densa porosidade interior; en segundo lugar, porque os temas tratados
convértense en nítidos retratos da súa realidade íntima.
As composicións non aparecen tituladas, mais
ao acabarmos a lectura, intuímos deseguida a quen
están dedicados. Así: “E chegaron eles/e fomos
contando en silencio/as razóns das súas vidas”, levaría por título “Fillos”. Ou, despois de nos pintar
amargas tormentas: “Sempre estiveron aí,/coas súas mans cálidas,/os sorrisos sinceros/e os ollos limpos/e serenos”. “Os amigos” sería a referencia que
lle correspondería.
Chama a atención a inquebrantábel sinceridade dos versos, que se perciben como frechas certeiras ás veces en finais inesperados: “Alguén se presentou/ no medio do estupor/e xuntos
decidistes/buscar unha saída”. Mais tamén a clara
magnitude dos afectos, que se expresan sen circunloquios, con frescura: “Ferín o calendario/e o tempo deixou/de chamarnos por teléfono”. Mesmo
despunta a ironía nesta magnífica definición: “Distancia: paréntese incrustada no tecido da irrealidade que vai de ti ás miñas lembranzas (E viceversa)”.
Seguindo esta vía, o poeta chega á inspiración que
produce versos como estes: “O aire limita co aire/e
a infelicidade/cos naufraxios”. Como un deus fatigado, o poeta deita nos seus versos vellas emocións, abre o seu peito á dita e á decepción, define
con portentosa familiaridade o seus estados de alma. Chega, mesmo, a formular sentenzas que nos
conmoven porque son resumos dunha vida, colofón dun poemario: “O amor é coma tempo irreversible/que eclipsa os rumbos do pasado”.
O libro complétase con fermosas ilustracións
de Xulio García Rivas e un atinado prólogo de Armando Requeixo.
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GARCÍA TEIJEIRO, Antonio, Presenzas marcadas,
Ed.Follas Novas, Santiago, 2008, 80 páxinas.

