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Liberarse das
miserias

Nas relacións entre
iguais durante o tempo de
lecer, nas relacións de parella, nas relacións paterno-filiais, nos costumes e
crenzas relixiosas, nos hábitos e nos comportamentos sexuais, na escola, nos
hábitos lingüísticos, no
traballo..., os homes e as
mulleres que naceron na
volta dos anos cincuenta
foron os grandes protagonistas, aínda que non
exclusivos, do maior
cambio social, económico e político habido
na nosa historia recente.
As lembranzas e as
experiencias dun grupo
de amigos pertencentes
á clase traballadora, nacidos todos eles en Meira
(Moaña), á volta dos anos
cincuenta do século pasado, a respecto dun bo feixe de aspectos ben distintos (os hábitos domésticos, as experiencias sexuais, a sedución da urbe e
os hábitos urbanísticos, a
moda e o lecer, as formas
de gañarse a vida e o mundo laboral...), constituíron o
material de campo que procurou o sociólogo moañés un home máis do grupo de
iguais da mostraxe-, Manuel
Pérez Rúa (Moaña, 1956), para escibir o ensaio Domingos
de calcetíns brancos: retrato
do cambio social na xeración
de 1950 que edita Galaxia. Non
obstante, na obra non só se inclúen as experencias dese grupo
que asistiu á transformación do

tica e a economía galegas, como son Uxío Labarta, Víctor Vaqueiro, Víctor
Freixanes ou Xerardo Estévez.
Efectivamente, grazas
ás testemuñas dunha trintena de persoas e á análise da evolución social, política e económica dos últimos sesenta anos, un período no que asistimos á
fin da ditadura, a un intenso proceso de industrialización e terciarización da economía galega, á urbanización do litoral galego, á incorporación laboral da muller
ao traballo..., o autor sostén que mediante a súa
experiencia vital, os homes e as mulleres da Galiza que agora teñen entre
cincuenta e sesenta anos,
ao cuestionar ás bondades
do réxime franquista, ao
buscar un traballo mellor
que o dos seus pais e avós,
ao abandonar o puritanismo cristián no que foran
educados... ao liberarse, en
fin, das miserias da ditadura,
protagonizou o paso dunha
sociedade autoritaria a unha
sociedade democrática, dunha sociedade inmobilista a
unha sociedade en continua
transformación, dunha economía autocrática a unha economía hiperconsumista...
Eís o protagonismo desta xeración narrado neste libro.
PÉREZ RÚA, Manuel, Domingos de
calcetíns brancos, Ed. Galaxia,
Vigo, 2010, PVP. 20 €

A xeración que rachou co pasado
ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ

Morrazo, senón que conta tamén
coas lembranzas dun interesante
grupo de representantes do mundo da cultura, o xornalismo, a polí-

Lonxe do
camiño de rosas

Contra os
totalitarismos

Que non decidan os outros

Do reverso da utopía

LAURA CAVEIRO

PILAR PONTE

As libélulas florecen e voan sen medo coa calor primaveral, tralas inclemencias da invernía.As libélulas veñen ser, entón, o símbolo que mellor resume esta novela
breve deYashmina Shawki –de quen coñeciamos con anterioridade na nosa lingua Contos ao carón da lareira
(2007).
Nas primeiras páxinas,a auga corre a mares polas rúas
en pendente de Vigo,mentres a inmigrante Gladys é detida nunha redada nun prostíbulo, mentres a camareira
Laura vai cansa e desanimada no
bus. A mensaxe positiva de
que hai luz ao final do túnel
transmítese cunha perspectiva
implicada na igualdade de xénero, na loita contra a inxustiza.Cada libélula,cada personaxe feminina, volver ser á súa
vez un símbolo. Cando a historia remate terán botado lastre,
deixarán de ser o que foron.A
historia de superación de cada
unha delas irá entretecendo unha novela coral,con María Xosé
como punto de conexión,a muller
quen de axudar sen pedir nada a cambio.Ela dará pulo a
unha fundación de apoio ás mulleres máis desfavorecidas.A escrita de rápidas pinceladas vai turrando da acción, poñendo a énfase en potenciar os sentimentos e o
leitmotiv desta narración, que interiorizarán as mulleres
ata florecer:non deixar que outros decidan por unha.Que
ninguén che prive nunca da túa liberdade.
SHAWKI,Yashmina,Fundación libélula,Ed.Xerais,Vigo,
2011,PVP. 14,50 €

Se ben é certo que se trata dunha sátira da revolución rusa de 1917 e dos seus principais protagonistas
aos que calquera cuns mínimos coñecementos históricos pode identificar de xeito doado, A granxa dos animais vai máis alá, e vemos como a fábula lle serve ao
autor para crear unha obra de aparente simpleza que
non require dunha lectura adulta para entender o substancial da mensaxe, a crítica dos totalitarismos. Os actuais acontecementos políticos en Oriente, sen dúbida
sitúan o texto na máis absoluta actualidade.
George Orwell é autor de
dúas obras mestras da literatura distópica, A granxa dos
animais e 1984, ambas as
dúas levadas en varias ocasións con éxito ao cine.Podemos dicir que unha distopía
é o contrario dunha utopía,
unha realidade que transcorre en termos opostos aos
dunha sociedade ideal, un xénero que cada vez ten máis
predicamento na gran pantalla.
Faktoría K,segue apostando por clásicos modernos e
ofrécenos esta magnífica obra mestra da literatura universal que chega por segunda vez ao mercado galego,
xa que anteriormente o fixera da man de Edicións Positivas. Non sería de xustiza obviar o habelencioso labor
do tradutor, Fernando Moreiras, que se deixa sentir no
dominio dos diferentes rexistros dos diálogos.
ORWELL, George,A granxa dos animais (trad. Fernando
Moreiras), Narrativa K, Pontevedra, 2010, PVP. 10 €

Intrigas
mexicanas
Para solaz das horas
ARMANDO REQUEIXO
Francisco X.Fernández Naval publicou recentemente
a terza entrega da serie novelística protagonizada por Suso Espada,ese seu detective que,dende o propio nome,
rende homenaxe ao Spade de Hammett e que ten modos e faceres que lembran outros investigadores creados
polos máis grandes do xénero.
En Suso Espada.“Nota Roja”
o homónimo personaxe viaxa a
México para tentar resolver o
enigma que rodea o secuestro
dun seu primo que vive en Oaxaca.Con esa escusa,iremos descubrindo a través dos ollos do empregado da axencia ADN (Axencia de Detectives Nabucodonosor) xentes e lugares que nos devolven un suxestivo e singular
retrato do país centroamericano.
Vertixinosa, mistérica e sorprendente, a novela espreme con
mestría o recurso da intriga,ao que axuda unha escolleita galería de personaxes sabiamente caracterizados e
uns diálogos áxiles e cribles.
Se esquecemos algúns saltos de raccord (personaxes
de idades cambiantes) e a máis que discutible decisión
de reproducir determinados parlamentos en castelán
(algo que dende o realismo narrativo nin se precisa nin
se xustifica),este Suso Espada.“Nota Roja”é un ben notable relato, de talento certo na escrita e segura aventura
na trama, valores que saberán apreciar quen anden á
procura dun texto ameno e de calidade para solaz das
horas.
FERNÁNDEZ NAVAL,F.X.,Suso Espada.Nota Roja,Ed.
Everest,A Coruña,2010,PVP.8,95 €

Risco epistolar
Na trastenda de Nós
ROCÍO MOAR QUINTELA
De 1918 a 1929Vicente Risco deixou escritas cartas
oficiais, privadas e algunha persoal nas que fala da
preparación da II e da III Asamblea Nacionalista, dos
conflitos coa Irmandade da Coruña,do proxecto dun
partido político de inspiración masónica... Se atendemos ás súas reiteradas queixas,toda responsabilidade
viña recaer nel mesmo, perante o desinterese de Otero Pedrayo e a inercia de Castelao. Decepcionado de
todo e de todos, chega a referirse ao pobo galego como“un pobo de cabrós”.
O distanciamento temporal e emocional nas cartas
dos últimos cinco anos fálanos dun Risco consciente
da fin dese papel.A posible procura a través das
Irmandades dun acougo
para o seu espírito nihilista volvera bater coa indolencia dos que o rodeaban. Ademais do sarcasmo amosado ao referirse
a moitos persoeiros do galeguismo, son reveladoras
as socráticas observacións
ou silencios de Losada.
Dende a súa incorporación ás Irmandades ata o
inicio da súa crise ideolóxica e pouco antes da morte
de Losada, Risco deixanos un testemuño vivo do que
debeu ser galeguismo anterior á República e a trastenda do Grupo Nós. O lector vai pode coñecer a lingua
da época e sobre todo a complexa personalidade
dun dos intelectuais máis destacados da cultura galega na primeira metade do s.XX.
VENTURA,Joaquim (Intr.e notas),Epistolario deV.
Risco a A.Losada,Ed.Deputación de Ourense,2010,
PVP. €

