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A primeira noticia que
tiven do libro foi a través de
Emereci,moi boa conselleira, que recollía no seu blog
a cita de Fran Alonso “Porque unha vida en Occidente non ten prezo, pero a vida en África non ten valor”,
a partir de aí xa todo foron
boas palabras para Níxer.
O libro é unha iniciativa
de Acción Contra a Fame
(ACF), unha ONG humanitaria internacional que
combate a desnutrición infantil, e Cultura Solidaria
Galega (CSG), un colectivo
de persoas da cultura galega que apoian voluntaria e
desinteresadamente á delegación en Galicia da ACF.
Da colaboración entre estas dúas organizacións
xorde a viaxe que Francisco X. Fernández
Naval (escritor), Camilo Franco (escritor e xornalista),Alfonso Costa (pintor)
e Moustapha Bello
Marka (escritor nixerino residente en
Zinder) realizaron
ao país africano e
que daría como froito Níxer.
Neste volume de
viaxes e aventura humanitaria cada un
dos autores recolle
de xeito diferente e
complementario as
súas visións e vivencias dese estado africano,ata hai ben pouco o máis pobre do
mundo, para que nós
non miremos para ou-

X.L.Vázquez Somoza
(Guntín,1961) exerce coma
profesor nun instituto de Lugo e ten gañado diversos galardóns en certames de narrativa.Esta escolma de contos recolle algunhas das súas
obras premiadas.
No relato que dá título ao
libro,unha rapaza aqueixada
dunha rara atrofia,de nome
solemne e avance irreversible –esa nube de seda que a
afaga de vagar–, interpela a
súa enfermidade nun diálogo sen resposta;e,así,personifícando o mal que a corroe,
convírteo nun inimigo externo ante o que se nega a rendir o espírito. No seguinte
conto,“A fervenza”,a historia de
amor entre os fillos de dúas familias enfrontadas uns Romeo e Xulieta moi preocupados, por certo,
polas cuestións sociolóxicas da lingua- entretécese
co presaxio dunha
maldición ligada
ao idílico lugar dos
seus encontros.Tráxicos,tamén,son os
amores narrados en
“Río de esquecemento”, onde se recrea o fusilamento
dun mozo inocente
acusado de traizón polos falanxistas –un suceso re-

Mantendo
a ollada
Viaxes e aventura humanitaria
PILAR PONTE
tro lado e sigamos mantendo a ollada cara a
ese Níxer de estatísticas
inhumanas.

A parte de Fernández
Naval é a que máis se achega ao libro de viaxes literario nun interesante e
ameno relato
desde a partida ata o
regreso. A
parte realizada por
Camilo
Franco é unha compilación de breves textos
que se configuran como
unha galería
de instantáneas dese país fugaces e
potentes. Tripla é a contribución de Alfonso Costa,
con creacións
plásticas nas
que adiviñamos
expresións nas faces
insinuadas, e con
creacións textuais, primeiro en prosa, e logo en
verso. Unhas composicións
poéticas nas que fai prota-

Romance
decimonónico
Dislocando a lóxica das imaxes
DOLORES MARTÍNEZ TORRES
al,novelado aquí como escura vinganza derivada dos ciúmes– e os ímprobos esforzos
da súa noiva por impedir a
súa morte.Igualmente empeñada en sal-

var o seu home –neste caso,
da adicción ás drogas– está a
protagonista d’“A ponte Cabalar”,unha parapléxica que
decide tirarse ao río para suicidarse, mais as cousas non
saen coma ela pretende e, ao longo
dunha interminable noite, ten tempo de rememorar,
en detalle,a sacrificada relación co
seu amado.“O señor Manuel de
Sampaio”, menos
dramático,debuxa
o retrato dun canteiro que ten medo das meigas e
ao que o seu axudante lle gasta unha broma. E, finalmente,“O último
banco do parque”
alude aos nenos
desaparecidos durante a guerra civil
e presenta a emoción dunha anciá
galeguista represa-

gonista a muller africana
tanto na súa beleza como
na súa traxedia. E remata a
obra cun conto infantil de
Moustapha Bello Marka traducido do francés por Carlos Arias.
Unha chamada de atención ás nosas bibliotecas
escolares, non deberían
deixar de adquirir esta
obra porque ofrece en galego dous dos elementos
imprescindibles para a
consecución dun “hábito
lector sólido”,a diversidade
de enfoques e tamén de
contido. Níxer convértese
tamén dese xeito nun bo
recurso educativo interdisciplinar onde atopar historia, antropoloxía, arte, economía, literatura, educación en valores... desde a
lectura amena e amable
sen deixar de ser fiel á dura
realidade que nos transmite.
Níxer non é bo pola humanitaria orixe da iniciativa,nin polos fondos que se
recaden, é bo en si mesmo
como produto cultural,
ameno e interesante. Lean
este libro,non se han sentir
defraudados, e logo, merquen outros exemplares
para agasallar, sexan esa
man que lle dá á estrelamar unha segunda oportunidade devolvéndoa ao
mar que a deixou esquecida na area porque“non nacen flores na primavera de
África”.
FERNÁNDEZ NAVAL,
Francisco X.et al.Níxer,Ed.
Xerais,Vigo,,2010,PVP.17 €

liada cando, pasado o tempo, un día cre recoñecer o
seu neto.
O autor demostra posuír
un discurso moi persoal no
que,sistematicamente,e con
intensidade sostida -tanto,
que algúns poden atopalo
abafante-, se exercita en dislocar a lóxica das imaxes
(“Ían aniñar os dez anos naquel sorriso cativador cando
ao infortunio se lle escapou
un derrame cerebral e se foi
esconder na cabeza da nai
de Fernando”;“Mentres a voz
facultativa tentaba romper o
xeo das súas propias palabras con alusións climatolóxicas,eu estaba a poñer os ollos nos pés da curiosidade e
deixábaos agatuñar por un
andel de libros”). Ese estilo
con vocación romántica,devoto dos malabarismos simbolistas,dos flashbacks e da
prosopopea, outorga unidade a unhas estruturas argumentais moi similares en
canto a personaxes, situacións, motivacións e recursos,nas que non faltan nin a
orixinalidade nin os tópicos,
e que ás veces derivan cara á
inxenuidade do folclorismo,
outras semellan ilustrar unha
obvia didáctica para adolescentes e con frecuencia
adoptan o ton dun romance
decimonónico.
VÁZQUEZ SOMOZA,Xosé
Luís,Nube de seda,Ed.
Toxosoutos,Noia,2010,
P.V.P. 12 €

Nova
perspectiva
Un pracer para os sentidos
DORINDA CASTRO SOLIÑO
Hai uns días tivo lugar na illa de San Simón o
acto de presentación de Cores do Atlántico, un traballo divulgativo musical sobre as cantigas de
amigo que ofrece unha nova perspectiva do xénero máis autóctono da nosa lírica medieval desde
unha dobre dimensión: a interpretación teórica
da catedrática holandesa Ria Lemaire e a interpretación musical da cantante brasileira Socorro
Lira: Ilustrado por Quique Borrell.Así reza, no inicio da súa web www.coresdoatlantico.com.
Daquela, podemos atopar xa nos andeis das librerías este libro-disco que non pasará desapercibido tanto desde o punto de vista ensaístico, como musical e editorial,este,pola fermosísima edición en papel couché...e as impactantes e chamativas ilustracións do artista lucense, aqueles polas
innovadoras e valentes propostas que subverten a
cultura canónica: a de Socorro Lira musicando
quince cantigas paralelísticas con ritmos afrobrasileiros e a de Ría Lemaire, que adaptou as cantigas ao portugués brasileiro actual,xunto coa cantante e Gonzalo Navaza,e expón en setenta e cinco páxinas, a súa tese sobre a autoría feminina
das cantigas de amigo galego portuguesas medievais,teoría que hai tempo vén defendendo tamén
a profesora Camino Noia quen é autora do prólogo.
Ria Lemaire,especialista en literatura medieval
e profesora da Universidade de Poitiers,realiza unha novidosa lectura do contexto e do significado
das cantigas como expresións dunha tradición
oral: as mulleres,que aseguraban a vida económica, social e espiritual das comunidades, cantaban
mentres traballaban.A canción era traballo, divertimento,exercicio mental e poético e expresión tamén do desexo erótico e
sexual. Foron entón
elas as creadoras das cantigas malia que
as transcribisen, asinasen
ou cantasen
os homes. Unha teoría, sen
dúbida, transguesora pero
marabillosamente crible
se atendemos
as palabras da
profesora holandesa e escoitamos a cálida voz de Socorro acompañada de Margareth Menezes, Cida
Moreira, as Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, Eneida Marta, Joao Afonso, Uxía, Leilía e Jorge
Ribas.
Pero Cores do Atlántico é moito máis ca todo
iso porque nace tamén para conmemorar os 15
anos de Ponte...nas ondas asociación pedagóxica
que leva ese tempo a innovar co alumnado galego e portugués, (lembremos Meninos Cantores
editado por Pai Música que é tamén responsable
da parte musical deste traballo), e a batallar pola
máis fermoso desexo: a declaración por parte da
UNESCO como patrimonio inmaterial da humanidade de diversas manifestacións culturais comúns a Galiza e Norte de Portugal.
E Cores do Atlántico vén ser, sobre todo, un auténtico pracer para os sentidos: un traballo para
acariñar cos dedos, para ser visto e oído lido e
cantado, para deixarse conducir polos ritmos de
samba, ou batuque e danzar, sentir o erotismo e
sensualidade das cantigas e para reivindicar o papel da muller en todos os eidos da vida e da arte.
A elas,a eles,obrigada e parabéns.
LEMAIRE,Ria/LIRA,Socorro,Cores do Atlántico,
PAI Ed.,Gondomar,2010,PVP.25 €

