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Un neno subido
ao mapa do tempo

LER CON NENAS

O ‘xeito Mayoral’
Montse Pena Presas

‘O sombreiro Chichiriteiro’ é a incursión de Manuel Rivas no mundo literario infantil, xunto
cos debuxos de Patricia Castelao. POR LORENA DOMÍNGUEZ MALLO FOTO PEPE FERRÍN/AGN
O   de Manuel
Rivas para nenos (logo de publicar
Todo ben e Bala perdida dirixidos
ao público xuvenil) é un libro no
que a maxia reborda nada máis
abrilo. Os debuxos, de Patricia
Castelao, son pequenas marabillas
que se miran con goce e
curiosidade. Teñen a plasticidade
dunha película de animación e
parecen tridimensionais aínda
que non o sexan. As nenas e nenos,
que seguen sempre os debuxos,
nada máis velos empezarán a
comentalos: este é Simón, esta
é a boca do sombreiro... É o seu
xeito de participar na historia
que está a serlles contada. Se os
adultos valoramos a fermosura
dos debuxos, para a rapazada
esa fermosura está chea de
significado, ponlle cara e corpo
ao que se conta e faino máis
comprensible, máis próximo.
A historia é sinxela, pero difícil
de seguir para nenos moi cativos,
o que incrementa a utilidade dos
debuxos. Todo comeza, como
as mellores historias máxicas,
cunha situación cotiá coa que
calquera neno se pode identificar
(unha festa na casa do avó) que
vai mudando paseniñamente
cara algo marabilloso desde a
aparición dun home asoballador e
malquerido polas xentes que vén
montado nunha avestruz e cun
sombreiro moi especial. O que
define a Simón, o protagonista, é
a súa valentía, e é precisamente
esa ousadía súa a que o leva
a enfrontarse a ese xigante
descarado. Cando o neno lle tira
o sombreiro nun arranque de
carraxe desencadéase a acción,
porque o sombreiro non cae ao
chan senón que empeza a cantar
e sae voando, e Simón detrás del,
correndo cara a aventura.
As historias con obxectos máxicos
son un clásico, e neste caso trátase
dun sombreiro benfeitor que
converte a Simón no protagonista
dos seus propios soños, facéndoo
vivir cousas imposibles. O
sombreiro foille roubado a un
trompetista e por iso sabe cantar
e tocar a trompeta. Calquera nena
soñaría con ter un sombreiro
que lle permitise voar, que lle
ensinase a tocar, e que cando
tocase conseguise que os paxaros
a acompañasen, como se estivese
dirixindo a orquestra da natureza.
Tamén aparecen moitos valores
que todos queremos transmitirlle
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aos nenos e nenas: a amizade,
o respecto e a admiración pola
natureza, a solidariedade, a idea de
que as palabras das linguas poden
verse magoadas ou perdidas se
non se lles axuda (falándoa)...
Ademais, estes valores insírense
no conto de xeito natural, non
se percibe unha listaxe de fondo
cunha enumeración de valores
a incluír, senón que todo parece
xurdir enfiado, e todo o bo leva ao
bo: a ousadía de Simón á aventura,
amizade de Simón e o sombreiro
aos prodixios, a solidariedade

do sombreiro á salvación de
insectos e palabras.
Por último, cómpre dicir que
a lingua na que se conta a
historia é unha lingua limpa
de requintamentos, inzada de
palabras fermosas que usan
os miúdos que falan galego:
bochechas, apampados,
orelludo, reviravoltas...
Aparecen rimas tamén en certas
partes do libro, concordando
coa musicalidade presente na
historia e nos debuxos. Insírense
no conto os nomes de moitos
insectos e paxaros e unha
imitación do seu canto máis
poética ca realista. Iso, sumado
á importancia das palabras, á
música e aos soños, fía un relato
cunha aventura moi emotiva,
chea de encantos lingüísticos,
visuais e oníricos. E o final, que
é unha parte máis da aventura,
é un final verdadeiramente
orixinal. A comuñón coa
natureza faise total e Simón
consegue influír no seu curso.
Un libro para que os nenos
miren doutro xeito os paxaros,
os sombreiros e ata os mapas do
tempo...


Quen matou a Inmaculada
de Silva?, a nova obra de
Marina Mayoral (Xerais,
2009), constitúe unha volta
aos lugares, ás temáticas e
mesmo aos personaxes máis
transitados pola autora na súa
produción galega. En Brétema
(trasunto do seu Mondoñedo
natal) centra o seu foco en
Etel, unha adolescente de
dezaseis anos interesada en
averiguar qué aconteceu a
noite en que morreron a súa
misteriosa tía Inmaculada
de Silva e Antón do Cañote,
un perigoso e mítico fuxido
da zona. As versións do
acontecido son dispares e
diversas, o que permite dotar
á obra dun dos trazos máis
característicos de Mayoral: o
multiperspectivismo. Este vese
recollido a través da escrita
de Etel e dálle a oportunidade
de situar ao lectorado na
inmediata posguerra. Se ben os
discursos das testemuñas están
ben conseguidos e contan
cunha coidada ambientación
nos anos corenta, hai un
elemento que resulta abondo
inverosímil: os roles de xénero.
A actual tendencia narrativa de
debuxar personaxes femininos
emancipados, autónomos
e altamente preparados,
leva á autora a caracterizar
dun xeito esaxerado ás tías
de Etel, outorgándolles
unhas ocupacións e unha
independencia que non
resultan cribles para a
Galiza dos anos corenta,
especialmente porque entre
elas semella non haber
contrastes. O ímpeto de querer
narrar aquel tempo incluíndo
o papel das mulleres percíbese
tamén no repaso polo traballo
que moitas realizaron para
acadar a igualdade (por
exemplo, lémbrase o esforzo
de Victoria Kent a prol do voto
feminino).
Porén, o mergullo na historia
que realiza Mayoral lévaa
tamén a procurar nela a
outro dos caracteres sobre
os que xira a acción, creando
así a unha das figuras máis
poliédricas, actractivas e
intrigantes do texto (que é,
alén, un dos principais valores
do mesmo): Antón do Cañote.
Este guerrilleiro antifranquista
–seguramente– está inspirado
con acerto na figura de Luís
Trigo Chao, ‘O Gardarríos’, un
fuxido mindoniense que, ao
igual ca o Cañote, practicaba

unha forza de xustiza
alternativa e puido manterse
no monte varios anos, ata
que o asasinaron canda a súa
compañeira.
Amais da trama argumental
central enchida das
compoñentes principais
de amor e misterio das que
tanto gusta a autora, hai unha
incidencia no proceso de
maduración da protagonista,
que se visualiza a través
dun maior coñecemento do
pasado da súa familia, na
asunción da atracción física
que sente por Juancho, na súa
capacidade para repensar o
que lle aconteceu nos últimos
anos e, igualmente, no que se
ten sinalado como unha das
caracterísiticas da literatura
xuvenil: a consciencia de
que no mundo hai diferentes
poderes sociais cos que se debe
negociar e/ou loitar. Mágoa que
a teima da autora en completar
o seu particular macrotexto cre
unha novela cun peso excesivo
da súa obra pasada: as relacións
familiares escaparánselle ao
lector despistado ou iniciático
(pese a árbore xenealóxica
que se facilite ao remate),
que, porén, se gusta doutras
novelas súas, gozará da viaxe
aos tempos da posguerra, do
amor marcado pola rutura
de convencións sociais, da
moza “ben” que soña con
ser escritora e das diferentes
visións dos acontecementos
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transmitidas por unha única
voz. Todo ao máis puro “xeito
Mayoral”. O interesante
final aberto deixa espazo e
interrogantes para outra volta
a Brétema que, de seguro,
veremos.


