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diálogos e accións dunha gasa
lírica lene que o vaporiza to-
do. De igual xeito, moitos dos
elementos clave das diversas
tramas alicerzan en metáfo-
ras e símbolos de grande forza
e plasticidade, agochando
tras de si as eternas realidades
que envolven ao ser humano:
o amor, o pasar do tempo, a
procura da identidade propia,
o sentir telúrico da tribo...

Como antes que ela Risco,
Cunqueiro ou Fole, en Cam-
po dáse unha moi fértil relite-
raturización da nosa tradición
oral, que aquí cobra nova vida
entre meigas, trasnos, xacias,
fadas e lavandeiras noctur-
nas, seres mitolóxicos de noso
que se erixen en protagonis-
tas de contos como “O cervo e
a lúa”, “A lenda do loiro galán
dos ollos de auga”, “Solilo-
quio dunha xacia”, “A fada”,
“Unha meiga en «Albinoni»”,
“O trasgo no Caribe”, “Confe-
sión póstuma dunha meiga
en chuvia e soño” ou “Lavan-
deiras nocturnas”.

Esta revisitación dos nosos
seres míticos e, en xeral, dese
fondo antropolóxico singular
do que se alimentan os textos
literarios orais galegos alcan-
za en Campo grande altura
estética, confirmando unha
vía de re-creación que, cos
anos, continuaron tamén bri-
llantemente Xosé Miranda,
Antonio Reigosa e Xoán Ra-
miro Cuba (pénsese en toda a
serie Cabalo Buligán, por
exemplo), M. Anxo Mato Fon-
do (así en Xope de lilaina) ou
F. X. Fernández Naval (Len-
das de onte, soños de mañá),
entre outros.

Con Confusión e morte de
María Balteira Marica Campo
demostraba que a volta ao
noso pasado lendario e histó-
rico continuaba a ser posible
e que dese regreso literario
poderían agromar novas sei-
vas coas que sorprender ao
lector. Case tres lustros máis
tarde, aquela intuición segue
a ser certa e as doce narra-
cións do libro fican xa entre os
froitos logrados da nosa escri-
ta recente.�

Armando Requeixo

CULTURA.33.

a súa madurez
creativa. A ducia de
contos recollida nes-
tas páxinas chanta-
ban as súas raíces en
dúas fontes igual-
mente vizosas: dunha
banda, o noso pasado
histórico; doutra, o
lendario popular de
tradición oral.

Ao primeiro deses
espazos literarios
pertencen relatos co-
mo “Mulleres no ca-
miño” –de fondo ton
reivindicativo– e, so-
bre todo, o relato que
dá título á obra. Ao
segundo adscríbense as res-
tantes historias do libro, con
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CONTADELIBROS.
Un pirata de Camariñas

Crónicas corsarias,de Rafael
Lema, é un relato de aventuras
situado no século XIX. O

capitán Araña
é un famoso pi-
rata de Cama-
riñas que reci-
be unha
misión do vice-
rrei de México:
interceptar un

navío da Compañía de Indias.
Son tempos de guerras napole-
ónicas, independencias ameri-
canas e aumento do poder da
masonaría. Edita Tambre na
colección ‘Catavento’.

Novas historias de lareira

Galaxia publica na colección
‘Costa Oeste’, pensada para
adolescentes, Faíscas,de

María Cano-
sa. 36 relatos
curtos que
recuperan o
vello sabor
das historias
da lareira, a
mestura
entre medo,

intriga, desexo e aventura da li-
teratura oral. Historias vividas
algunhas, outras escoitadas e
as máis delas inventadas sen
apartarse demasiado da
realidade. 

Clásico da intriga

Agustín Fernández Paz publi-
cou Aire negrono 2000. Foi un
éxito de lectores rotundo, con

vendas
constantes
durante todos
estes anos.
Agora ve a luz
a 13ª edición
do libro, que
se adapta á

nova normativa pero mantén
igual de fresca a historia de in-
triga de Laura Novo, unha mu-
ller con problemas mentais
que aos poucos nos vai contar
a súa historia. Edita Xerais na
colección ‘Fóra de xogo’. �

excepción de “Cro-
nóforos”, conto fan-
tástico moito máis
próximo á narrativa
de misterio e terror,
de longa tradición es-
crita.
Hai, de por parte, ou-
tros tres trazos carac-
terísticos na prosa
destes relatos: a súa
fonda pegada poéti-
ca, o simbolismo
denso que atesouran
e o pouso metalitera-
rio do que se nutren.
Son, por tanto, narra-
cións nas que o alen-
to da poeta que Cam-

po é gravita sobre cada sintag-
ma, vernizando descricións,

A aparición do pequeno selo
Bubela Edicións achega un no-
vo, e sempre benvido, espazo
alternativo á edición de poesía.

Neste caso, a
empresa en-
márcase nun
movemento de
vangarda de-
nominado sen-
timental_IS-
MO, que avoga

pola restauración da poesía ga-
lega e rexeita as tendencias vi-
xentes. Entre os autores apare-
cidos na Colección de Poesía
da editora figura o seu princi-
pal impulsor, Xesús Manuel
Valcárcel, xunto a Manuel Cel-
so Matalobos, Xesús Alfonso
Parada, Rafael Pintos Méndez
e Carlos Arias, autor da última
das entregas.

A defensa do sentimental-
ISMO en canto movemento
poético ocupa a maior parte do
limiar-manifesto co que Xesús
Manuel Valcárcel introduce a
obra. Nas últimas páxinas
achégase no entanto ao poe-
mario de Carlos Arias, que con-
sidera “unha mostra elocuente
das posibilidades do rebelde
stil nuovo”.

A poesía de Carlos Arias é
encadrábel, de certo, no que
semella un dos principais pos-
tulados da nova estética, a raíz
filosófica: “o sentimental_IS-
MO céntrase deliberadamen-
te na mensaxe, nas ideas, no
significado e, por este motivo,
vincúlase tematicamente coa
filosofía (o noso principal em-
paste)”, lembra Xesús Manuel
Valcárcel no limiar. Dor da
claridade é unha medita-

Tres Premios Nobel en Compostela.Da man do programa ConCiencia, or-

ganizado pola USC e o Consorcio de Santiago, que este ano chega á IV edición,

estará presentes na cidade o Nobel de Química en 1987, o francés Jean-Marie
Lehn [na foto], este xoves 28 de maio. Cos profesores Pedersen e Cram, desen-

volveu a química supramolecular. Seguiralle James Watson Cronin, Nobel de

Física en 1980 coñecido por descubrir  o "efecto Cronin" (a unión de nucleóns

en átomos pesados afecta ás interaccións a altas enerxías). Por último, o 1 de

xuño, e o 15 dese mesmo é a quenda do Nobel de Química no 2006, Roger Da-

vid Kornberg, estudoso das bases moleculares da transcrición eucariota.�

’’Como antes
que ela Risco,
Cunqueiro ou
Fole, en
Campo
dáse unha
moi fértil
reliteraturi-
zación
da nosa
tradición
oral”
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Marica Campo
vista por

Calros Silvar.

POESÍA.

As arestas
da vida

Dor da claridade
AAuuttoorr::  Carlos Arias.

EEddiittaa::Bubela, 2009 .
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Presenza galega Lisboa.As xornadas arrincan o 29 de maio, coa inaugura-

ción, na Fundación Torrente Ballester, en Compostela, dunha exposición pic-

tórica de Enrique Gabriel e unha conferencia de Alexandre Banhos [na fo-

to].  Galegos en Lisboa: anatomía dunha historia esquecidacontinúa até o día

5 de xuño, coa presentación do libro e o documental O Couto Mixto. Unha re-

pública esquecida, a revista Nova Aguia, o documental de Xan Leira Galegos

en Lisboa. A historia xamais contada,ou o libro Os galegos nas letras portugue-

sas,ademais de diversas conferencias.�

mesmo xeito que sorprende a
determinación con que abor-
da un texto –adaptación da
obra de Racine– inzado de in-
trigas e ciumes amorosos no
seo da familia e tamén de con-
notacións políticas. 

A montaxe de Graham Vick
ten, precisamente, a virtude
de realzar os contidos dramá-
ticos da trama sen recorrer a
ningunha estrataxema que
manipule o espírito da obra:
pódese captar a súa esencia
textual e musical sen efectos
que subliñen ou “expliquen”
o que se nos suxire dende a
mesma medula do drama.
Vick parte dun escenario sin-
xelo, case minimalista, no que
destacan, sobre un fondo azul
nocturno, uns enormes e aus-
teros paneis dun intenso ver-
mello que, resituándose a ba-
se de pequenos movementos,
van enmarcando e outorgan-
do un espazo propio a cada
unha das escenas. Na sobria
atmosfera creada por este
marco –resaltado con peque-
nos detalles como un facho,
unha árbore ou un obelisco–,
despréganse un colorido ves-
tiario a medio camiño entre a
estética orientalizante e o ba-
rroco velazqueño e unha ilu-
minación que crea ambientes
refulxentes ou intimistas se-
gundo as necesidades da oca-
sión. Un exacto movemento
escénico con reminiscencias
do teatro kabuki –non exento
de humor– proporciónalle a
este Mitridate a lixeireza e a vi-
talidade precisas para suplir a
posíbel monotonía da alter-
nancia recitativo-aria.

Esta sinxeleza case no bor-
do da estética zen resulta ful-
gurantemente efectista e im-
pactante pero –o máis impor-
tante– permite que se desen-
volva con claridade a drama-
turxia, a evolución da trama.
O vermello sangue evoca a
traxedia e a morte, mais ta-
mén os vínculos familiares, a
loita contra o estado imperial
de Roma, o pragmatismo e
dobrez dun militar corruptor,
a tentación do privilexio ad-
quirido a cambio da traizón.
Os grandes temas da loita

querido por moitas das voces
contemporáneas, e dos veos
da ironía, Dor da claridade
enúnciase desde un ton sere-
no e bota man dunha expre-

sión coidada que non
desbota, senón que
por veces reitera, un
léxico requintado. Nos
procedementos de
observación das ares-
tas da vida –“na aresta
/ da vida, no gonzo da
xeada”, envolta case
sempre polo símbolo,
radica, ao meu enten-
der, un dos valores
dun poemario que se
resiste a unha lectura
superficial e que nos
convida a rastrexar “as
viaxes do eu”, no seu
“inmenso esforzo por
soportar a nada”. A
observación da “vida a
chegar / en cada pinga

que pasa” levada a cabo polo
eu, queda ademais enmarca-
da nun conxunto que se insire
nunha continuidade –unha
tradición– representada, no
poema que abre o libro, pola
imaxe dun volume que, “hai

ción sobre cuestións de
raíz filosófica que non parte,
como podería pensarse, de
construtos teóricos senón da
propia experiencia cotiá deli-
cadamente simboli-
zada: “Volvemos ás
faíscas da mirada /
pra darmos coa ver-
dade”.

Ancorado no trans-
correr dos días me-
diante algunhas mar-
cas temporais (“luns,
trinta e un de xaneiro
dos meus corenta
anos”, “unha tarde de
vento [...] e un día máis
de xaneiro”), o poe-
mario evoca paisaxes
sentimentais como a
infancia, o amor ou a
ausencia, ao tempo
que constrúe alegorías
sobre algúns dos ci-
mentos que sosteñen
a literatura de todos os tempos:
a viaxe, escolleitas referencias
mitolóxicas e, sobre todo, unha
imaxinaría que bebe da nature-
za, do cosmos e tamén do rito.

Espido da roupaxe das ci-
tas, do xogo intertextual tan

máis de cen anos”, foi marca-
do por “alguén [que] fixo san-
gue”, “para que llo ceda eu /
co seu sangue a quen me si-
ga”, e, no poema final, por
apenas tres versos: “No máis
escuro da noite / barco dis-
ponse / para abrir de novo a
súa viaxe”. Semellante estru-
tura sitúa o libro de Carlos
Arias, sen espaventos, nunha
dimensión máis ampla da po-
esía e do pensamento.

A aparición de coleccións e
correntes explicitamente al-
ternativas, como é o caso de
Bubela Editorial e do senti-
mental_ISMO, traen aire fres-
co á poesía actual, sempre ne-
cesario sexa cal sexa a súa di-
rección. Non obstante, sería
desexábel que o marco senti-
mental_ISTA no que aparece
o libro de Carlos Arias non li-
mitase a súa lectura, por for-
tuna chea de arestas, como a
vida.�

María Xesús Nogueira

O Festival Mozart deste ano,
dedicado ao traballo de Gra-
ham Vick, abriu coa produ-
ción de Mitridate, re di Ponto
que a Royal Opera House pu-
xo en pé no ano 1991. Mitrida-
te foi a primeira incursión de
Mozart na ópera seria e segue
sorprendendo a capacidade
daquel mozo de catorce anos
para empregar o xénero como
vehículo da súa brillantez. Do

crítica
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CONTADELIBROS.
Colección Nume

Toxosoutos publica dous novos
títulos da colección de narrativa
‘Nume’. En precario,de Miguel
Anxo Martínez Oubiña, é unha
novela chea de humor negro

que conta as
dificultades
dun viaxante
para
encontrar
clientes. His-
torias da pin-
tura. Oda aos
pintores gale-
gos,de Maxi-

mino Cacheiro Varela, é unha
obra dupla: por unha banda 29
relatos inspirados por grandes
obras de arte e pintores; pola
outra, 65 poemas dedicados a
mestres galegos da pintura.

Compostela-Veneza

Patricia A. Janeiro publica a súa
segunda obra narrativa, A pers-
pectiva desde a porta,que ve a
luz en Edicións Positivas. 

A escritora
compostelá
compón un re-
lato que pivota
ao redor de
Nadia, unha
avogada
encargada da

defensa dun preso indepen-
dentista que acaba marchando
de Santiago a Veneza fuxindo
dunha crise matrimonial. 

Debú literario

O’ Salto do Cané a primeira
obra publicada polo profesor de
Arte Jorge Llorca. A través da his-
toria da taberna que lle dá título
á novela, componse un retallo

de personaxes
cheos de vida e
pasado:
Ponciano, don
Ruperto, Zaca-
rías, Dorita, a
da mercearía, o
marqués de

Ghataesfolada... Literatura con
sabor clásico cun pouco de nos-
talxia no bico. Edita Xerais. �

’’Sen citas,
sen o xogo
intertextual
tan querido
por moitas
voces
contemporá-
neas,
enúnciase
desde un ton
sereno e unha
expresión
coidada”

ÓPERA.

Dramaturxia
e poesía

Mitridate, re di Ponto
de W.A. Mozart
LLiibbrreettoo::  Vittorio Amadeo Cigna-Santi.

IInnttéérrpprreettee::  Orquestra Sinfónica de

Galicia.

DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  Gabriele Ferro.

DDiirreecccciióónn  ddee  EEsscceennaa::  Graham Vick.

Carlos Arias.
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