O MIRADOIRO
XOÁN NEIRA
Falabamos o pasado xoves nesta tribuna da fascinante aventura que se agocha en 'Morning
Star', a magnífica novela de
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Antonio Reigosa, natural de Zo- Galiza Afonso Alfonso
caso non pretende ninñán (Mondoñedo), apaixonado vive na Golpilleira, a
estudioso e investigador da lite- casa grande dos raposos e base- gunha ensinanza senón entreter
ratura tradicional. Estes dous ándose na súa experiencia vai e provocar a curiosidade.
Todo isto narrado con enxeescritores, xunto con Xoán contándolles aos raposos máis
novos unha serie de aventuras ño, brevidade e moito humor,
Cuba, son autores tamén dos
que explican o modo de actuar cunha linguaxe inzada de xiros,
volumes 'Contos Marabil osos'
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libro de fábulas ben curioso e animais) tedivertida, abben fermoso, no que non só se ñen comportasolutamente
natural e aurecompila a tradición oral se- mentos huma-

Recreando a tradición oral

téntica ¡unha gozada!.
Reigosa achéganos un mundo
que se nos vai, que se lles vai
aos nosos rapaces. Fai unhas
reflexións rotundas e inquietantes cando di: "Mentres se pense
que a tradición é producto da
ignorancia non lles podemos
esixir aos nosos fillos que miren
atrás" e tamén comenta "unha
sociedade que despreza a tradición e ós vellos, sendo indulxente, está en crise". Isto, ollo, non
supón caer no ruralismo... nada
é máis moderno que o que somos e o que facemos hoxe.
Non está en perigo a literatura tradicional senón a oralidade, a transmisión oral.
Este libro tráenos reminiscencias da imborrable pegada
de Cunqueiro, o grandísimo fabulador que bebeu da tradición
oral e contou "coma quen come
pan", aló onde o mundo se chama Mondoñedo.
Así que como se dí na contracuberta: poñede a orella e escoitaredes todo o que se move,
todo o que vive, anda, corre,
dorme o que medra e o que morre... como tan ben puxo Afonso
Alfonso, que diga Antonio Reigosa.

