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MITO, FANTASÍA E
REALIDADE
ELENA GALLEGO ABAD ABORDA CON VALENTÍA E
NATURALIDADE TEMÁTICAS CONSIDERADAS TABÚ NA
CUARTA ENTREGA DA SERIE DRAGAL
TEXTO Isabel Mociño. UVigo/CRPIH

P

oucas series narrativas
xuvenís teñen gozado de
tan boa acollida por parte do público como a de
Dragal, que se iniciou en 2010
con A herdanza do dragón,
finalista do IV Premio Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil 2009 e Premio Frei Martín
Sarmiento, continuada despois
con A metamorfose do dragón (2011) e A fraternidade do
dragón (2012) e pechada, polo
momento, con A estirpe do dragón (2015), que deixa o camiño
aberto a novas entregas.
Ben é certo que neste éxito da serie publicada por Edicións Xerais de Galicia na súa
colección “Fóra de xogo”, máis
alá da súa calidade literaria,
ten tamén moito que ver o

empeño e implicación persoal
da autora, Elena Gallego Abad,
co “universo dragaliano”, que
mantén vivo coas súas visitas
decontino a centros de ensino,
a súa colaboración con docentes para a posta en práctica de
materiais didácticos e mesmo o seu afán pola promoción e divulgación da serie en
todo tipo de formatos (adaptación audiovisual, videoxogos,
cómic interactivo....), así como
a súa tradución a outras linguas (inglés, castelán, catalán),
como se pode seguir por http://
www.dragal.eu.
Todo este universo cargado
de mitos, lendas e fantasía continúa recreándose con acerto
en A estirpe do dragón, na que
se profunda na natureza dos

PARA LEMBRAR
Lembramos que está aberto ata o 10 de setembro
o prazo de presentación de orixinais para o IV
Certame Benito Losada de Banda Deseñada,
convocado polas Xornadas de Banda Deseñada
de Ourense coa finalidade de recoñecer xoves
creadores galegos de banda deseñada que
non superen os 35 anos de idade. Conta coas
categorías A e B, para maiores ou menores de
17 anos, respectivamente. Pódense consultar
as súas bases en http://www.difusora.org/
certamebenitolosadabd/bases.php ELOS

PROTAGONISTAS ELIXIDOS
Kalandra Editora. É hoxe a nosa protagonista
esta editorial pontevedresa, referente a nivel
mundial na modalidade do álbum, por ter
publicado na súa colección “Tras os montes”
cinco entregas da recoñecida serie Osiño da
dinamarquesa-estadounidense Else Holmelund
Minarik (Dinamarca, 1920-Estados Unidos,
2012), ilustradas polo orixinal artista plástico,
Maurice Sendak (Brooklyn, Nova York, 1928Connenticut, 2012), galardoado con premios
varios, como o Andersen (1970) e o Laura Ingalls
Wilder (1983), iniciativa que se suma á aposta de
Kalandraka por recuperar o legado bibliográfico
deste autor. Trátase de verdadeiras alfaias
artístico-literarias, protagonizadas por unha
familia de osos, que farán as delicias do lectorado
novo e menos novo. Os títulos que se poden ler
en galego desde os meses de xuño e xullo de
2015 son: “Osiño”, “Un bico para Osiño”, “Papá
Oso volve á casa”, “A visita de Osiño” e “A amiga
de Osiño”. Parabéns. ELOS

membros da Fraternidade, as
súas dualidades, medos, inquedanzas e vivencias, mesturadas
coa intriga e o misterio, nunha trama que mantén en vilo o Elena Gallego Abad, autora de ‘A estirpe do dragón’
lector ata o final. A autora sabe
manexar con habelencia múlti- sión e as fontes históricas que e enfrontarse soa e en silenples fontes documentais e histó- achegan respostas a múlti- cio á descuberta de que está
ricas para asentar os alicerces ples cuestións da actualida- agardando un fillo do seu noido mundo dragaliano nos máis de, nesta última entrega é de vo, Hadrián, ao que non atopa
remotos tempos da historia sinalar o tratamento de temas o momento nin a ocasión para
da humanidade, convertendo que preocupan especialmente comunicarllo.
Galicia e a súa cultura nun rico a docentes, familias e tamén
Estas temáticas, moi pouco
crisol de camiños e personaxes adolescentes, como é o acoso ficcionalizadas ata o de agora
que acaban por confluír baixo a escolar e os embarazos non na narrativa xuvenil galega, fan
sombra do dragón. Neste caso, desexados. Ambas as cuestións de A estirpe do dragón unha
non deixa de sorprender a apa- converten a Mónica en centro proposta literaria moi atractiva,
rición de Leonardo da Vinci e ao redor do que gravita boa na que se seguen combinando
de Napoleón como coñecedo- parte desta entrega, ao ser víti- con acerto boas doses de histores ou mesmo integrantes da ma do maltrato e humillacións ria, filosofía, alquimia, hermeFraternidade.
reiteradas ás que a someten un tismo, fantasía e realidade.
Amais do misterio, a ten- grupo de compañeiras de aula,
imocino@hotmail.com
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TESES: ESTUDO COMPARADO DA NARRATIVA INFANTIL
E XUVENIL DE FICCIÓN CIENTÍFICA NAS LITERATURAS
GALEGA E PORTUGUESA (USC, 2011), DE ISABEL MOCIÑO GONZÁLEZ.Tese de doutoramento inscrita nas liñas de
investigación da Rede Temática LIJMI que aborda, desde unha
perspectiva comparatista, o estudo da ficción científica nos polisistemas portugués e galego. Ten como corpus de estudo os textos
de potencial recepción infantil e xuvenil e a produción dirixida
ao público adulto e parte dos presupostos teóricos que ofrecen,
fundamentalmente, a literatura comparada e a teoría dos polisistemas para determinar os produtos que responden ás características que definen a ficción científica en lingua portuguesa e galega.
Establécese así, desde o punto de vista diacrónico, a configuración da narrativa de ficción científica en ambos os polisistemas
estudados, identificando e describindo as principais correntes
temáticas e formais que se deron en cada período, observando as
influencias, as temáticas máis recorrentes e a súa adaptación ao
contexto portugués e galego. A partir destes presupostos ofrécese
unha tipoloxía que favorece a sistematización das principais tendencias que se observan nesta produción heteroxénea e moi vinculada co devir histórico da sociedade na que se produce, préstase
especial atención á produción para os máis novos, que é analizada
con detalle, atendendo á súa relación co fantástico e co mítico e
máxico e a súa adecuación ao lectorado agardado, sen esquecer a
incidencia nesta produción dos factores e axentes involucrados no
sistema literario, como as institucións, a mediación, a recepción
e o mercado, ademais de atender á evolución da tradución e o seu
funcionamento como elemento repertorial. A partir deste estudo
pormenorizado determínanse as analoxías e diferenzas máis significativas entre a Literatura Infantl e Xuvenil de ficción científica
portuguesa e galega, desvelando aspectos de grande interese sobre
o funcionamento dun sistema central e outro periférico pero moi
dinámico. Marta Neira

