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Famosos descoñecidos

O

regalo, na infancia,
dunha enciclopedia
sobre un país imaxinario, Gurzonia, excita na
fantasía do autor as arelas
de completar -coas súas
linguas e os seus pobos
errantes, coa súa relixión,
os seus xornais e as súas
guerras- ese mundo inventado que dende aquela o
acompaña e que mestura
co mundo real. Así, aínda
que a novela se presenta
coma a tradución da biografía de Entelequio Culebrius, o heroe gurzonio que
a comezos do século XX
conseguiu converter aquel
reino en república, deixa
tamén vislumbrar outros
tempos escuros, máis modernos, no noso propio país. A obra recolle, en ton humorístico-didáctico, a vida
exemplar do citado mozo
no Instituto Medio da capital, Mimbrano, modelo de
disciplina e talante liberal,
onde se subliña a importancia da educación holística, académica e cívica,
para a formación de cidadáns responsables.
Persoalmente, e malia
as súas innegables virtudes, Culebrius non conseguiu caerme simpático. Se
cadra, polo seu aire de neno “Juanito”, neste caso co-

Con exceso de parénteses
Dolores Martínez Torres

ma paradigma dun
nobre, culto e bo
revolucionario -un pouco
marxista coma Groucho e

outro pouco coma Karl-,
que ademais de
laureado
poeta é fillo obediente,
excelente
amigo e
mártir de
corazón
puro que
non dubida en inmolarse
para salvar á súa
patria do
malvado
d i t a d o r,
sempre
tan oportuno a estes efectos.
D e
certo que
haberá
quen se
entreteña en
descifrar as claves
desta historia de disfraces e

bromas privadas; quen se
divirta ao recoñecer os personaxes e as circunstancias
que, convocados a actuar
na peza máis ou menos de
incógnito, se presumen
tras os nomes ficticios.
Mais, tamén, creo que as
case 3oo páxinas da novela
-un relato pormenorizado
de case todo, construído
con avasaladora prolixidade de detalles e personaxes
secundarios- poden poñer
a proba a paciencia dos
que non se contaxien do
seu peculiar humor -baseado nun cóctel de retórica
académica, irónicos cultismos e desmesura oratoria-,
e mesmo facer desistir aos
que non se acomoden ao
seu dilatado tempo interno, a eses longos períodos
que compoñen parágrafos
compactos mentres a acción avanza morosamente,
alambicada entre múltiples
parénteses. Que Gurzonia
non é Tlön, fica claro; mais,
en calquera caso, velaquí
un exercicio narrativo que
practica a “intelixencia de
inventar famosos descoñecidos”.
ÁLVAREZ CÁCCAMO,
Alfonso, A revolución dos
globos, Ed. Galaxia, Vigo,
2008, páxinas.
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rosegue María do Cebreiro a súa fulgurante
andadura poética iniciada en 1998 con O estadio do espello, seguida polo frescor irreverente de Nós, as inadaptadas (2002), que culminou cos que coidamos libros luminosos no seu
quefacer literario Non queres que o poema te coñeza (2004) e O barrio das chinesas (2005). Sobresaía neles a profundidade das vivencias, o ritmo
prodixioso, a erudición aérea, o erotismo brillante. Ao ano seguinte a súa traxectoria iniciou un xiro con Os Hemisferios. O poema aparecía salpicado de fragmentos de conversas, de referencias
situacionais diversas, diso que se podería denominar escenas. O libro que agora comentamos,
Cuarto de outono , acentúa este xiro.
Efectivamente, tamén atopamos nel poemas
escénicos (“Dous”, “Facémolo?”, “Nunca lle puxen letra a unha canción”), mais, nesta altura,
aflora unha narratividade onde faísca a metáfora:
“De pequenos pensamos/que todas as
persoas/teñen a mesma idade./Praza de Abastos,/pórtico do medo./Un coágulo de ira/na bata
da señora.”
Narratividade que se dilata en “Itxita (Fechado)”, “Alto o fogo (Gudari)” e que, noutras ocasións, termina con desvíos irónicos “Un aire de
familia”. Ironía, burla de si mesma e dos demais
case sempre irrom-

Acerto editorial

C

on este libro, que
contén A linguaxe e
as linguas, o discurso
de ingreso de Ramón Piñeiro na RAG o 25 de novembro de 1967, comeza Galaxia unha nova colección
dentro
das
bibliotecas de autor,
presisamente a de aquel
a quen este ano dedica a
Academia as letras galegas.
Nese pequeno ensaio
establece Piñeiro bases
tan certas e compracentes como que “Somos unha das formas de expresión do pulo creador da
vida humana. Porque somos un pobo dotado
dunha lingua […]”, razón
pola que cómpre ler este
libro, como autoafirmación e xustificación da necesidade de nós mesmos,
así como por outras que
máis adiante diremos.
Pouco podemos achegar desde aquí ao que o extenso limiar de Henrique
Monteagudo contempla e
aclara, pois é a súa intención facer unha aproximación ao ideario idiomático
de Piñeiro que sirva como
marco ou pano de fondo no
que situar a súa intervención ante a RAG. Nel aclara
os problemas derivados do
menosprezo social da lingua e do prexuízo sociolóxi-

Linguaxes de R. Piñeiro
Xosé Feixó

c o
(prestixio
do castelán, desprestixio do galego; complexo colectivo de inferioridade, servilismo…), que Piñeiro acertou a verbalizar,
aínda que lle critica cousas
como o excesivo psicoloxismo ou que se centrase de-

masiado
na
análise de categorías antropolóxicas (dicotomías cultura escrita / oral,
cultura urbana
/ rural), pasando por alto o
decisivo proceso de substitución lingüística
ou a ruptura da
transmisión interxeneracional. Critica,
ademais, o excesivo optimismo sobre o futuro da lingua,
pois chegou a
dar por gañada
a batalla do
prestixio cultural. Remata
afirmando que
cos seus escritos
sobre o idioma, Piñeiro contribuíu a formular os
problemas do galego e a
sentar as bases para o desenvolvemento da reflexión
sociolingüística en Galicia,
cousa na que podemos
acreditar con certeza.

No discurso de resposta
de Domingo García-Sabell,
que tamén se recolle no libro, podemos ler lindezas
inxustificables e impensables hoxe, pero que don
Domingo se atreveu a dicirlle en público e por excrito
daquela, como “eu non podo esquecer endexamais
aquela imaxe túa de necesitado total a quen as máximas miserias non asoballaban a esperanza do futuro”.
Delicioso retallo histórico,
pero tamén magnífica frase
para comentar e reflexionar (lémbrese o que fixo un
necesitado total, na máxima miseria, pola lingua e
por todos nós, e compárese
co que lle poderiamos esixir a outros, na actualidade,
situados na máxima abundancia, protección e opulencia institucional).
O libro remata (se excluímos o sempre agradecido índice onomástico)
cun apéndice, que é o informe de Otero Pedrayo á
RAG, no que califica a Piñeiro de “mestre na xornaleira conversa, na carta, no
exemplo e no silencio da
nova xeración”. Acerto editorial.
PIÑEIRO, Ramón, A
linguaxe e as linguas, Ed.
Galaxia, Vigo, 2008 (ed. H.
Monteagudo), 128 páxinas.

pendo no
final das pezas como bengala súbita (“Eu
nunca”, “Nit del foc”). Finais onde non falta a
confesión feridora: “As cidades son grandes./Permítenme chorar.”
Ironía, descuberta da afinidade secreta das
cousas máis dispares e inconexas do orbe. Todo
isto conflúe noutra figura querida pola autora: a
enumeración, que aparece en “Correspondencias (1)”, “E estas foron algunhas das palabras...”,
“Some answers to the last poem on late capitalism”.
A ironía, ese recurso paradoxal para denunciar o noso asombro ante o mundo e a vida, achámola nas citacións librescas que inundan o poemario. Citacións transfiguradas, como xa fixera
Manuel Vilanova en E direivos eu do mister das
cobras e que en María do Cebreiro serven para
enfiar ese cuarto íntimo do outono, onde crepita
o amor ou a tenrura: “Do non ao si, vestidos/e dedos entre o pelo/e a paixón de sorrir para mañá.”
CEBREIRO, María do, Cuardo de outono, Ed.
Sotelo Blanco, Santiago, 2008, 121 páxinas.

