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Cunha novela longa de in-
tenso alento narrativo,debuta 
Manuel Gago na ficción galega.
O autor non defrauda con esta 
novela complexa,cun bo monl-
lo de personaxes,varias fías na-
rrativas, escenarios e tempos
moi afastados e unha sutura de 
novela detectivesca e relato his-
tórico.Aínda que todo é ficción 
M. Gago basease no roubo e 
venda de arte sacra que se pro-
duciu despois da proclama do 
Concilio Vaticano II de que a 
Igrexa debería desprenderse do 
accesorio, se ben impuña aos 
Ordinarios a obriga de velar pa-
ra que os obxectos e obras de
arte relixiosa non se vendan nin 
se dispersen.Bispos houbo po-
rén que venderon toneladas de 
imaxes relixiosas.M.Gago repro-
duce a través da ficción o espo-
lio do inxente patrimonio cultu-
ral relixioso da Costa da Morte e
do interior,localizando a acción 
novelesca na parroquia de San 
Martín de Cereiro.Na igrexa do 
Mosteiro de San Silvestre de Ce-
reiro intentan roubar sen conse-
guilo a imaxe de Santa Mariña 
de Cereiro.Lógrano aos poucos 
días nunha capela agochada 
que nin o cura da aldea coñe-
cía.Os veciños 
encargan a Ni-
colán Bren,ca-
pitán xubilado 
da Mariña Mer-
cante que se 
encargue de re-
cuperar a ima-
xe. O seu axu-
dante será o mozo Andreu Meis,
ocasional contrabandista de ta-
baco.O investigador séntese un 
torpe aprendiz de detective.Se-
casí,pronto se decatan da pre-
senza de intermediarios, dun 

anxo negro, o cura 
don Servando,un per-
sonaxe cun forte ins-
tinto depredador que 
“promove e defende 
os intereses da Igrexa 
onde a Igrexa non de-
bería estar”e que traba-
lla por encargo na ven-
da de arte sacro. 

As pescudas dos 
dous investigadores 
céntranse na historia da 
imaxe,xa que chegan á 
conclusión de que o seu 
paradoiro ten que ver 
coas orixes da mesma,
coa súa chegada por 
mar,lenda transmitida de 
nais a fillos,nunha sorte 
de río de palabras desde 
a noite dos tempos.É así 
como a acción narrativa,en 

frecuentes 
saltos no tem-
po, trasládase 
ao século XII 
no bosque de 
Némedos on-
de o conde 
Froilaz man-
da levantar o 

mosteiro; a 1923 e 1935, anos 
nos que Basilio Álvarez e Caste-
lao lles ensinan aos labregos 
que podían pensar por si mes-
mos; á barbarie do 36,data na 
que comeza a xenreira dos ve-

ciños de 
Cereiro contra a 
Garda Civil que asasinara a moi-
tos mozos da aldea e contra os 
curas pola negativa do párroco 
a enterralos no sagrado.Máis tar-
de a Rotterdam e ao castelo de 
Seffield,que fora prisión de Ma-
ría Estuardo.Descubrirán ase-
made que a orixe da Santa ten 
que ver coa chegada da arma-
da corsaria de Drake a Corcu-
bión portando,sen sabelo,a San-

ta Mariña,imaxe do oratorio da 
raíña María.

Un final,ao meu ver dema-
siado doado para os investiga-
dores e unha recompensa 
inxusta para o anxo negro pon 
cabo a unha narración na que 
o autor foi capaz de encaixar,
nunha arquitectura entrecruza-
da,con moitos saltos no tempo 

e intelixentemente 
resolta, múltiples
secuencias e unha 
manchea de perso-
naxes. Cumpriría,
porén,adelgazar un 
pouco a narración,
xa que algunhas de-
sas secuencias o lec-
tor pode intuílas,sen 
facelas explícitas.Se o
fío condutor da nove-
la é o roubo,a investi-
gación e recuperación 
da imaxe da Santa, o 
verdadeiro eixo interno
é o espírito comunitario 
dos habitantes da parro-
quia de Cereiro.Os fre-
gueses de Cereiro,espe-
cialmente as súas mulle-
res rexas,testudase fortes.
Romance pois logo co-

munal no que, máis unha
vez se deixa sentir a“condición

celulada do mel”que escribiu 
Heriberto Bens.Todo isto estea-
do nun bo estilo da lingua de ri-
ca terminoloxía moi autóctona;
unha lingua,forte,epopeica por 
veces,na que tamén salienta a
habilidade do autor para reflec-
tir o ambiente e a atmosfera dos 
veciños unidos,herdeiros dun-
ha inesquecible memoria histó-
rica.
GAGO, Manuel, O anxo negro,
Ed. Xerais,Vigo, 2016,
PVP. 21 €

A condición 
celulada do mel 
Detectivesca, histórica e comunal 

FRANCISCO MARTÍNEZ BOUZAS

Abro Sermo, de Xoán Pau-
lo Jouvencel (Lugo, 1960) e,
ao lelo, sinto unha sensación 
estraña ou, mellor, presinto a 
estrañeza da súa lectura. Ex-
plícome, tratándose dun pri-
meiro poemario do noso au-
tor, percibimos axiña que es-
te é dono dun estilo moi par-
ticular e inconfundíbel. Creo 
non equivocarme ao afirmar 
que este,o estilo,a marca per-
soal en todo canto di e expre-
sa, é o elemento vertebrador 
e,a un tempo,perturbador do 
lugués. En primeiro lugar, po-
la súa orixinalidade lingüísti-
ca. Estamos perante un gale-
go non normativo,fortemente
idiosincrático, onde non fal-
tan dialectalismos, vulgaris-
mos,algúns castelanismos,al-
gúns hipergaleguismos,que o 
singularizan dentro da gama 
de escritores que obedecen a 
coiné mutante que nos tocou 
seguir. En segundo lugar, por-
que os asuntos que enuncia 
son tratados desde un verso 
de sintaxe prolixa, riquísima 
de hipérbatos e de figuras li-
terarias de varia índole, sen 
excepción. Este discurso au-
daz e sincopado, proclive á 
complexidade, confírelle ao 

texto unha pátina de cla-
sicidade,de plástica clasi-
cidade que o entronca,
sen dúbida, con autores 
capitais da historia da no-
sa literatura: Aquilino 
Iglesia Alvariño no re-
quinte léxico,Arcadio Ló-
pez Casanova,no empre-
go de paronomasias e no
ton invocativo, case sal-
módico, de moitos ins-
tantes, sen faltar outro 
autor esencial no noso 
pasado poético,Manuel Cuña 
Novás (para cando un 17 de 
maio de recoñecemento?),
que tamén explorou estes 
vieiros. 

Falamos do pasado das
nosas letras,non como como 
imitación,mais como herdan-
za. Somos herdeiros deses 
tempos gloriosos cando o ver-

b o  
do noso 
país frutificaba 
e daba azos na continua tare-
fa de o facer. Como non lem-
brar a sintaxe de Pondal nes-
tes versos: “ren compren-
do/das vosas historias nin das 
cousas/parcas que vos suce-

den (...) non memoria/face-
des das vosas horas nin en-
contros”.Tamén notamos nas 
súas páxinas unha forte musi-
calidade. Elementos que, co-
mo vemos, se enmarcan nos 
aspectos técnicos ou exter-
nos do discurso poético.Con 
referencia aos núcleos temá-
ticos que alberga, podemos 
sinalar que o desasosego, o 
desconcerto pola marcha do 
mundo e a desaparición dos 
seres queridos, o amor como 
única válvula que engraxa o 
noso corazón,son algúns dos 
temas principais do volume.
Dentro do ámbito doméstico,
o autor enxerga o ruidoso 
mundo que o rodea:“Din que 
o ruído desa rúa deforme/ru-
be ata as fiestras, i eu sitúo a 
hora (...) rumbo ás oito na 
proa silandeira”.Onde tamén 
sentimos a angustia:“Quen ve-
ña sendo, alí no saibo fondo,
non sei./Con quen aparelle os 
brazos meus hame dar outro 
oco/que me fixe entre as pa-
redes”. O dito: unha voz que
principia e se nos mostra nes-
te máis que interesante libro. 
JOUVENCEL, Xoán Paulo,
Sermo, Ed.Toxosoutos, Noia,
2016, PVP. 11 €

Inconfundíbel 
estilo 

Un discurso audaz e sincopado 
ROMÁN RAÑA

Dado que a “poesía é infinita coma o univer-
so”, Fran Alonso explora na potencialidade dos 
sons, das sílabas, das palabras unha forma novi-
dosa de achegarlles aos nenos e ás nenas un rit-
mo, unha rima, unhas verbas que colocadas e 
recolocadas dunha maneira determinada apun-
tan directamente á sensibilidade de quen se 
arrima á súa obra desprovisto dos corsés típicos 
e tópicos da poesía. 

É a súa unha poesía que foxe de esquemas 
preconcibidos e busca acubillo no xogo, na di-
versión e no desenfado para amosar unha face 
diferente desta expresión artística da beleza. Pa-
ra iso, enxendra, fabrica, crea composicións que 
abren as portas aos nenos a un mundo de ver-
sos e rimas, onde prima a expresión e onde os 
xogos de palabras, a linguaxe e as imaxes que 
evocan son os principais protagonistas, feito 
que permite 
mergullarse no 
mundo das 
ideas, dos senti-
mentos e das 
emocións. 

Entre as com-
posicións de 
Poemas birollos 
para ler cos ol-
los temos poe-
mas absurdos ou parvos; un inventario de ani-
mais que constitúen o zoo das palabras; unha 
referencia ao fútbol, ao amarelo, a unha arroba 
que ten palabras no seu interior; unha invita-
ción a pechar os ollos ou mesmo unha aborda-
xe poética que combina o vexo, vexo… con ri-
mas populares. 

Resulta novidosa esta con-
cepción da poesía que 
dende o título 
avisa da desvia-
ción do aliña-
mento dun ver-
so con respecto 
a outro, dunha 
palabra en rela-
ción a outra, im-
pedindo fixar a 
mirada de ámbo-
los dous ollos ao 
mesmo punto do 
espazo. A falta de 
incomunicación 
ao redor dos ollos 
produce unha deli-
ciosa desalienación 
que fai que se perci-
ba a poesía como música e baile das palabras 
e que permite gozar verdadeiramente do senti-
do do xogo , ao mesmo tempo que fai boa a 
idea de que a poesía infantil é escrita para ser 
lida, comprendida e meditada. 

Como xa sucedeu con otros volumes, O meu 
gato é un poeta ou Cidades, Fran Alonso amósa-
se como un poeta que bebe da tradición e de-
vece por incorporar plasticidade aos sons, ás pa-
labras, ás ideas, por iso a parte gráfica cobra vi-
da e inicia novos vieiros para a POESÍA en 
maiúsculas. Unha poesía que ademais de fo-
mentar a memoria, estimular a linguaxe, axudar 
a comprender o mundo, favorecer a compren-
sión dos sentimentos e alentar a imaxinación é 
divertida. 
ALONSO, Fran, Poemas birollos para ler cos 
ollos, Ed. Xerais, Vigo, 2016, PVP. 10 €

Da potencia 
dos sons 

Poemas para  
comprender o mundo 

MARÍA NAVARRO

Unha poesía 
divertida que 

estimula  
a linguaxe

Cumpriría
adelgazar un pouco  

a narración
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