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LIBROS

Cunqueiro, Universo
índa que poida parecer estraño para
algúns, a recuperación e edición de certos
clásicos de noso aparece
aínda como un capítulo
sen pechar. É o caso
da obra de Álvaro
Cunqueiro, do que
existen dende hai
anos unhas das obras
completas máis incompletas que se teñan visto. Non é de
estrañar, polo tanto,
que proliferen de cando en cando volumes
que recompilan os
seus textos, principalmente se estes pertencen aos dilatados eidos
do xornalismo literario
que tan abondosamente practicou o de Mondoñedo.

A

Universo Cunqueiro
é o último traballo dado
á luz destas características, tirado do prelo de
Sotelo Blanco Edicións e
editado polas filólogas
Concha Martínez Mayo e
Maricarme García Ares
cun prólogo de Fernando
Ónega.
O libro, valioso por
canto nel se recuperan textos tanto casteláns coma
galegos de moi diversa na-

Os praceres dun clásico
Armando Requeixo
labor tradutor das
colectoras
sobre dos
textos orixinais en
castelán.

tur e z a
(artigos,
prólogos, conferencias) creados entre 1941 e 1986, figura todo el en galego grazas ao

A s í
pois, esta é
unha obra
de interese,
que achega
ao potencial lector
algunhas
pezas cunqueirianas
doutro xeito
inatopables.
Mais, entendo, certos criterios de edición adoptados e a escolla
do enfoque
prologal son
opinables. Os
primeiros por
non estar o suficientemente detallados e incorrer en descompensacións que por

razóns de espazo non podo agora concretar, pero
que afectan tanto á (non)
tradución de termos casteláns coma ás variacións
normativas (non) operadas. E o segundo porque,
sendo o limiar de Fernando Ónega, unha prosa ben
estimable e escrita con hábil pluma, porén non dá
conta nin da importancia
do material exhumado,
nin da súa relación coa restante obra periodística do
autor, nin analiza, sequera
epidermicamente, as prosas recuperadas. Dirase,
con razón, que non era nin
tiña por que ser este o seu
labor, mais coido que cando se fai o esforzo de publicar unha obra así e cando as editoras apostan por
rescatar e mesmo traducir
este salientable feixe de escritos non tería vido nada
mal un prólogo igual de
brillante pero máis (in)formativo. Secasí, ben está o
que ben parece, xaora, e a
Universo Cunqueiro non lle
faltan atractivos que fagan
del unha lectura máis que
recomendable.

A

Este seu Traxectos curtos, de metafórico título, é
un volume de cento vinte e
cinco páxinas constituído
por doce relatos, ilustrados
con fotografías do propio

Xentes en tránsito cotián
Dorinda Castro Soliño

autor, e
que teñen como
eixo central a
viaxe que os protagonistas dos mesmos realizan en autobús, metro,

tren, automóbil... e
mesmo a
pé. Trátase
de escenas
cotiás, de
encontros e
desencontros, de diálogos entres
persoas coñecidas ou
descoñecidas
entre elas;
xentes, entón,
que van car a
algún sitio
concreto, ou
cara a ningures, e que, en
todo caso, teñen a súa fin
–os relatoscando remata a
propia viaxe, na
próxima parada.
Ao longo destes
textos, inzados de melancolía e certo sabor a ilusións e decepcións dunha
xeración que agora se
aproxima aos cincuenta

Tras o silencio de Isidro Novo
Román Raña
presente novela,
Un escuro rumor
tralo silencio, foi
galardoada na IV Edición do Premio Vicente
Risco de Literatura
Fantástica. No seu autor, Isidro Novo, non é
recente a afección polos
xéneros da literatura
popular (publicou o
western en clave irónica, Por unha presa de
machacantes). Agora o
xénero elixido é o da
ficción científica, mais
deixando tamén aquí a
súa pegada irónica e a
mordaz distorsión das
situacións anunciadas
en traballos anteriores.

A

Cada relato vai enmarcado cunha fotografía relacionada co medio de
transporte e cuxa visión
nos produce desolación e
desacougo, e cun poema
que funciona a modo de
epílogo. Quizais resumen
o espírito do libro estes
versos que se escriben tras
o relato “Unha semana
despois”: “Viaxeiros afeitos
a andar sobre o gume
de/todas as fronteiras./Ir e
vir. Deberes ou soños/o
pasado convertido en
equipaxes/un clamor de
dúbidas e maletas/xentes
en tránsito habitando o
ruinoso edificio das fugas”.

A novela sitúa a súa
acción a finais do século
XXI, nunha cidade
que todos recoñecemos, Clunia Vella,
cuxo máximo
rexedor, Abril
Vasconcello, resulta igualmente recoñecíbel
como o
alcaide
dunha cidade galega actual.
Nesa urbe
do futuro,
fortemente
tecnificada, conviven personaxes que
axiña gañan
o aprezo do
lector. Manancial García é un desempregado
que vive unha situación
de deterioramento sentimental coa
súa parella,
Arzaia, coa cal tivo un
fillo, Alén; o doutor
Amencer Outeiro, científico que conserva unha rectitude ética que o
marxina da elite gobernante; unha galería de
personaxes parahumanos, Siringo, Teba, Li,
etc., que manteñen a
súa humanidade baixo
a aparencia de animaismascota fabricados por
científicos desaprensivos.

PEREIRA VALCÁRCEL,
M,. Traxectos curtos,
tresCtres Ed., Santa
Comba, 2005, 135 páxinas

A cidadanía do futuro, a das clases poderosas, non sae ben parada na novela, pois, por

CUNQUEIRO, Álvaro,
Universo Cunqueiro (prol.
F. Ónega), Ed. Sotelo
Blanco, Santiago, 2005, 150
páxinas

Curtos traxectos
editorial tresCtres,
dentro da súa colección “Céltigos I Narración”, acaba de
sacar do prelo o
libro Traxectos
curtos, de Manuel Pereira Valcárcel, autor estradense afincado en Madrid onde traballa de
mestre e desde
onde vén colaborando con diversos ámbitos relacionados coa nosa
escrita. Deste xeito,
participou en libros colectivos, foi
coordinador da
edición En tránsito.
Antoloxía da poesía
galega en Madrid
(2001); é colaborador en varias revistas e publicacións
como Encrucillada ou
Luzes de Galiza, foi gañador de varios premios e, en
fin, anda a tecer un dilatado labor de escritor sobre
todo como poeta.

Escuro
rumor

nos, o autor fai gala do seu
saber literario e cinematográfico e aproveita para facernos saber as súas opinións e as súas reflexións
sobre temas como a beleza, o amor, a morte, a adolescencia, a fuxida ou a
permanencia, a escrita, o
urbanismo, os paquetes
turísticos de viaxes... en resumo: dos encantos, e tamén dos desencantos, do
noso xeito actual de vivir.

esnobismo estrafalario,
dedícanse a pedir mascotas semihumanas que
logo, cando se fartan
delas, deixan fóra da
súa sociedade e, mesmo, deciden eliminalas.
Aquí xorde o primeiro
conflito. O segundo nace do desmedido afán
especulativo dos capitalistas. Para repoboaren
rapidamente os bosques co fin de fabricaren móbeis de madeira,
espállanse os cultivos de
árbores transxénicas
que alteran moi gravemente a súa composición celular chegando a
unha aberrante situación que dexenera en
catátrofe.

Esta
primeira e
misteriosa epidemia concita o interese do lector pois o
novelista organiza o seu
material narrativo ao
modo das obras de suspense, conseguindo
manter a expectativa
intacta até un segundo
andazo, de menor interese.
Estamos, pois, ante
unha novela amena,
con boa dose de intriga,
ben escrita por Isidro
Novo pero que quizais
pode resultar un chisco
longa.
NOVO, Isidro, Un escuro
rumor tralo silencio, Ed.
Sotelo Blanco, Santiago,
2005, 253 páxinas

