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En tempos en que as editoras 
ven reducidas as súas vendas 
en porcentaxes alarmantes, 

é unha grande alegría a aparición 
dunha nova, e moito máis cando ten 
vocación decidida polos produtos 
ilustrados, álbum e novela gráfica. 
É o caso de El jinete azul que sae ao 
mercado con sete obras, todas elas 
de singular calidade literaria e grá-
fica. Non sorprende se sabemos que 
á fronte desta nova proposta está 
un editor competente como Anto-
nio Ventura. Só queda que, de se 
cumprir o noso desexo de éxito para 
esta nova editora, se vexa completa-
da coa oferta dos seus produtos en 
galego, para os lectores desta nosa 
lingua que amamos e na que procu-
ramos obras que unan calidade lite-
raria e excelencia gráfica.

El despertar de Heinsenberg  é un 
texto do moi recoñecido autor cata-
lán de LIX Joan Manuel Gisbert com-
plementado polo, tan recoñecido, 
ilustrador e autor de cómic, Pablo 
Auladell. Gisbert, mestre da obra li-
teraria de misterio, comeza por nos 
situar nun tempo futuro que todos 
somos quen de albiscar e no deso-
lado escenario dos polígonos indus-

triais abandonados que Auladell nos 
retrata en catro páxinas (tres delas 
dobres) con outros tantos planos de 
achegamento á nave onde principia 
a narración. Xa estamos dentro dun-
ha obra que nos atrapa e que enche 
o noso corazón de inquietude.

Que deixamos despois da mor-
te? O que queda de nós é un ras-
tro na memoria dos nosos, mais 
esa pegada de lembranza pode-
rá, dalgún xeito, volverse presenza 
real daqueles mortos que levamos 
con nós? Claudio leva dentro dous 
deses mortos, o irmán desapareci-
do antes de nacer el e o escritor que 
nunca acadou ser. Ulia leva a Klaus. 
Haberán ser quen de convocalos, 
neste caso mediando o psicona-
vegador que Klaus inventou, para 
que a vida que lles queda por vivir a 
ambos os dous, Claudio e Ulia, sexa 
digna de tal nome.

A novela gráfica, máis aló dunha 
rixidez definitoria indesexábel que só 
esclerose lle pode dar, substánciase na 
harmonía e complementariedade das 
dúas linguaxes. A ausencia de solapa-
mentos e redundancias, o saber dotar 
a narración dunha riqueza expresiva 
que faga posíbel unha lectura sen rup-
turas da continuidade, fan desta obra 
unha novela gráfica exemplar.

Xa estamos afeitos á capacidade 
creativa de Gisbert para facer nacer 
historias que lemos con inquietu-
de e rematamos cunha certa melan-

colía. Do mesmo xeito coñecemos o 
traballo de Auladell, mestre do cómic 
contemporáneo, que aquí nos deixa 
páxinas maxistrais nas que transmite 
a misteriosa atmosfera na que suce-
den os feitos. Nun xogo expresivo no 
que alterna elementos formais do có-
mic (división da plana en viñetas) con 
outros máis próximos á ilustración 
(páxinas e dobres páxinas sen dividir) 
vaise compoñendo unha obra chea de 
harmonía, sen deixar por iso de con-
ter singularidades de extraordinaria 
beleza e expresividade como son as 

siluetas –infantil e adulta– das páxi-
nas que abren os capítulos 5 e 6 ou 
de elementos narrativos dunha forza 
insuperábel como é pechar a historia 
con dúas dobres páxinas resoltas nun 
baleiro inquietante feito a base de 
deixar só os fondos gráficos despexa-
dos de calquera figura. Engadamos 
unha atinada planificación que dota 
a obra dunha sintaxe que, unida a un 
ben administrado xogo de integra-
ción ou resalte entre figuras e fondos, 
dan unha auténtica alfaia da novela 
gráfica. // Xabier P. DoCampo
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E
nganos sociais, paterno-fi-
liais, amorosos, maritais, 
laborais, culturais, ecolóxi-
cos, autoenganos, son os 

protagonistas deste libro de rela-
tos presentado a modo de menú de 
restaurante. Así, en cada unha das 
distintas opcións “gastronómicas” 
(“Para picar”, “Entrantes”, “Primei-
ros”, “Segundos” e “Sobremesas”) 
inclúense catro propostas cuxa ex-
tensión garda relación formal co 
tipo de “prato” ofrecido. O impor-
tante é ese anaco de vida que des-
fila ante nós como testemuña das 
nosas contradicións máis internas, 
dos nosos soños de amor, de glo-
ria, de felicidade, de solidariedade, 
de ecoloxía, de éxito social, de cul-
tura, etc., e que Núñez Singala nos 
presenta logrando manter na maio-
ría das ocasións ese difícil pulso de 
depuración requintada, a través da 
peneira do superfluo, que impón 
o xénero do relato, en loita cons-
tante contra o tempo e o espazo. 
Máis coñecido pola súa faceta de 
investigador sobre a normalización 
do idioma ou como dramaturgo (a 
tantas veces editada O achado do 
castro ou a tan controvertida, crí-
tica e irónica Comedia bífida) xa se 

estreara anteriormente como na-
rrador coa interesante novela Mar 
de fondo ou con relatos espallados 
en libros colectivos.

 No primeiro conto –engano lin-
güístico-identitario– titulado “In-
culturación” aparece un dos temas 
aos que o autor nos ten acostuma-
dos, as contradicións dunha so-
ciedade que está a perder os seus 
sinais de identidade. As contradi-
cións dunha sociedade falsamen-
te progresista quedan patentes ta-
mén no conto titulado “Primeiro de 
maio” ou en “A morte do caniche”. 
Tamén o autoengano aparece no 
conto titulado “Elocuencia”, no que 
dous homes xogan a se facer pasar 
por amigos nunha conversa inzada 
desa retranca tan de noso. En “Cír-
culo” un home autoengánase so-
ñando unha vida distinta a esa ruti-
na cansa, monótona e gris dos seus 
días. “Enxeño” é un relato sobre o 
autoodio que condiciona a conduta 
de certas persoas de extracción so-
cial humilde, que adoptan unha ac-
titude de servilismo fronte ás de cla-
se social superior. En “O comezo das 
vacacións” asistimos aos enganos 
matrimoniais. “O inhalador” é un 
conto de vinganzas e envexas, etc. 

Así, de engano en engano chega-
mos aos “pratos fortes”, “O tobo” e 
“A rapaza do biquini verde”, elabo-
rados para satisfaceren os padais 
máis exixentes. Neles o autor afon-
da en conceptos como o xogo do 
amor e os seus espellos, enganos á 
fin. O libro convéncenos polo trata-
mento sutil do tema proposto pero 
sobre todo por esa capacidade do 
autor de “estoupalo conto nas ver-
bas derradeiras, dempóis de inzalo 
poderosamente”, por definilo coas 
atinadas palabras dun dos maiores 
mestres galegos do relato, Rafael 
Dieste.

Editado na colección que Galaxia 
destina aos adolescentes, desexa-
mos que traspase as fronteiras das 
marcas de idade, xa que non esta-
mos ante unha obra xuvenil canó-
nica que responda ás claves –cada 
vez mellor definidas–deste xénero 

en alza, senón ante un libro dirixi-
do tamén para un público adulto, 
prexuizoso en moitas ocasións, 
ao noso pesar e seguramente por 

descoñecemento, fronte a esa lite-
ratura que tamén ten a capacida-
de de ser entendida polos mozos e 
mozas. // Ánxela Gracián
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