
Todo semella que este
título,Un último destino,pe-
cha un amplísimo macro-
texto de X. C. Caneiro. Un
macrotexto de varios miles
de páxinas, que comezou
en 1997 e que acostuma a
ser etiquetado desde para-
laxes extraliterarias do
ideoloxismo doutrinario.
Non deixa de producir
abraio que certa crítica,
que no seu día tivo o atre-
vemento arraián á igno-
rancia ou ao disparate, de
elevar a obra de Caneiro
aos máis altos cumes do
parnaso literario universal,
agora masacre e menos-
prece os seus escritos
coincidindo curiosamente
coa rebeldía do seu autor
fronte a certos dogmas e
ortodoxias políticas.

Un último destino ven
poñer o ramo,como xa di-
xen,a este labirinto de his-
torias suturadas pola
paixón pola literatura. Un-
ha nova macronovela, sen
as barras opresoras do ini-
cio,desenvolvemento e de-
senlace, que mergulla ao
lector nese territorio fic-
cional de Dalmara, xa pre-

sente no mundo noveles-
co do escritor.A Dalmara,
mestura de Macondo e Co-
mala,de paraíso e deserto,
morada de seres felices e
dementes, regresa o prota-
gonista nun mes vacacio-
nal, relaxante e terapéuti-
co.Regresa para vencer,pa-
ra curarse do esquece-
mento e porque non pode
soportar a melancolía. E
mentres volve, recupera as
sensacións da súa infancia
e adolescencia. El, útil ser-
vidor do sistema económi-
co,cousa que nunca quixo

ser, rescata a súa familia,
unha saga de lascivos e
desnortados,de orates que
perden a cabeza por amor.
Rescata tamén, nesta vila
enferma de insania e limí-
trofe coa fantasía, os mun-
dos de ficción nos que vi-
ven mergullados os seus
melancólicos,desnortados
e amorferidos poboado-
res. E así, recreándose nos
recordos e sen facer dema-
siadas preguntas, atopa a
felicidade e aprende o
esencial da vida, a alma
das cousas.

A novela de Caneiro é
outra meditación poética
sobre o vivir e sobre esa
meta sempre procurada: o
lugar onde repousa a feli-
cidade. Mais tamén, un
canto á fantasía, ese lado
fusco da realidade, máis

alá de todo o que é tanxi-
ble. E nesa atmosfera, pou-
co menos que espectral,
verase envolto o lector que
sexa capaz de soportar a
case ausencia de trama e
de aventuras apaixonan-
tes. Non faltan, porén, infi-
nitas andanzas delirantes
da que é protagonista esta
tribo de desnortados ou
que teñen lugar no inter-
nado misóxino de curas
da cidade.E non faltan,so-
bre todo, as marcas defini-
torias da escrita de Canei-
ro:unha aposta inquebran-
table e quizais desaforada
a prol dun modelo lingüís-
tico culto,baseado nos xo-
gos metafóricos, na rique-
za lingüística,na harmonía
dos sons. E tamén na des-
mesura verbal dun ourive
que aloumiña a lingua e á
vez estíraa e convulsiónaa
con arriscados e singula-
res neoloxismos.Xa que lo-
go, a estética de sempre,
que individualiza e lle con-
fire unha grande rendibili-
dade estilística á obra.
CANEIRO,Xosé Carlos,Un
último destino,Editorial
Galaxia,Vigo,2010,l9,50 €

Elías Portela deuse a coñecer nos últimos tempos
grazas á súa dobre condición de moi notable poeta en
galego e en islandés.Este feito chamou a atención tanto
como para que os medios de comunicación lle presta-
sen atención polo mérito innato e adquirido dun autor
galego internacionalmente recoñecido xa. Mais esta
realidade lingüística de Elías hai que enfocala dun xeito
máis conciso,sen sensacionalismos momentáneos.Cre-
mos que hai que reflexionar –el mesmo o fai– sobre as
posibilidades e funcións lingüísticas do poeta bilingüe.

Crear nunha lingua para recrear noutra as túas virtu-
des líricas crea un diálogo interior que se manifesta na
posibilidade teórico–literaria do dobre eu lírico.Por un
lado está o cangués Elías Portela e,por outro, lado o is-

landés Elías Knörr.As diferen-
zas creativas dunha lingua e
outra crean novas situacións
de reflexión e recreación ou es-
tiramento lingüístico e cultural
que derivan na necesidade inte-
rior de poetizar e teorizar.

Se ben é certo que a poesía é
o xénero da sensibilidade e co-
mo tal non lle acae demasiado
ben nun primeiro momento pala-
bras como“teoría”,os sentimentos
derivados da súa realidade lévano

a teorizar e mesmo realizar unha
sorte de ecuación poética con consabida

fórmula derivada das teses de Jakobson que dan
voltas sobre a súa auto–poética.

Aclaradas estas cuestións, o lector atopara un poe-
mario heteroxéneo nas formas, nas experiencias, pero
non na valentía,na proposta dunhas imaxes,metáforas
e presupostos dunha poesía moderna, comprometida
co bo facer literario. Non queda o poeta ancorado en
manifestacións pretéritas,senón que procura novas for-
mas de expresión.Lembra en certas pasaxes a un poeta
creacionista,inventor do seu propio mundo.

Por estas -e moitas outras- razóns,Portela eríxese co-
mo unha voz diferente,que clama atención diferencia-
da por ser quen de achegar unha poesía xenuína e en-
volvente.
PORTELA,Elías,Cos peitos desenchufados,Ed.
Barbantesa,Cangas,2010,PVP.12 €
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Ler Onde houbo lume é como contemplar un mural.So-
brancean algúns dos cadros autónomos que o confor-
man,que poderían ser escollidos de entre todos pola súa
ironía e degoiro de liberdade.Do relato principal da nove-
la non podemos desvelar a misión do paranoico Rodrigo
Senra.A pesar de que tamén queiramos tanto a poesía de
Keats.

O dominio da técnica da autora matiza as cores con fi-
no humor,condúcenos seguido polas sucesivas historias
independentes que forman parte dunha matriz que,ade-
mais de abrir e pechar o libro,as relaciona.Habelencia na-
rrativa que tamén abrangue a dosificación do misterio,ao
emprego dun flash back que nos fai viaxar no tempo men-

tres seguimos atentos uns diálo-
gos que divirten e suxiren...e os
retratos, tanto dos secundarios
coma do xubilado,aínda e sem-
pre romántico, antagonista per-
fecto para a xornalista nova anco-
rada en bloqueos.

Píntanse ambientes e persona-
xes coa mestría que aconsellaba
Leonardo da Vinci: aténdose sem-
pre ao que require o tema deberán
concordar coas figuras as reac-
cións e actitudes de respecto,dor,
compaixón...Tal se dicía noTratado

da pintura,e tal reflicte Marica Campo,
coa subtileza que require un tema como é

o das mulleres que ficaron soas por decisións
que tomaron outros, e que elas asumiron como

unha obriga.
Si podemos desvelar,sen citar o verso de Keats que pe-

cha o libro,que o nexo común a todas as esceas indepen-
dentes e cohesionadas deste fresco,son mulleres que nun
tempo que pode abranguer dende finais do século XIX ata
finais do XX, morreron solteiras. Quizais por iso, o maior
acerto desta novela, e ten moitos, é ese seu enfoque da
condición feminina.Se Virxinia Woolf defendía no seu en-
saio Unha habitación propia o anticonvencionalismo e a
enteireza das mulleres,Marica Campo salda a débeda coas
solteironas que arderon por algo ou para alguén.Porque
onde houbo lume sempre queda algún rescaldo.
CAMPO,Marica,Onde houbo lume,Ed.Biblos,Cesuras,
2010,PVP.14 €

Mestría na
pintura mural

Do lume e dos rescaldos
LAURA CAVEIRO

Manuel Núñez Singala xa nos ten afeito ao humor
“nobre”, que percorre toda a súa obra desde O acha-
do do Castro,unha das pezas de teatro máis represen-
tadas da literatura galega,até a Comedia Bífida,perse-
guida por brillante, cuxas críticas lle darían ao autor
para escribir unha nova comedia tráxica que nos fa-
ría,sen dúbida,rir a cachón.En Menú de enganos cón-
tanse “cousas de rir que arrepían” e “cousas tráxicas
que fan rir”,como ben diría Castelao

Argallado o libro coma a carta dun restaurante,
móstrase nel o dominio de todos os xéneros que se
poden encadrar no relato breve, deste xeito imos da
pequena anécdota, ao xeito de Cousas de Castelao,
no apartado“Para Picar”,até esoutras que se agrandan

nos“Entrantes”e xa se conver-
ten en “Arquivos”, á maneira
diestiana, no desenvolver do
ofrecemento nos “Primeiros” e
“Segundos”, para retornar á
brevidade no apartado final
das “Sobremesas”. Núñez Sin-
gala é, sen dúbida, un dos que
mellor terman do ritmo no de-
senvolvemento da historia, de-
ses autores que tan ben lle te-
llen collido o pulso ás palabras
no desafío do tempo ben medi-
do no discurso, como o poden

facer Gonzalo Navaza ou Séchu Sen-
de. Menú de enganos é un tratado do“en-

gano”,onde se vai da mentira social ao autoen-
gano ou á frustración como en“O comezo das vaca-

cións”,“O tobo” ou o “Inhalador”. Hai relatos maxis-
trais como“A rapaza do bikini verde”nas que o novelo
do enredo nos conduce cunha curiosidade inmensa
a un remate que non albiscamos. O segredo dos rela-
tos breves está nesas palabras finais, a bolboreta que
dá voltas ao redor da luciña e que ilumina todo o que
rematamos de ler,.Menú de enganos ofrécenos rema-
tes que cortan a dixestión, rotundos e sorprendentes,
sobre todo vingativos e,por incríbel que pareza,nada
indixestos.O segredo está en saber comer o que se le,
este é un dos bos menús da temporada.
NÚÑEZ SINGALA,Manuel,Menú de enganos,Ed.
Galaxia,Vigo,2010,PVP.11,80 €
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