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Cando principiamos a
lectura d´ A Muller do Mediodía e unha muller indolente é violada e logo
esa mesma muller abandona o seu fillo de sete
anos nunha estación do
tren como quen vai mercar o pan, entramos nun
desacougo emocional dependente que xa nos atrapou para a lectura. A ausencia de sentimentos fai
renxer os nosos esquemas
de anticipación e necesariamente procuramos explicacións nas seguintes
páxinas da alemá
Julia Franck.
A novela presenta unha estrutura
organizativa simple
onde a historia se
desenvolve entre
dous momentos
que actúan de marco: no primeiro Helene, a protagonista, abandona o seu
fillo Peter de sete
anos na estación
do tren, no segundo, dez anos despois, Helene vai visitar a Peter ao que
non vira en todo
ese tempo. Entre
eles, un enorme
flashback da vida
desta muller desde
os prolegómenos
da Primeira Guerra
Mundial ata o nazismo, constitúe o
corpo da obra.
A protagnista,
Helene, e mais a

Ourense non é máis aquela Auria das hortas e os viñedos a pintar de cores as ribeiras; nos tempos do grafitti e
do crime audiovisual, mudou en Oregón o seu nome
literario e xa a súa paisaxe se
asemella á de calquera outra
cidade devastada polas contradicións do progreso. Ameixeiras regresa de novo -sen
detective,pero aínda con cadáveres- a ese Oregón urbano do“post-fracaso”para tecer sobre o seu mapa unha
rede de vidas cruzadas,onde
as historias individuais dos personaxes,determinadas por conflitos
particulares e sen
conexión aparente, acabarán
por coincidir.Para algúns, ese
choque de destinos será a penas
un roce casual
ou, se cadra, só
unha necesaria
rabuñadura; para
outros suporá un
detonante da catarse,unha morte
tráxica ou mesmo a posibilidade de renacer.
Cen capítulos
sucédense,a modo de breves secuencias, neste
relato adscrito ao
xénero negro,onde a intriga se
combina co re-

Silencio na dor
Literatura dos sentidos
PILAR PONTE
súa irmá, Martha, críanse
en Bautzen no seo dunha
familia burguesa. Faltas
do cariño familiar dos
seus proxenitores refúxianse nunha relación
lésbica desde unha idade
temperá. Tras a morte do

pai, as dúas irmás trasládanse a Berlín onde van
seguir camiños diverxentes. Mentres Martha realiza unha viaxe cara a fóra
que a leva polos vieiros
da paixón e das drogas
nese Berlín de entreguerras, Helene dirixe
os seus intereses á
introspección a
través do desenvolvemento intelectual no ámbito
filosófico e namora dun estudante
de filosofía co que
vai casar. Un feito
tráxico rachará co
tempo soñado e
Helene pérdese
de si mesma. A
“Muller do Mediodía” é unha figura
lendaria alemá
que se lle aparecía ás persoas que
non descansaban
ao mediodía castigándoas a non ser
que esa persoa
durante unha hora lle explicase como colleitar o liño
e como tecelo. Esta figura lembra a
necesidade humana de descansar e

Ourense/
Oregón
Intriga e relato do cotián
DOLORES MARTÍNEZ TORRES
trato do cotián.Enfocados cada un deles sobre un personaxe e conducidos por un
narrador alleo, os capítulos

fragmentan a información
en doses moi medidas e ensamblan os distintos fíos que
converxen cun ritmo notablemente eficaz. É
merito do autor (debe de ser un hábil
guionista) debuxar
os tipos e os ambientes cunha escollida elección de
medios e detalles:
pode ser co movemento dun plano
que se abre lentamente ata amosar
toda a escea,ou coa
expresividade dunha imaxe ou dun
diálogo, ou cun
adxectivo a tempo,
ou se cadra, mediante a presenza
de determinados
obxectos como parte do decorado. A
obra comeza co discurso dunha mociña en flor que pasa
exhaustiva revista
aos seus sosténs (a
súa voz,a única que
non depende do na-

comunicarse, a mesma de
Helene que anulada pola
traxedia se deixa vencer e
se refuxia no silencio e na
incomunicación e non
reacciona ante quen a
maltrata tanto física como
psicoloxicamente.
A descrición é o piar
fundamental da novela,
tense sinalado que a de
Franck é unha “literatura
dos sentidos”en canto hai
nela unha recreación nas
sensacións que vai máis
aló do realismo. Pero non
creamos que se trata dunha literatura do preciosismo, todo o contrario: Julia
detense para nos amosar
tamén o máis desagradable e inhumano de forma
que en ocasións a lectura
chega a se nos facer dura.
Non está de máis lembrar que hoxe podemos
gozar da obra de Julia
Franck en galego grazas
ao bo facer da editorial
Sotelo Blanco máis tamén
grazas a que no seu momento a Consellería de
Cultura e Turismo concedeu unha axuda para a
súa tradución. Non podemos deixar de chamar a
atención sobre a importancia do apoio institucional á nosa “normalización” cultural nestes tempos de atrancos para a
cultura galega.
FRANCK, Julia,A muller
do Mediodía (trad. Luís
Fdez. Rodríguez), Ed.
Sotelo Blanco, Santiago,
2009, PVP. 15 €

rrador,dá case a impresión
de soar en off;coma no cine;
e resulta, por demais, fascinante,como se consegue relatar a biografía deste personaxe case exclusivamente a
base de marcas rexistradas).
Logo,sáltase ao achado dos
dous cadáveres -violada e
violador- que aparecen,cosidos a tiros,nunha nave industrial,para proseguir presentando o resto dos protagonistas,inmersos en circunstancias dispares.E aínda que,coñecido o crime,semella case
obvio agardar pola súa resolución,non é esta unha trama de misterio ao uso,senón
que se detén en como os dramas de cada día latexan no
interior deses veciños que,
sen decatarse,comparten traxectos no autobús,cola nas
tendas, mesas no bar e paseos polas rúas con outros insatisfeitos,vítimas ou verdugos,en acto ou en potencia.
Unha parella ámase co amor
dos quince anos; unha muller descende en caída libre
no desamor,o home da cicatriz é un esteta sensible; un
emigrante esperta dun pesadelo; un marido insatisfeito
chatea cunha menor; un par
de vagabundos e un taxista
saúdanse nas noites,hai un
pediatra que adoita ulirse os
dedos... Pódese, si, pasarse
ben unha tarde en Oregón,
con eles.
AMEIXEIRAS,Diego,Dime
algo sucio,Ed.Xerais,Vigo,
2009,PVP.15,80 €

Ao son de
Cunqueiro
Proveitosa conxunción
ARMANDO REQUEIXO
Un proxecto editorial como o sarriao de Ouvirmos
veu encher un oco no noso mercado literario hai agora un lustro.Ninguén antes se dedicara con tanto empeño ao rescate,por xunto,dos materiais sonoros e fotográficos dos nosos máis significados escritores.É
certo que no visual as fotobiografías de Xerais son un
precedente incontestable.Tamén que o fondo de gravacións do Consello da Cultura Galega é o mellor dos
arquivos existentes neste sentido.Mais ninguén,insisto,fixo por achegar ao mercado ambas vertentes a un
tempo da vida e obra dos nosos autores con tanta amplitude e con tal esmero na materialidade da edición.
Froito dese meritorio quefacer foron nacendo nestes anos as fotobiografías sonoras de Manuel María
(2005),Celso Emilio Ferreiro (2008),Antón Áviles de
Taramancos (2009) e,máis recentemente aínda,Álvaro Cunqueiro (2009).Sobre desta última quero agora
dicir dúas palabras.
Álvaro Cunqueiro.Fotobiografía sonora gozou do
acerto editor de encargar a dous especialistas na obra
do mindoniense,RexinaVega e César Morán,a elaboración dos textos e comentarios que acompañan as
gravacións e instantáneas do volume.O resultado é
un audiolibro impecable,no que se recollen preto de
cento cincuenta ilustracións con fotografías de e ao
autor,reprodución de manuscritos,carnés e outros
efectos persoais e aínda de moitas das cubertas dos
seus libros traducidas a diversas linguas.Da súa parte,
no sonoro incorpóranse dous cd’s:un deles con dúas
gravacións de conferencias impartidas polo de Mondoñedo e outro recollendo doce temas musicais a
partir de poemas seus interpretados por moi diferentes grupos e solistas.
Nunha conxunción máis que proveitosa,dos textos que acompañan a fotobiografía encargouse RexinaVega,nun discurso que amosa o seu fondo coñecemento do personaxe e,o que é aínda máis de agradecer,o seu talento para transmitir con lamio narrativo e
capacidade de engaiolar ao lector o fondo,complexo e poliédrico universo cunqueiriano.Pola súa
banda, a
presentación do material sonoro
correu a cargo de César
Morán, investigador,
poeta e, tamén si,

excelente músico, facetas
todas tres que explican o
por que do rigor e o poder suxestivo das atractivas planas nas que se recollen audiodocumentos e cancións.
Para os devotos da“seita cunqueiriana”da que fala
o seu fillo César no breve pero intenso limiar á obra
este volume ha ser non só unha regalía,senón unha
audiolectura obrigada.Por descontado,para todos
aqueloutros amantes da boa literatura,esta publicación terá de ser tamén bocatto que non deberían
deixar sen probar. E é que Cunqueiro volve porque recorda e se recorda,resucitando unha e mil primaveras máis.Ai non!
VEGA,Rexina/MORÁN,César,Álvaro Cunqueiro.
Fotobiografía sonora,Ed.Ouvirmos,Sarria,2009
PVP. 45 €

