
“Moita historias entrela-
zadas a través dos hoax, os 
bulos que chegan a través 
do e–mail”. Así define o au-
tor este conxunto de relatos 
curtos sobre o un e os ou-
tros, dez contos e outros 
tantos modelos de mensa-
xes que, o mesmo que ana-
cos dun espello roto, pre-
sentan un reflexo –frag-
mentado e literario, si, pero 
á vez realista e revelador– 
da vida moderna, onde, a 
cotío, baixo unha aparencia 
de normalidade, latexan en-
fermizas incongruencias e en-
velenadas contradicións. No 
comportamento dos protago-
nistas –tipos comúns e corren-
tes, coma eses que nos cruza-
mos na rúa, cos que coincidi-
mos no ascensor ou, sen sabe-
lo nalgún foro ou lista de co-
rreos; se cadra, tipos coma nós 
mesmos– detéctanse, en efec-
to, os síntomas canónicos da 
alienación: illamento, comuni-
cación interpersoal dificulto-
sa e en moitos casos median-
te intermediarios, baleiro, frus-
tración, redución da capaci-
dade individual incerta peza 
dun mecanismo descoñeci-
do... Os conflitos entre o co-
mún e o privado, entre o rural 
e o urbano, entre realidade e 
ficción/mentira/desexo xor-
den dunha difícil, senón im-
posible, adaptación ao medio, 
multiplicados pola dependencia ca-
ra aos aparellos tecnolóxicos (“pura 
ortopedia”, que diría o amigo de Ma-
falda) e mais á realidade paralela 
–coas súas particulares verdades e 
mentiras, coas súas urxencias e ta-

mén as súas trampas– dos mundos 
virtuais. 

Non hai tanto tempo, cando non 
había ordenador, nin móbil, nin inter-
net, nin GPS e case nin radio no co-
che, a maioría destes relatos parece-

rían ambientados nun futu-
ro de ciencia–ficción: nun-
ha era chamada, ironica-
mente, “da información”, na 
que a xente, disociada en-
tre o anonimato das portas 
fechadas e o exhibicionis-
mo das pantallas abertas, 
estivese intoxicada por un-
ha sensación de compañía, 
de globalidade, de partici-
pación e de coñecemento, 
mentres habitaba nunha 
falsa seguridade que, ao fa-

llar, deixaría patente a fonda 
soidade do individuo, o seu 
desvalimento ou a súa insania. 

A prosa amistosa e fácil –que 

non inxenua– de Fran Alonso abre 
unha fiestra acesa no interior dos 
patios do edificio, nas mentes dos 
veciños e mais nas súas caixas de 
correo electrónico; substitúe o ritmo 
dos diálogos polo tempo de chat e 
ben con humor ou piedade, ben con 
arrepío ou con crítica, póusase nas 
perversións/subversións que rexen 
as relacións humanas na sociedade 
contemporánea, concretadas no re-
trato destes micromundos poboados 
de ruídos e presenzas non sempre 
escollidas, que ás veces son suxesti-
vas e outras veces invasoras. Ou, peor 
aínda: ao outro lado, non hai nin-
guén. 
ALONSO, Fran, Ninguén, Ed. Xerais, 
Vigo, 2011, PVP.  16, 15 €

Chega esta obra á lingua galega sen ser aínda traduci-
da a outras de referencia “editorial” en Europa, precedida 
de boas críticas e demostrando a actualidade en que se 
move a editorial Galaxia, algo sempre de agradecer. Mais 
ese título C, persoalmente prometíame moito máis. O 
enigma(?) só fica nesa letra, inicio do apelido do prota-
gonista Serge Carrefax, dos títulos dos capítulos, manten-
se nas “cocas” de seda que cría a nai xorda, na “cofia” que 
o envolve ao nacer, no “cinetoscopio” que o entusiasma 
na infancia, na “comunicación” telegráfica, obsesión do 
pai, e que se lle prende no estóma-
go coa morte da irmá, na súa es-
cuadrilla “C” como observador 
nun avión na Gran Guerra e no 
símbolo do carbono. 

Exceso de digresións, que non 
achegan nada á historia, que nos 
afastan de “C”, o narrador énche-
nos de tedio nunha sesión de espi-
ritismo ou no campo de prisionei-
ros e de inxenuidade na tumba. 
Non hai ritmo, como se convivisen 
varias “cocas” de novela, salvamos o 
inicio, o nacemento e a morte de 
Sophie. Semella un percorrido pola co-
municación do imperio inglés, que nos leva 
até o saqueo de Exipto. O importante non é o 
que se di (un exceso), é como se di. Este “como se di” 
non prende na lectura. Ás veces na tradución bótase en 
falta algunha nota a pé de páxina para que nos sitúe ne-
ses poemas ou cancións entremetidos. 
McCARTHY, Tom, C, (trad.Elva Almazán), Ed. Galaxia, Vigo, 
2011, PVP. 25 €
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Aïcha e o seu irmán Mouloud, alcumado “cabeza 
de pelouro”, viven cos seus pais, Karim e Zhora, na 
pequena vila francesa de Sponge. Aïcha é unha nena 
superdotada que sofre ataques de epilepsia e Mou-
loud atópase ao bordo da tolemia dende anos atrás. 
Estes emigrantes alxerianos semellan vivir ben no co-
lexio Georges Brassens, no que a nai traballa como 
conserxe. Pero a orixe desta familia é moi dura e des-
coñecida para os lectores e para a propia Aïcha, que 
fai que Zhora lle conte toda a verdade sobre os moti-
vos reais polos que se atopan naquel país. A nena 
pregunta e a nai responde, mentres todo queda gra-
vado en casetes para que al-
gún día poida escoitalo o seu 
irmán, e así entender, se é que 
pode, por qué chegou a ser así. 

Esta novela xuvenil do gran-
de Jean Paul Noziére (Monay, 
1943), traducida ao galego por 
Leandro García Bugarín, amosa 
un dos maiores desasosegos do 
autor, que aposta, esta vez, por 
contar o triste pasado da nai de 
Aïcha en Alxeria, e o desacou-
gante presente e futuro desta fa-
milia, no país ao que tiveron que emi-
grar. Desta maneira, o autor pretende retra-
tar a vil intolerancia da sociedade, que aínda 
non superou todos os prexuízos existentes en rela-
ción á enfermidade do racismo. Unha mestura de in-
transixencia e esperanza. 
NOZIÈRE, Jean–Paul, Cabeza de pelouro (trad. L. 
García Bugarín), Ed. Galaxia, Vigo, 2011, PVP.  11 €

Retrato da 
intolerancia 

Contra a enfermidade do racismo 
LAURA BLANCO CASÁS

Con prosa 
amistosa 

Relatos da alienación 
DOLORES MARTÍNEZ TORRES

Acabo de ler Galego de lei, libro que quero recomen-
dar a aqueles a quen lles guste a historia, a historia de 
Galicia en concreto, ou a aqueles que queiran coñecer, 
por fin, a verdadeira figura do primeiro conde de Gon-
domar; figura, polo demais, senlleira, profunda e fiel-
mente galega ao servizo de España (excelente diplomá-
tico en Londres, desde onde evitou, grazas á súa ascen-
dencia sobre Xacobe I, conflitos bélicos coa poderosa 
Inglaterra, e Gobernador e Capitán Xeneral do Reino de 
Galicia, posto desde o que comba-
teu ao pirata Drake), exemplo a 

imitar, sen dúbida, por parte de 
moitos dos políticos actuais. 

Debemos a lectura deste libro 
a un innegable acerto por parte 
da editora, Biblos Clube de Lecto-
res, e sobre todo ao seu autor, 
Francisco Maseda, que amosa to-
das as características dun historia-
dor de raza, e que, de seguir abun-
dando na súa especialidade, está 
chamado a ser un dos grandes his-
toriadores do país, coas revisións 
obrigadas das historias que ata ago-
ra nos teñen contado. 

Documentación, análise e interpretación, eis 
o que elevan esta obra á categoría dunha auténtica re-
visión e fixación da figura de Diego Sarmiento de Acu-
ña, que serviu na corte dos Austrias, vivindo a decaden-
cia das décadas posteriores á época de maior esplen-
dor político e militar do Reino das Españas. 
FERNÁNDEZ, Luís, Galego de lei, Ed. Biblos, Cesuras, 
2011, PVP.  20 €
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Un historiador de raza 
XOSÉ FEIXÓ

Os mystery plays (“milagres” ou “misterios”, de temática 
relixiosa) conforman, conxuntamente cos morality plays e 
mais os interludios, os “tres pés”, por así dicilo, que alicerzan 
o teatro inglés tardomedieval, anterior a esoutro isabelino 
onde destaca a extraordinaria figura de William Shakespea-
re. Se ben que nun comezo estiveron redactados en latín, 
pouco a pouco, os mystery plays pasaron a ser redactados 
en idioma vernáculo. Asemade fóronse organizando como 
producións teatrais plenas, transmitindo a mensaxe a través 
dos parlamentos das diferentes personaxes que neles parti-
cipaban. Desde a Creación deica o 
Xuízo Final, os mystery plays 
percorreron, entón, o almaque 
cristián, aludindo aos acontece-
mentos máis importantes na 
historia bíblica. 

A fins do século XV este 
conxunto de obras acabou por 
conformar un ciclo. En lingua in-
glesa consérvanse, entón, catro 
deles: o ciclo de York; as obras do 
N–Town; o ciclo de Chester e, fi-
nalmente, o ciclo de Newcast-
le–on–Tyne que é o que agora 
aparece traducido ao galego –en 
realidade, o título completo do volume é 
Noah´s Ark de Newcastle Play, seguido do The Fall 
of Angels (do York Cycle) en cuidado labor de Isabel 
Moskowich, Begoña Crespo e Cristina Mourón Figueroa: as 
dúas primeiras, da Universidade da Coruña e a terceira de-
soutra de Santiago de Compostela. 
ANÓNIMO, A arca de Noé, Ed. Universidade da Coruña, 
2011, PVP.  10 €
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