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Fala Mulemba
que produce a chegada da xirafa
e describirán tamén a selva e os
seres que nela habitan; macacos,
leóns, xirafas ou elefantes que
conviven coas protagonistas e o
medio en perfecta harmonía.

mulemba que fala vén ser
a última entrega do autor
de Chantada Xosé Lois
García, de quen xa coñeciamos
contribucións como, por exemplo, o libro de poemas A figueira
lingoreteira. A mulemba supón
un achegamento á cultura angolana, feito a través dunha árbore
africana da familia da figueira
denominada mulemba.

A

Constitúe, xa que logo, un texto
cheo de referencias a esa compoñente máxica que caracteriza decote a cultura ancestral africana,
mesturadas cunha dose de dozura e ganas de regresar a un xeito de vida impensable por nós e
que periga no continente africano. E é tamén outra tentativa do
autor, moi vinculado aos países
africanos de lingua portuguesa
pois dende hai anos é membro
honorífico da Unión de Escritores Angolanos, de promover a
comunicación entre Galicia e
países como Angola, Mozambique ou Cabo Verde.

O relato, acompañado das ilustracións de Suso Cubeiro e
dun mapa que orienta os lectores sobre a localización espacial, e ambientado en Angola no comezo da colonización europea, vai debullando
trazos idiosincrásicos africanos dende a perspectiva dunha folla de mulemba capaz de
transmitir todo o seu saber a
unha meniña mentres dorme.
Kilumba e a súa nai, Mamá
Semba, dormen baixo as follas da tradicional árbore e a
nai ficará abraiada cos soños
da súa filla, quen manifesta
ser quen de escoitar as conversas entre as follas da árbore. As follas narrarán pequenas historias, que provocan a
ledicia da meniña que as escoita, sobre o xeito de vida
deste país africano, a nolstalxia polas tradicións máis antigas as cales esmorecen pouco

Esta interculturalidade achega os
lectores a quen vai dirixido, aínda que se cadra se trate dun texto
moi denso para lectores de entre
sete e nove anos, a universos descoñecidos e atractivos ao tempo
que promove sentimentos de
respecto polo medio e culturas
diferentes.
a pouco debido
ás intervencións
estranxeiras, aventuras con leóns, o temor

GARCÍA, Xosé Lois, A mulemba
que fala. Xosé Lois García (Ilustr.
Suso Cubeiro) Everest Galicia, A
Coruña, 2007, 42páxinas

Bruxa Raruxa
Premio O Barco de Vapor
2006 na súa vixésimo segunda edición recaeu este
ano, e como vén sendo habitual,
nunha novela de corte xuvenil titulada Unha bruxa ben rara. O seu
autor Carlos Mosteiro (Santo André de Xeve, Pontevedra, 1955) é
xa un recoñecido e consolidado
escritor na nosa lingua con obras
como Cinco casos para Alex
Lupanamán, O día que Miguel Induráin pasou por
Gonderade ou Manual de
instrucións para querer a
Irene.

O

No libro -que consta de catro partes, en cada unha das
cales se inclúen varios capítulos- van desfilando personaxes reais e imaxinarios
que se atreven mesmo a
manter un diálogo co autor
da novela, provocando deste
modo unha serie de reflexións acerca da historia narrada e da independencia
dos seres creados.
Raruxa é o nome desa bruxa
ben rara que aparece no título e a protagonista en torno á
cal xiran outros personaxes
importantes na historia e que
lle dan sentido aos pensamentos e
actos duns rapaces que xuntos
emprenden a aventura de buscar e

Saber acabar ben
María Navarro
liberar a que foi presa das maldades doutros iguais, tornando o negativo en positivo e facen-

do bo o dito co que remata a novela “ben está o que ben acaba”.
Para entender ben a historia na segunda parte a nai de Raruxa, facéndose dona do libro, dirixe “unha carta aberta” ao autor onde lle
explica o pasado da súa filla para
que o público coñeza a situación
actual da moza e poida entender o
desenvolvemento dos acontecementos posteriores. Conséguese
deste modo manter a narración nun plano real a pesar
da fantasía que rodea a narración dende o comezo.
Non é mais que un procedemento propio da ficción literaria, pero que se revela neste
punto novidoso e mesmo introduce algúns tópicos que
convén desbaratar empregando a mofa e a ironía e algún valores que sería bo destacar como o sentido da amizade e a importancia do comportamento solidario.
O remate feliz, quizais excesivamente agardado, deixará os
lectores cun agradable arrecendo a paz e iso sempre resulta
interesante.
MOSTEIRO, Carlos, Unha
bruxa ben rara, Ed. SM, Madrid,
2007, 126 páxinas

ANDEL DE NOVIDADES
M. Blanco Rivas

Os intelectuais marxistas
Xesús Alonso Montero
Edicións Xerais. 616 páxinas

Moitos dos protagonistas deste libro militaron no
discurso universal contra a
inxustiza, contra o discurso capitalista e os seus contidos. Nas súas páxinas fálase dos intelectuais galegos que reflexionaron en
Galicia dende o marxismo,
e fálase de homes e mulleres que, antes e
despois da Guerra Civil, protagonizaron accións contra as
malfeituras da sociedade desde
postulados comunistas. Nomes
como Lois Tobío,
Montero Díaz,

Otero Espasandín, Ánxel
Fole, Margot Arce, Luís Seoane, Enrique Líster, Enriqueta Otero, Julio Aneiros,
Lueiro Rey, Ramón de Valenzuela, Neira Vilas, Celso
Emilio Ferreiro ou Díaz
Pardo son tan só unha
mostra da ringleira de intelectuais comunistas que cita Montero. O
autor ofrece tamén textos case
descoñecidos e
un documento
inédito: a “acta”
orixinal da Iª
Asemblea de intelectuais do
PCG (marzo de
1977).

Aínda
Xavier Franco Alonso
Edicións Sotelo Blanco. 174 páxinas

Un escritor viaxa a Lisboa. É Outono. Non sabe
que vai facer alí, só que é o
momento de ir e quizais de
escribir un libro para o que,
de principio, non ten historia
ningunha. A propia cidade,
os pequenos acontecementos, os personaxes que se cruzan no seu errante
deambular, pensa,
deben ditar o argumento e os detalles
da historia. Ou
quizais non deba
escribir nada, só
respirar e calar,
porque, ¿un libro
serve realmente
para algo? ¿Pode

ser un axuste de contas con
un mesmo, una maneira de
alimentar a vida desgastada?
Apuntamentos dos días, de
dúbidas, de xestos que pouco a pouco van cobrando
significado. Un caderno de
viaxe que pode converterse
nunha novela. Quizais só sexa o fondo doutro retrato máis
difícil e case sempre condenado
ao fracaso, e por
forza errado: o
autorretrato. Aínda foi finalista do
Premio Lueiro
Rey de Novela
Curta 2006.

A lingua galega na cidade
Gabriel Rei-Doval
Edicións Xerais. 512 páxinas

Este libro aborda en
profundidade a análise sociolingüística das cidades
galegas no seu conxunto e
céntrase nos principais indicadores de vitalidade do
noso idioma nacional: coñecemento, lingua inicial,
lingua habitual, usos na familia, usos escolares e usos
laborais. Mais tamén afronta unha análise do
cambio lingüístico, tanto intraxeracional como int e r xe r a c i o n a l ,
dun xeito novidoso. Ademais da
visión do conxunto urbano,

presenta unha análise
comparada da situación do
idioma nas sete cidades galegas. O libro achega importantes aspectos de interpretación, nomeadamente no terreo das interaccións lingüísticas familiares, sección na que se
tratan non só as principais
tendencias senón tamén as
causas e motivacións do cambio
lingüístico.
Igualmente, presenta as principais liñas da evolución histórica
do noso idioma
no século XX.

