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Fantasía popular
iriamos que en forma
autobiográfica e xa dende a madurez que dan os
anos, o protagonista da historia
nunha sorte de catarse depura o
seu interior de medos e traumas
lembrando a súa infancia, unha
etapa feliz na aldea á que lle seguirá outra, non tan boa, na cidade, con momentos alegres e
de auténtica angustia á escuridade, ao descoñecido, á soidade
da noite…

D

Pesadelos na noite
María Navarro

do os animais falaban ou Arrepíos e outros medos, preséntanos
nesta novela dirixida a un público xuvenil e que Tambre pu-

A noite dos pesadelos
vén a ser un reflexo destes
medos que nacen e medran cun neno que se vai
facendo grande entre fantasía de cativo, pesares de
maiores, obrigas circunstancias, contos populares e
supersticións máis ou menos fundamentadas, pero
que poden chegar a crear
unha certa atmosfera de
desacougo.

blica na súa colección “Ala Delta”, un neno criado na aldea que
debe enfrontarse primeiro aos
medos que crea a súa imaxinación e aos da propia vida e despois ao seu nostálxico pasado na
aldea e ao seu duro e ata cruel
presente na cidade.
A través dos recordos que
recollen retallos importantes da
súa vida -caída do primeiro
dente, marcha dos pais para Suíza, o seu primeiro agasallo, a
morte dun veciño ou o día de
Reis- ou simplemente a lembranza do quefacer cotián -xogos de nenos ou coidado dos
animais- mesturado coa maxia
popular fan que o neno vaia interpretando os medos que sentía en cada momento e así, facéndoos seus, deixan de ser para
el un tormento e lle permiten
afrontara realidade con outro
ánimo.
Non está exenta tampouco
esta novela xuvenil dese gusto
do autor pola fantasía popular
que impregna non só a súa faceta de investigador da mitoloxía e
da literatura oral galega senón
tamén os seus traballos de creación literaria, querencia que ao
perecer lle vén de neno.

O seu autor, Antonio
Reigosa (Zoñán, Mondoñedo, 1958), coñecido por
títulos como Memorias
dun raposo, Resalgario, Bacoriño ou Pesadelos, entre
outros, e pola súa participación nos vinte volumes
dos contos da colección “Cabalo Buligán”, xunto a Ramiro
Cuba e Xosé Miranda, ou no
Dicionario de seres míticos, Can-

REIGOSA, Antonio, A noite dos
pesadelos, Ed.Tambre,Vigo,
2006, 92 páxinas

Dez Eme
número 10 de dez eme
–correspondente ao outono de 2005, pero que
chega agora onde nós- preséntase baixo o epígrafe de “Memoria e Historia” e centra, xa que
logo, os seus artigos, reseñas e
documentos en diferentes reflexións ou estudos vinculados a
estes conceptos inseparables para algúns, mais tamén de unión
prexudicial para quen pretende
facer esquecer ás diferentes sociedades determinados momentos históricos.

O

Desta volta, o monográfico versa, pois, sobre os conceptos Memoria e Historia
desenvolvidos polo miúdo na
sección titulada "ao redor da
historia". Entre os traballos alí
presentes, cómpre salientar o
titulado "Os límites da liberalización franquista: Fraga e os
intelectuais: o Manifesto de
1963" no cal se pon de manifesto cal foi a postura do antigo ministro de Franco á hora
de esclarecer as torturas inflixidas en 1963 a poetas, anarquistas, mineiros e mulleres, e cal
foi a maneira en que o ministro e o seu aquipo tentaron
desacreditar aos 102 asinantes
do manifesto.
Mentres, outros autores fixaron os seus centros de interese
en lembrar colectivos ou persoas que traballaron de xeito significativo por mellorar as condicións dos traballadores e dos di-

Na memoria
e na historia
Paula Fernández

ferentes grupos sociais e, así, reivindícase a importancia do sector naval e dos xeitos argallados
polos seus traballadores para organizarse logo da desarticulación do sindica-

lismo galego tras a Guerra Civil
mais tamén lémbrase a figura de
Manuel Amor Deus, un traballador de Bazán comprometido
loitador polas liberdades que
chegou acadar a Secretaría Xeral
das Comisións Obreiras.

Xoves, 27 de abril de 2006
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ANDEL DE NOVIDADES
M. Blanco Rivas

Obreiros alén mar
Bieito Alonso

Edicións A Nosa Terra. 185 páxinas

A actividade laboral e
sindical desenvolvida polos
traballadores inmigrantes
hispano-galaicos, fundamentalmente mariñeiros e
fogoneiros, na cidade de
New York durante o primeiro terzo do século
XX é estudada nesta
obra. Traballadores
que viviron forxaron
ou acrecentaron a
súa conciencia de
clase en contacto con
outros inmigrantes
de ideoloxía anarcosindicalista, puxeron

a andar unha experiencia
sindical inédita, de base “étnica” e industrialista, a Unión
de Fogoneros, Cabos y Engrasadores del Atlántico, asentada nos principais portos da
costa leste norteamericana.
Con oficios vinculados ao mar determinaron unha organización societaria na
que se pretendeu un
debate entre unha
identidade internacionalista e de clase e
a pervivencia da raíz
“étnica”.

Tao Te King
Lao Tse
Editorial Toxosoutos. 136 páxinas

As ensinanzas de Lao
Tse, a través de varios milenios, configuraron a cultura
e as diversas maneiras de
pensar e consolidar a
filosofía oriental
dunha maneira xenuína na propia China. É nese mosaico
tan variado e uniforme onde despegan
os alicerces dun pensamento doutrinario
e filosófico que será

vital naqueloutras concepcións que non deixan de respirar os aromas virtuosos de
Lao Tse. Os poemas do Tao
Te King están marcado por esa venerada expresión poética
que Lao Tse -que viviu nun estado permanente de contemplación-, lle buscou
tanto n faceta doutrinaria como na
enigmática.

Unha escuma de voz
Fabio Scotto
Edicións Espiral Maior. 75 páxinas

Unha serie de recensións
sobre obras relacionadas con
este tema completan o volume
mais se cadra o intre máis poético ou nolstálxico sexa o que
baixo o epígrafe "Unha imaxe"
presenta a pintura "O abrazo"
de Juan Genovés, unha lámina
que representa o encontro
de dous grupos de persoas
nun espazo indeterminado que simboliza o momento xusto en que os familiares reciben os excarcerados pola amnistía de xullo de 1976.
Trátase, pois, dun monográfico que ao tempo que reflexiona sobre eses dous conceptos tan intimimamente ligados presenta diferentes casos apegados á memoria histórica e colectiva do país
galego, algo rexeitado por algúns grupos mais defendida e
rescatada por outros que cada
día loitan por situar no lugar
que corresponde a tantas persoas que loitaron polas liberdades nos anos máis escuros
de Galicia.
VV. AA. Dez eme, nº 10,
Santiago, 2005, 113 páxinas

Scotto entra na vida coa
música das palabras e é ela o
verdadeiro centro e marxe do
poema: a melodía
intocable do corpo,
da vivencia, a luz que
aluma e fai sombra
no palpo da materia.
Como suliña Antonio Domínguez no
limiar, “o seu verso é
romántico, melancólico ás veces, enve-

ado na pel trasparente do
que sempre está aí, un el anónimo que se agocha na ondulación do dicir”. O
galego atopa na poesía do escritor italiano unha voz de fondo que vén de antigo, como dun encontro centenario. A
tradución ao galego
correu a cargo de Xavier Frías-Conde.

A aspironeta
Marta Álvarez

Edicións Xerais. 30 páxinas

Zip é unha aspiradora vella que xa ninguén usa porque só está programada para
aspirar, namentres a súa
compañeira K-38,
último modelo en
aspiradoras robóticas, aspirofrega, aspirocose e ademáis
fai deliciosas tortiñas de chocolate.
Un día guíndana

nun vertedoiro e cae nunha
profunda tristura. Pero todo
cambia cando Sabela a recolle e a converte nunha aspironeta, un aparello
que se adica a carrexar nubes dun
lugar a outro. Entón comeza para
Zip unha vida chea
de grandes aventuras.

