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Fronte as acusacións de vividor,
de saltarse o celibato, de ter fillos e gabarse de telos, etc. Ricardo Losada amosa o perfirl
dun auténtico cristián nun
mundo (o nacionalcatolicismo) que esixía a berros que
non o foses. Seguidor do
Evanxeo e dos seus ensinos, viviu os seus valores, acatando a

os roteiros
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O libro complétase cun longo capítulo de“material adicional” no que se achega un ame-

pobreza, a axuda ó próximo e
ao necesitado desde o máis
profundo de seu. Como fixera
Francisco de Asís, a quen Faustino descubrirá na súa mocidade e de quen nunca puido desprenderse. É desde esta perspectiva que se poda entender
que nunca colgara os hábitos.E
bufo,bufón,pois a súa foi unha
vida de traxedia e sátira,
ocultada a primeira
sempre baixo un veo de
risa, festa e extravagancia:desprezado polo pai,
que nunca o entendeu;
polo pobo, a quen tanto
amaba, polos labregos
que non o vían un crego
de verdade; desprezado
pola comunidade intelectual; desterrado e exiliado;
desencantado pola actitude dos galegos do exterior,
idealizados.
Planea na obra a recuperación dun dos nosos,inxustamente tratado pola historia; por unha historia escrita
polos gañadores onde pouco espazo hai para quen non
se sitúa e bando algún,únicamente no do pobo,e este mesmo tampouco o recoñece. E
por que non, o seu recoñecemento como posible candidato
a ser homenaxeado o Día das
Letras Galegas, dando a coñecer e revalorizando a súa obra
poética, aquela na que el volcou as súas aspiracións e desleixos, aquela escrita por alguén do pobo,na lingua do pobo, cando os tempos non animaban a facelo así.
LOSADA, X. Ricardo, Faustino
Rey Romero. Un evanxeo
bufo,Ed.Xerais,Vigo,2015,
PVP. 17 €

no ensaio sobre “Os pobos de
Ferro” e uns valiosos “Roteiros
para explorar o mundo de Vento
e chuvia”, pois cada remate de
relato mitolóxico ofrece unha
explicación dos vestixios arqueolóxicos e coñecementos
históricos sobre os que se fabulou a narración, mesmo
abrindo a posibilidade por
veces de consultar novas informacións seguindo códigos
QR.
Un exhaustivo índice onomástico e toponímico, unha
extensa bibliografía especializada e unha ben útil xenealoxía das familias, sangue e descendencia destes deuses completa a obra, concibida como
unha “edición de campo”, máis
manexable como guía coa que
andar os camiños da nosa mitoloxía e, neste sentido, complementaria á edición de consulta
que a propia editora publicara
hai un par de anos en gran formato e da que pode saberse
máis en ventoechuvia.com
Unha delicia ler Vento e chuvia de Manuel Gago,o noso mellor Tolkien.
GAGO, Manuel,Vento e chuvia,
Ed. Xerais,Vigo, 2015,
PVP.12, 50 €

Novela
coral
Un relato ben artellado
PAULA FERNÁNDEZ
En xuño de 2015 cando na illa de San Simón se fallaba o Premio Merlín de Literatura Infantil a elección do xurado foi clara e
unánime, Érica Esmoris con Nena e o mar.
Unha autora, veterinaria, que xa contaba
con dúas novelas infantís publicadas antes
de recibir o devandito premio que deixara
o mundo animal para dedicarse ao audiovisual e compartilo coa literatura. O apego
de Érica á literatura dedúcese da paixón
que deixa ver entre as súas liñas, e o infantil semella o seu xénero dado o seu bo quefacer, tal e como amosa en Nena e o mar
unha novela coral que non hai moito edicións Xerais sacou do prelo con multitude
de historias mais cun claro leitmotiv, a aventura de Nena na procura de Otto, seu pai.
Nena vive co seu pai nunha tradicional
e decadente vila mariñeira, podería ser calquera vila galega coa súa poboación avellentada. Todos os días Otto, o home máis
novo da vila, sae ao mar e a cativa queda ao
coidado dos habitantes de Porto Balea, todos anciáns
sen esperanza
O texto resulta
que se deixan
ir mentres a viespecialmente
la esmorece
cada vez máis.
atractivo para
Mais un día
Otto non regresa da faena no os novos lectores
mar porque
naufragara na
illa das Sereas e comeza
aquí a aventura
da rapaza
que,
ao
c o n t ra r i o
ca o resto
dos habitantes, amosando unha
f o r z a
abraiante e a
inocencia
propia da infancia, inicia
unha simbólica viaxe de esperanza chea
de perigos, unha aventura
fantástica agotadora na que nada fai que
Nena desista do seu obxectivo.
Un argumento que se enriquece polas
historias dos habitantes de Porto Balea inseridas na historia principal que fan desta
unha novela coral. Eles lembran con saudade, no ton melancólico que goberna o texto, etapas anteriores das súas vidas, relatos
dentro do relato que en moitas ocasións
amosan contas pendentes coa súa propia
historia vital.
Resulta así unha novela completa e moi
ben artellada, que non esquece valores fundamentais e emprega unha nena para presentalos. Un feito que a fai sumamente
atractiva para as lectoras e lectores do 3º ciclo da educación primaria. Unha nena, a
heroína dunha historia de aventuras feita
tan real que até podería verse como a protagonista dun filme
ESMORIS, Érica, Nena e o mar (ilutr. Dani
Padrón), Ed. Xerais,Vigo, 2015,
PVP. 12, 50 €

