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Literatura
vs.
educación
LiX Tradución ao galego dunha obra imprescindíbel

como iniciación á ollada feminista do mundo

O xogo de cartas // Balthus

D

ende o seu título á aparencia máis externa –cuberta
lila en que resaltan unhas
gafas da mesma cor–, O
diario violeta de Carlota de Gemma
Lienas deixa claro cal é o seu tema

principal: unha mirada feminista do
mundo, que é tanto coma dicir unha
mirada igualitaria. O texto parte dun
argumento tan sinxelo coma efectivo: Carlota é unha adolescente de 14
anos a quen a súa avoa Isabel lle aga-

salla un diario rosa cunha mancha
violeta no centro. Ao ver a desilusión
da neta, a outra avoa, Ana, proponlle que escriba un diario en que vaia
rexistrando todas as situacións cotiás que supoñan algún tipo de dis-

criminación para as mulleres. Tras
as reticencias iniciais, a protagonista ilusiónase coa idea e comeza
a facer partícipe do seu proxecto ao
seu contorno: o seu irmán Marcos, a
súa amiga Mireia, a súa veciña Laura, seus pais, etc., de xeito que a cadea a prol da igualdade das mulleres
é posta en marcha.
O desenvolvemento da novela,
como xa acontece noutra das creacións da autora (O diario vermello de
Carlota, que achega unha visión da
sexualidade dende o punto de vista
dunha adolescente, e que se complementa co proxecto de Andreu Martín e Jaume Ribera, O diario vermello
de Flanagan, no que se fai o propio
dende os ollos dun mozo), está habilmente pensado para ir desmontando estereotipos negativos arredor
do feminismo e, sobre todo, para ir
achegando ao lectorado conceptos
básicos deste pensamento a través
de exemplos tan sinxelos como indicativos da realidade social actual.
Neste sentido, a obra non só consegue o seu obxectivo, senón que
o supera: as nidias explicacións de
Lienas sobre a paridade, o patriarcado ou a violencia de xénero serán
de utilidade para mozas e mozos,
permitíndolles contar con ferramentas críticas para avaliar actitudes da
vida cotiá que pasan desapercibidas,
mais que claramente agochan comportamentos machistas. A narración
ten unha compoñente divulgativa
evidente, como amosa o glosario
de termos e conceptos incluído nas
páxinas finais ou os correos co tes-

temuño de mozas de diferentes lugares do mundo que denuncian as
situacións de discriminacións que
viven. Antídoto contra a chamada
chick lit que asolaga ultimamente as
edicións máis comerciais para adolescentes (quizais por este motivo o
novo auxe dos libros para mozas non
sexa tan evidente na literatura galega como noutros sistemas máis normalizados), o valor educativo do texto de Lienas é indubidable e cómpre
celebralo.
Mais precisamente aí radica tamén o seu principal problema: a súa
compoñente formativa é tan elevada
que ás veces se perde de vista que
estamos ante un libro de ficción. De
feito, o argumento semella comporse dunha serie de situacións creadas
ad hoc para explicar os conceptos
que son do interese da autora, polo
que a trama acaba por resultar feble,
un chisco inconsistente. Todo isto
propicia que O diario violeta de Carlota sexa un texto moi acaído para
traballar dende as aulas, mais que
continúa a nós enfrontar a un eterno
dilema da literatura infantoxuvenil:
que debe primar, a compoñente literaria ou a educativa? Difícil resposta.
// Montse Pena Presas
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Facedores de corazóns
LiX Mestría no relato e no debuxo entretecen unha

fermosa historia sobre o amor como desapego

U

n álbum de sorprendente
beleza este que nos ofrece
OQO. Da autoría compartida entre o narrador oral canario Arturo Abad (www.arturoabad.com/)
que se estrea na escrita editada
con este traballo e do, xa recoñecido, ilustrador mexicano Gabriel Pacheco (filustra.com/gabriel-pacheco/), que coa obra creada sobre do
texto da francesa Anna Castagnoli,
A grande viaxe, obtivera en 2009 o
premio Isaac Díaz Pardo outorgado
pola AGE ao mellor libro ilustrado.
A historia, nada orixinal (pero
iso nunca é un demérito porque
poucas cousas hai máis repetidas
ca a orixinalidade, e o importante en literatura é a linguaxe e non
os argumentos) cóntanos o labor
dun mozo que dedica o seu tempo e oficio á reparación e, mesmo, fabricación, de corazóns para
o que usa, como corresponde, por
materia prima anacos do seu propio corazón. É esperado que esa
entrega e desvelo haberán de dar
nunha fermosa historia de amor,
do amor como entrega e desapego
dun mesmo, como lle ocorre a Matías que acabará por perder o seu
propio corazón de tantos anacos
como entrega á amada e dantesca

(no mellor e máis nobre sentido da
palabra) Beatriz.
Pacheco ofrécenos un tratamento gráfico de dobres páxinas cheo de
detalles que complementan a lectura: botes que nos falan dos mellores e máis prezados ingredientes
metafóricos que haberá posuír un
corazón nobre (mar, soños, nubes,
esquecemento, silencios...), xunto
con ferramentas e aparellos curiosos e un enleado de fío que cose
os corazóns e úneos entre si cando
entre eles nace unha harmonía que
principia un encontro dos seus dous
extremos, como sucede nas páxinas contiguas cos retratos de Matías e Beatriz, que preceden á dobre
páxina final. Fío que tamén abre e
pecha as gardas do álbum, no final coa presenza do gato xogando
co nobelo. Minucioso e cun debuxo
tecnicamente notábel, Pacheco vai
construíndo paralelamente a historia gráfica en secuencias narrativas
administradas con eficacia e unidas
por unha alternancia de interiores e
exteriores, estes creados a base de
paisaxes arbóreas que tanto nos fan
lembrar a Briggs, do mesmo xeito
que as figuras humanas nos traen
unha certa lembranza das de Rébecca Dautremer.
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Obra de mestría e eficacia narrativa cando texto e imaxe se ensamblan no acto lector e o texto
pon a continuidade da historia e
a imaxe achega os detalles silenciados por aquel. Entón temos un
home namorado e disposto a crear
un corazón para levarlle á amada
por camiños nos que tamén van
os caracois, das caixas saen flores,
as árbores adórnanse con atraentes colaxes, e chegamos á casa de
Beatriz e ao seu rostro adiviñado
a través da fiestra... Até o suceso
final, onde o corazón perdido revivirá no corazón nacido no peito de
Beatriz mercé ao amor de Matías.
Fermosísima a dobre páxina na
que vemos o facedor de corazóns
esvaecido, a súa silueta branca
peta no corazón do lector até velo
renacer, un pouco máis adiante,
enriba do enleado de fío.
// Xabier P. DoCampo
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