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L I B RO S

Os paxaros tamén mi-
gran ao sur é unha
das novidades coas

que, no eido da narrativa,
nos agasallou Xerais nesta
primavera. Unha peza na-
rrativa moi especial que
transita por canles alleas á
narrativa máis canónica e
convencional. O seu autor,
Silverio Cerradelo, é un li-
miao afincado desde a ado-
lescencia en Barcelona, fai o
debut na narrativa con esta
peza que se fixo merecedora
do Premio Terra de Melide
do ano 2006.Seguramente a
novela ve luz agora debido á
empuxada deste galardón
literario. Non obstante, pola
súa orixinalidade e frescor
narrativo, Os paxaros tamén
migran ao sur é, na miña es-
tima, unha novela curta
merecedora de deixar de ser
manuscrito á marxe desa
vía dos galardóns literarios,
cada vez máis frecuente e
necesaria para os autores
noveis poderen ver editadas
as súas obras.

A novela é a primeira
entrega dunha trilo-
xía sobre Barcelona.
Desenvólvese, xa
que logo, na cidade
condal, case que
sempre nos cane-
llóns do Barrio Chi-
nés da cidade, e na-
rra unha historia de
amor, inspirada en
feitos reais, afastada
de calquera conven-
cionalismo. Unha
historia de amor
transgresora, cuxa si-
nopse argumental é a
seguinte: Jordi, un ra-
paz catalán do Delta,
atópase con Eva, unha
moza alemá que leva
un mangado deses
xornais que vende a
xente necesitada. Co-
ñécense e pouco a

pouco os dous empezan a
sentir e a vivir unha apaixo-
nante atracción, humana,
sensual e sexual, que non se
racha cando a rapaza lle
confesa que se prostitúe
porque está enganchada á
heroína. Cada un deles sén-
tese ben ao lado do outro
porque comeza a se facer re-
alidade o obxectivo ao que
aspiraban os dous protago-
nistas do relato: ser libres
nun mundo humano, me-
dindo á xente ( ás prostitu-
tas, aos drogadictos ) sen
prexuízos. Axiña a rapaza
marcha para Hamburgo pa-
ra desintoxicarse. E volverá

marchar para deixar de vivir
cando o seu corpo e o seu
espírito xa non ten forzas.

Esta singular armazón argu-
mental deixa transparentar
un bo mangado de núcleos
temáticos, mais a principal
liña conceptual que agocha e
descobre a novela é a trans-
formacións que o amor pro-
duce nas persoas: a relación
coa rapaza xermana fai so-
bre todo que ao Jordi, e a to-
dos aqueles lectores que se
acheguen á novela con espí-
rito libre, se lles abran os po-
ros dos sentimentos e descu-
bran outra forma de vivir á
marxe dos convencionalis-
mos; a experiencia da liber-
dade, a liberdade sobre todo
marxinal; a descuberta dos
barrios máis pobres da cida-

de, a solidarieda-
de en-

t r e
os nece-
sitados; o
pracer de andar
polas rúas da cidade;
a vivencia plena dos cor-
pos, da sensualidade e da se-
xualidade. E en especial, a li-
berdade para vivir plena-
mente fóra dos lindes da hi-
pocrisía e dos convenciona-
lismos. Os paxaros tamén
migran ao sur é, xa que logo,
unha novela social na que
esta singular historia amoro-
sa cuestiona, poucas veces de
forma explícita, a sociedade
de consumo, a hipocrisía so-
cial, a incomunicación e a

soidade humana nos gran-
des centros urbanos, coa
acedume que ese feito pro-
voca.

Se ollamos a forma da nove-
la, o comentarista non ten
ningunha dúbida en valorar
a peza de Cerradelo como
unha pequena alfaia. O au-
tor, valéndose dunha soa voz
narrativa, conta unha rela-
ción acontecida hai tempo,
durante un período de ano e
medio. Coñecemos pois a
historia a través da memoria
e do xuízo do protagonista
masculino que anota todo
nun caderno. Mais este todo
non é outra cousa que pe-
quenas secuencias, lixeiras,
ingrávidas, como apuntes
ou bocexos, case que sempre
sen rematar, transcritos cun
rexistro lingüístico moi sim-
ple, por veces dialectal, e or-
nados coas cores de coidadas

ambientacións,
un fi-

n o
erotismo e o

deseño de
dous personaxes perfecta-
mente definidos, aos que
acompañamos con pracer
nos seus intres de felicidade
e nas súas acedumes vitais.

CERRADELO, Silverio, Os
paxaros tamén migran ao sur,
Ed. Xerais, Vigo, 2007, 166
páxinas.

Os poros dos sentimentos
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Novela social

Afortuna de contar-
mos cunha figura
dun polígrafo co-

mo foi, como é, a de Ra-
món Otero Pedrayo, e
nun sistema literario co-
ma o noso, supón a posi-
bilidade de ofrecer, de
cando en vez, pequenas
alfaias cifradas na edición
dalgún dos numerosos in-
éditos que aínda se con-
servan do escritor ouren-
sán, como a editorial Ga-
laxia vén realizando nos
últimos anos ou por veces
asistimos ao rescate de co-
laboracións xornalísticas
que durmían en hemero-
tecas ou coleccións priva-

das de xor-
nais

ou re-
vistas. Este
último é o ca-
so da presente
publicación que che-
ga a nós baixo o título de
Teoría de Galicia. Artigos
esquecidos en Vida gallega
1926-1963, nesta ocasión
da man da Editora Alva-
rellos que a inclúe na súa
requintada colección
“Rescate”, arestora nunha
coedición coa editorial
Galaxia, e que vén prece-
dida dun rigoroso e alta-
mente clarificador limiar
a cargo do profesor e his-
toriador Marcos Valcárcel,
que debulla nesas páxinas
introdutorias atinadas re-
flexións verbo tanto da

actividade xornalística do
grupo Nós e concreta-
mente de Otero Pedrayo
–con concibida baixo a
vontade de influír con de-
terminación nas correntes
de opinión da época- co-
mo dos focos de interese
máis salientábeis que con-
tén esta compilación de
máis setenta traballos pu-
blicados na revista viguesa
Vida gallega e que, orde-
nados baixo ese acaído tí-
tulo de Teoría de Galicia,
acubilla crónicas escritas
en diversas épocas, en-
saios, narracións de carác-
ter máis ou menos lírico
ou mesmo auténticos re-
latos de ficción entre os
que é doado advertir
a relación existente

entre eles -como as
tituladas “As

ten-

t a -
c ións

do señor Brais” ou “Os se-
te pecados”- e outras pro-
sas “maiores” do autor
que viron a luz en diversas
épocas.

Sendo un tanto distintas
as colaboracións recolli-
das do período inicial, que
vai até 1930, onde a filia-
ción coa corrente de pen-
samento galeguista e as
reflexións arredor de Gali-

cia, a súa paisaxe, tradi-
ción ou historia é máis
palmaria; tamén nos últi-
mos textos, algúns deles
redactados en castelán,
deixan ver, nunha menor
dose ou talvez non tan
diafanamente, esta orien-
tación galeguizadora e di-
dáctica que vertebra e ver-
tebrou o seu discurso xor-
nalístico. Un discurso
propedéutico, daquela,
construído ou elaborado
en moitas ocasións polo
criterio da síntese, do
esencialismo de mans da-
das co simbolismo, que se
amosa case que musical-
mente a través da melodía
vizosa e envolvente que é
a súa prosa e que tanto ca-

racteriza as súas
propostas; todas
elas a abalaren
entre a descri-
ción da paisaxe
das vilas, das
xentes e dos lu-
gares da nación;
as referencias á
literatura e os
seus autores, á
vida social ou
cultural; acom-
pañadas, como
dixemos, de au-
ténticos relatos ás
veces ou do espe-
llo de socalcos
biográficos perso-
ais, das pegadas
da arte ou da ar-
quitectura..., con-
vertendo este libro
nun exemplo da
extraordinaria ca-
pacidade comuni-
cativa que posuía,
tamén da sabedo-
ría enciclopédica
que atesouraba.

Sirva este volume,
entre outras cousas,
para afianzar a idea
de que o xornalis-
mo en Otero non é,

como en tantos outros
autores de noso, unha
obra menor. Valcárcel
afirmou que neste libro
que prologa o lector ato-
pará “todo o mundo de
Otero en pequenas doses”,
abofé que non atopei ou-
tra definición mellor que
cifrase o seu significado.
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O
xornalismo
non conforma
en otero unha
perspectiva 
de menor

alcance

U
nha coidada
ambientación,
un fino
erotismo e 
uns personaxes 

ben definidos




