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Adeus ao escritor Isidro Novo, que era
«poeta, mago ou unha cousa desas»

!'oa-uto^que moTeu onte noseu Lugo natal aos 66 anos, foinarrador, poeta, tradutor. Será
) cun breve recital poéticoesta tarde antes de que o seu corpo sexa incinerado ~

de Bilbao e soamente xogabamos
os de Magoi». Co tempo, rendé-

ronseas esixendasdo campionato

de Modestos e abríronse a fichas
detodaaddade.
Isidro Novo vivía «nun carril

JAURECUIZAR
A sjaureguizariaielprogreso.es

LUGO. Loli de Ferrol lembraba

que daba a Lamas de Prado e que

ante que o sea home. IsidroNovo,
gustaba de «fregar follas de limóns

hoxe é a rúa Mondoñedo, cerca da

moeiro era o sea favorito». Isidro

da. Aquel Lugo dos anos 60 «era

cores, dos saborese das palabras»

ao fútbol no medio da nía porque

coas mans para alelas, o olor de li-

mina casa», apunta Xosé Miran-

Novo «desfmtou dos olores, das

unLugomoidisdnto: xogabamos

durante toda a súa existencia.

case que non pasaban coches e as
beirarmas eran de térra».
Dése barrio lácense marchou

Na maná de onte o seu corazón

detívose mentres estaba na súa

casade Lugo. Os amigos recitarán

o escritorfinado onte para estudar Ciencias Saciáis en Santiago.

varios poemas do seu derradeiro
poemario as seis desta tarde no

«Era moi novo, xa tina o Preu con

tanatorioVelatoriosLucenses, de

16 anos», salienta Lolide Ferrol,

Lugo. Unha hora máis tarde o seu

«pero tivo malasorte porque lie

corpo será incinerado.

morrea o pai cando era novo e úvo

Isidro Novo foiun investigador
da vida dende que naceu no San

que empezar a traballar». Empre-

gouse como administrativo nunha

Frailan —o día máis lácense— de
1951. No campo da palabra fíxo

cultivos de todas as especies:

empresa de autobuses, «polaque
tívo que deucar os esmdos porque
non liepasabanos apuntamentos

poesía, traducían e ensaio. Aínda

porque ponían os ensaios as catro

narrativa —adulta e xuvenil—,

e tamén tivo que deixar o teatro

que, sobre todo, foi un salvador

da tarde, cando el estaba no trabaUo», sinala a súa viúva.

de léxico. Buscaba palabras para

cúralas e devolvelas ao falar co-

VIVEIRO. Por volta daqueles anos,
Loli desprazárasedende o seu Fe
rrol natal a Viveiro para canecer a
Semana Santa e coñeceua Isidro,

mún.

O escritor Xosé Miranda con-

ta que a definición que máis lie

honraba foi unha que liefixo un
cliente insistente do bar que tívo,
O Cairo Duro. «Isidro, t¡ es poe-

que uña a súa orixe na cidade.

«Dende aquela, hai 45 anos, non

ta, mago ou unha causa desas»,
caracterizárao aquel homiño que

non se separaba da barra.

nos separamos; eramos o un para
o outro», lamentaba ela ante.
Despois de casaren. Isidro em-

E poetaera, pero tamén mago.
Loli de Ferrol lembra que, dentro
do seumuldverso de intereses,ta-

trabaüou moitos anos como administratívo ata que deddiu investi-

pregousenunhagasolmeira,onde

gar no vino. «El quena caneceros

mén quixo ser actor. Isidro Novo

viñedos e as adegas, e pensou que

vestía de cores —especialmente

de granate— para celebrar a vida,

podería facelo montando un bar;

que «quería que os espectadores

distinta do que pensaba». Obriga
a aturarcUentescomo o home que
o consideraba «poeta ou mago»,

pero atender un bar é unha cousa

pero «vestía de negro para os recitáisde poesía». O motivo era
estivesen atentos únicamente á

aínda que non todos amosasaban
tanta chispa. Tardou nove meses
en defraudarse e pechar.
Esa decepciónnon lie fíxo de-

súavoz». Forados escenarios dra-

máticos, no escenario do mundo,

adornábase con fulares e enriquecíaos seuspantalónscon parches
de cores vivas; sempre eiíatenta
combinación eos zapatos que cal-

zase aquel día.

POLAFÍAS. Antonio Reigosa e

máis el reuníanse cada semana
para manter en marcha a roda de

actos literariosque promovían.

Podían ser polafías, días de Ro-

Isidro Novo, o pasado mes de outubro na libraríaTrama co seu último libro
Loli de Ferrol
Vi uva

Antonio Reigosa
Escritor

Isidro desfmtou dos
olores, das cores e dos

Isidro sentía devoción

Quique Bordell
Pintor

Cada día dos últimos
maná, subía ao meu estudo

existencia»

polo fútbol que faaa o
Barcelona. Gustáballe o
fútbol elegante, era un
esteta ata niso»

a físicacuántica»

cía. «Moitas multas por exceso de

dridismo. O seu amigo explica
que, por riba desa ironíadepor-

tendido porque xogara no Iris de
Magoi como extremo esquerdo.
Paco Martín, agora escritor reputado e en tempes gardameta
seguro desa escuadra lácense,comenta que non era fácilxogar no

sabores e das palabras

durante toda a súa

vinte anos, as doce da

e falabamos de temas como

sah'a, revistas oráis, recitáis polo

San Frailan ou xomadas de literatura. Ambos os dous mandñan en
movimento a norea da literatura

galega na. ddade.

Ambos os escritorespercorreron

xuntos o país para alentar a pala-

bra viva. Reigosaeraquencondu-

yelocidade me teñen posto por ir

distraído fahndo con el!». lembraba onte o escritor.

A maiores do amor pola litera-

tura habíaun sentimento notable

que os facíacomungar: o antima-

uva,,estaba «a devoción de Isidro

polo Celta e polo fútbolque facía
o Barcelona. Gustáballe o fútbol

elegante, era un esteta ata niso».
O escritor falecido era un en-

Iris «porque imitaban ao Athletic

sistirdo seu interesepolos bares
e menos da fasdnaciónque lieespertaba a amizade. O pintorQuique Bordell destacaba onte pola
noite, aínda ferido pola perda,
que «cada día dos últimos vinte
anos as doce da maná» o sea ami-

go poeta subía ao seu estado en
Campo Gástelo con dous cafés fumegando ñas súas mans anchas.
As conversas diarias entre am-

bos os dous rondaban «esa reali-

dade difusa que é o multiverso».

O multiverso non é unha figura

poética,senónunhaespeculación

da física cuántica, un tema que

apaxioabaa Isidro Novo. Era outra
das súas multicuriosidades.

