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Creando complicidades
A
s alegrías e as penas dun
rapaz de once anos chamado Xaquín cara a finais de curso e ao longo de todo
un verán son recollidas por Xavier López Domínguez en O
dromedario nadador, unha noveliña que Alfaguara Obradoiro
vén de tirar do prelo, ilustrada por Javi Montes.

Da historia do
dromedario nadador
María Navarro

A novela comeza a
súa andaina nun mes de
maio e coas reflexións
que o rapaz fai acerca do
seu amigo Brais, compañeiro de colexio e veciño, para continuar cos
plans que ten para o verán de viaxar a Tenerife
para ver ao seu pai e seguir-rematar comentando os labores-funcións
que os seus avós desempeñan na casa -ela gandeira, el mariñeiro-. A
medida que transcorre o
tempo, e entre narración
lineal dos acontecementos e cartas que Xaquín
envía ao seu pai á illa e á
súa nai a Alemaña, imos
coñecendo como pasa e
vive o mozo os días: coa
tía Dora, con Brais, coas
esixencias da avoa, coa
teima do avó dunha vida mellor e, como non, co achado
dunha cría de dromedario que
quedou entre o rabaño de vacas
e que os do circo deixaron atrás
na súa última representación na
aldea.

A vida cotiá dun rapaz de
aldea que sofre a separación física e real dos pais emigrantes
primeiro en Alemaña e logo o
pai en Tenerife e a xubilación
cáseque forzosa do avó, toda a
vida mariñeiro, entre outros
temas son levados ao terreo da
fición literaria para amosar unha realidade corrente e habitual na nosa sociedade.
Por outra parte, a perpectiva adoitada -a dun
mozo que padece estas
circunstancias baixo unha vida aparentemente
feliz- crea no lector unha
sorte de complicidade co
protagonista que entre
desexos e decepcións vai
tecendo a súa personalidade non allea a estas eivas:
séntese só, escribe cartas
que non teñen resposta,
élle desacougante a separación dos pais que non entende… e curiosamente
agarda sempre tempos mellores que quen sabe se chegarán.
A linguaxe sinxela e directa do rapaz atrapará a
atención do lector que se cadra nalgunha ocasión pode
verse identificado co pequeno
Xaquín.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, X., O
dromedario nadador (ilustr. Javi
Montes), Ed.
Alfaguara/Obradoiro, Santiago,
2005,100 páxinas

A teima de Xan
a valía e recoñecemento
de Antonio García Teijeiro
coma escritor non existe
hoxe en día ningunha dúbida, como tampouco existe sobre o seu
coñecemento do público infantil
e da súa facilidade para achegarse
a eles con éxito, algo que pode vir
motivado pola súa profesión, pois
o escritor exerce coma mestre ao
tempo que se dedica a deleitar
aos meniños e meniñas nas
súas horas de lecer adicadas
á lectura.

D

Revitalizar a
memoria histórica
Paula Fernández

Agrada recoñecer ambientes na novela e tamén tipos xa
que a familia de Xan podería ser
case calquera que na actualidade
tivese un fillo de arredor dos cincuenta anos; pai que traballa e
nai que queda na casa coidando
aos rapaces, unha típica familia
de finais da ditadura.

A crítica recoñeceu en
varias ocasións o seu bo quefacer literario e concedéronlle
premios dos máis prestixiosos e valorados coma o Merlín, ou o Pier Paolo Vaqueiro
así como a súa inclusión na
lista de honra da IBBY. A
meirande parte da súa obra é
poética, mais tamén lle ten
dedicado tempo á escrita en
prosa e así desta volta a editorial Galaxia vén de publicar A
teima de Xan, unha novela para rapaces de a partir de doce
anos que contribúe, sobre todo, a ir inserindo a quen le xa
en textos máis maduros e críticos dos lidos ata o momento.
Trátase dunha novela en
catro partes que comeza co falecemento do tío de Xan nun
asilo de anciáns. A partir deste
suceso o protagonista comeza
lembrar os momentos vividos co

se refería xa que, como puido saber co tempo, vivía na fraga dende os tempos da ditadura por non
quere sucumbir ante o réxime.
Grazas a un mestre da escola, Xan
puido coñecer Peixoto, seu tío, e
saber tamén como era a outra
parte da historia que lle contaran
seus pais, sumisos ante o réxime.Conseguiron ter unha boa
relación despois de se atopar e
xuntos conseguiron ir engrandecendo as súas vidas e coñecementos.

seu tío,
unha persoa
de grande e atractiva personalidade á que
tardou moito tempo en coñecer pois na súa casa había un
grande silencio sobre no que a el

O texto cargado de emocións
e sentimentos é ante todo unha
novela de respecto e de revitalización da memoria histórica, non
facer que os nenos non saiban nada sobre feitos cruciais por desagradable que sexa lembralos, telos informados e axudar a que
consigan ter unha consciencia crítica que lles permita analizar o pasado co fin de mellorar o seu presente e o seu futuro.
GARCÍA TEIJEIRO, A., A teima
de Xan, Ed. Galaxia,Vigo, 2005,
117 páxinas
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ANDEL DE NOVIDADES
M. Blanco Rivas

O camiño de abaixo
Xohán Casal
Edicións Xerais. 264 páxinas

Os relatos deste volume
queren ser un inmenso berro, arrepiante e telúrico, que
o mozo Xohán Casal ceibou
en plena “longa noite de pedra”; un profundo berro ante
a vida e a morte, ante a soidade, o amor e a loucura, ante o alleamento e sempre ante
Galiza. Para Casal, a
literatura era un instrumento supremo
de comunicación e
redención vital. A
súa obra nace dun
desexo de transcen-

dencia e dunha insaciable
paixón vital, expresada cunha sorprendente firmeza e
lucidez. Esta edición, preparada pola profesora Teresa
Bermúdez, inclúe un longo
estudo introdutorio sobre a
figura de Casal, poemas, cartas, así como os deseños de
Casal, cuxa existencia desvela unha faceta creativa descoñecida, que proporciona un correlato
visual ao universo literario do autor.

Breviario de campaña
electoral
Quinto Tulio Cicerón

Edicións Positivas. 53 páxinas

No ano 64 a.C. Marco
Tulio Cicerón preséntase como candidato ao Consulado,
a máis alta maxistratura da
República Romana.
O seu irmán pequeno, Quinto, decide
axudalo e escíbelle o
Commentariolum
petitionis -así denominado en latín este
Breviario de campaña electoral-, unha
longa misiva na que

lle aconsella cómo bater os
seus adversarios e así converterse en cónsul. As eleccións
desenvolvíanse no Campo
de Marte, sendo o
voto secreto, e o candidatus era chamado
así por levar unha
toga branca (toga
candida) para ser
identificado como
tal. A tradución é da
man do colectivo
“Onofré Sabaté.”

A dama das Camelias
Alexandre Dumas

Editorial Toxosoutos. 234 páxinas

Esta novela, da que Alexandre Dumas fillo fixo un
drama, está inspirada na
existencia de Marie Duplessis. Marabillosamente fermosa e intelixente, está cortesá foi adorada por
todo París. Verdi fixo deste drama unha ópera sublime,
La Traviata, que
Franco Zeffirelli veu
representar con
grande
arte.
Armando e Margarida viven un amor

inmenso que sobrevivirá a
todos os atrancos e a todos
os enganos. O pai de Armando prohibe este amor
que non lle convén. Mais
nada poderá impedir a felicidade do amor, xa
que este amor verdadeiro era para
Margarida a esperanza, o soño e o
perdón da súa vida.
Todo lle foi dado.
¡Mais a que prezo! A
tradución é de Antonia Vega Prieto.

Río Leteo
Francisco Castro

Edicións Espiral Maior. 60 páxinas

As almas dos mortos
mergullábanse nas
augas do río Leteo e
esquecían así as penas das súas pasadas
existencias. Para os
personaxes desta
obra o río do Esquecemento está seco.
Ningún deles poderá
mergullarse nas au-

gas do esquecemento. Un
crítico literario, escritores con vocación de xenialidade,
amantes e namorados, todos eles condenados a vivir na literatura. Unha obra
sobre a condición
humana e os avatares da memoria.

