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INTRODUCIÓN1

Á miña familia e aos meus amigos.

Ó comezo existía a Palabra 

e a Palabra estaba onda Deus, 

e a Palabra era Deus.

Xoán, 1, 1.

O principio de crear Deus o ceo e a terra, 

a terra era unha masa disforme e baldeira, 

as tebras cubrían o abismo e un vento poderoso  

axitaba as augas.

Mandou Deus que houbese luz, e houbo luz.

Xénesis 1, 1-3

Se a palabra existía mesmo antes do mundo, a luz foi a primeira creación. Unha 
creación nacida dun incerto e emotivo principio, dunha grande explosión, probable-
mente de xúbilo. A palabra, semente da literatura, e a luz, nutriente esencial do cine, 
estaban condenadas a se entender dende o principio dos tempos. Por iso os deposi-
tarios da conciencia (se cadra, apenas dunha das formas de conciencia) do universo 
precisaron xuntalas para crear, para construír novas narracións que sustentasen a 
necesidade da luz e da palabra de seguir multiplicándose, de seguir espallándose, de 
seguir formando parte dos sabores emocionais.

Que hai entre o cinema e a creación literaria? Que atracción as reúne, que des-
acougos as separan? Dende o seu amencer o cine alimentouse das historias escritas, 
empregou os seus argumentos para contalos doutro xeito, bebeu das súas técnicas, 

1 Este traballo ten a súa orixe nunha tese de doutoramento titulada Manuel Rivas e o cine, diri-
xida pola profesora Carmen Becerra Suárez e defendida na Universidade de Vigo no ano 2015. Toda vez 
que o texto era demasiado extenso, procedemos a unha selección dos contidos: as adaptacións fílmicas 
da obra de Rivas e procedemos a unha redacción menos académica que a orixinal.
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das súas formas de narrar. Por outra parte, o balbuciente cinema foi creando unha 
linguaxe propia, unha forma de contar de seu, e a literatura sentiu a necesidade de 
acoller esas novas técnicas de expresar, a necesidade de experimentalas, de asumilas 
como propias ou de afastarse delas na procura dun camiño distinto. Resultado dunha 
chamada, dun proceso de busca, as relacións entre palabra e luz, literatura e cine, 
acaban por se converter en encontros na terceira fase.

Toda investigación semella un océano, un mar enorme e inabordable que debe-
mos parcelar, por máis que sexa imposible, como se fose un conxunto de pequenas 
lagoas. Por iso, o noso traballo centrarase nun só aspecto moi cativo: a presenza da li-
teratura dun autor, Manuel Rivas, no cinema a través das adaptacións das súas obras. 

Manuel Rivas ocupa un lugar central na literatura galega actual. Trátase do 
escritor en lingua galega máis traducido da historia2, universidades prestixiosas orga-
nizan xornadas sobre a súa obra3 e colegas de renome como o Premio Nobel Günther 
Grass recoñecen a súa capacidade como escritor4. Obtivo, entre outros premios, o 
Torrente Ballester, o Nacional de Narrativa, o da Crítica española en tres ocasións e o 
da Crítica galega en dúas. Desenvolve, ademais, un importante labor como xornalista 
–colaborou con La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, A Nosa Terra, El País, Luces…. A súa 
voz foi unha das más destacadas nas protestas contra os verquidos na Fosa Atlántica, 
o desastre do Prestige, ou a Guerra do Golfo, polo que a súa figura é amplamente 
recoñecida. 

Antes de pasarmos á análise das súas obras adaptadas ao cinema, convén non 
esquecer o seu labor como guionista e director. Redacta, como analizaremos polo 
miúdo no apartado correspondente, o guión dunha das súas adaptacións: Todo é silen-
cio, e escribe os textos de Galicia, arpa de niebla5 e Punto final6.

No documental poético, Galicia, arpa de niebla, reprodúcense literalmente7 tex-
tos procedentes de O lapis do carpinteiro e da obra poética de Rivas. Nel podemos 
saborear a intensidade lírica do autor; unha intensidade case identidade, esencial en 
todas e cada unha das súas obras. Frases como «Si la palabra Galicia tuviese olor sería 
una mezcla de heno, hierba mojada y salitre», «[Galicia] es un crisol donde hierven 

2 Está versionado en máis de vinte linguas e a súa obra O lapis do carpinteiro tamén é a novela 
galega máis traducida.

3 O Centre de Recherches Interdistiplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains orga-
nizou en marzo de 2010 unhas xornadas sobre Manuel Rivas e Suso de Toro tituladas: «Manuel Rivas et 
Suso de Toro: deux voix de la littérature galicienne contemporaine».

4 En palabras de Günter Grass (Premio Nobel de Literatura 1999): «He aprendido más de la 
guerra civil española leyendo El lápiz del carpintero de Manuel Rivas, que en todos los libros de historia». 
(Fonte: http://www.alfaguara.com/es/libro/las-voces-bajas/).

5 Juan Martín de Blas, 1999.
6 Punto final forma parte dunha obra titulada Hai que botalos. 
7 Para sermos precisos reprodúcese na súa versión en español. 
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todos los tiempos», «Ante la piedra creativa de Santiago, creyentes o no, sentimos 
un estremecimiento divino» ou «Tener hondas raíces nos ayuda a volar mejor» non 
deixan lugar a dúbidas.

Punto final (Emilio McGregor, 2005)8 presenta un monólogo humorístico e pa-
ródico construído a partir de célebres frases do político vilalbés Manuel Fraga, inter-
pretado por un actor caracterizado ao xeito do expresidente da Xunta.

Mayday: llamada general constitúe ata o de agora a única incursión de Rivas na 
dirección. Trátase dunha reflexión crítica sobre a actuación dos gobernos do PP na 
catástrofe do Prestige. A curta comeza cunha escena de caza en alusión ás activida-
des cinexéticas de Manuel Fraga e Francisco Álvarez Cascos. A continuación, e sobre 
unha chamada de socorro en morse que se mantén como banda sonora durante os 
tres minutos de duración, o realizador mestura imaxes de aspecto fantasmagórico 
do barco pouco antes de afundirse, expresivos primeiros planos de ollos de peixes, 
escenas das manifestacións contra a actuación do poder; ao tempo escóitanse frases 
de José María Aznar («pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas»), Manuel 
Fraga («se non foras muller che daba un par de... bueno…»), e Mariano Rajoy («son 
unos pequeños hilillos […] con aspecto de plastilina»). Finaliza o filme coa entrega da 
Medalla Castelao ao exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.

O noso traballo centrarase, como quedou dito, na análise das adaptacións9 
cinematográficas baseadas nas obras de Manuel Rivas, sete entre longas e curtame-
traxes. Na nosa opinión revisten grande interese pola calidade indiscutible dalgunha 
delas e, sobre todo, porque constitúen un conxunto heteroxéneo, case un escaparate 
completo das posibilidades de transbordo dunha arte a outra. 

As tres curtametraxes non poden ser máis diferentes, polos orzamentos, po-
los creadores e polos ambientes. Que me queres, amor? é un traballo escolar, pero 
constitúe un loable atrevemento, por pioneiro e polo resultado. Estamos diante dun 
cine amateur, daquela dun cine que ama, pero tamén dun cine de medios escasos. 
Non obstante, permítenos ollar unha fecunda e eficaz arma didáctica e comentar as 
dificultades de tradución debidas aos pobres medios técnicos e, sobre todo, á com-
plexidade de transformar en cine un texto dun lirismo tan intenso. Resulta curioso 
que a primeira adaptación da obra de Rivas ao cinema fose rodada en lingua galega 
en Madrid10.

8 Rivas dedícalle un emotivo e eloxioso artigo: «Un galego chamado McGregor», no que glosa 
a súa obra.

9 Non pretendemos debater aquí conceptos como adaptación, reescritura, etc, seguiremos 
nestes apartados as propostas de Pérez Bowie (2003, 2008, 2010).

10 Para un coñecemento máis profundo do labor cultural e política galega en Madrid, remitímo-
nos ao texto da propia produtora do filme, Ana Acuña, titulado: Conciencia política e literatura en Madrid 
(1950-2000), editado por Xerais en 2014.
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A segunda versión analizada procede do reputado realizador galego Ricardo 
Llovo. Llovo levaba moito tempo querendo filmar unha historia sobre os homes do 
mar e atopou en «Xinetes da tormenta», a oportunidade de satisfacer o seu desexo. 
Tampouco dispuxo de demasiados medios o que se nota, en especial, nas imaxes do 
temporal, pero soubo valerse de recursos cinematográficos espléndidos para trans-
mitir as emocións dos personaxes. O texto fílmico resulta, neste sentido, moi valioso 
pois podemos observar o uso de procedementos propios e case exclusivos do cine-
ma, sobre todo os referidos á iluminación, e como, utilizados con mestría, poden 
dar conta daquilo que o cinema ten máis dificultade para transmitir, o interior da 
conciencia humana.

Se Llovo se atopa entre os realizadores máis destacados do cinema galego, 
José Luis Cuerda, o autor que en máis ocasións versiona a Rivas e responsable de 
Primer amor, tamén ocupa un lugar salientable entre os realizadores españois actuais. 
Cuerda redacta neste caso o guión –nas outras achegas o director manchego contará 
con Rafael Azcona, un guionista profesional11 e co propio autor literario12–. Cuerda 
non tivo limitacións orzamentarias importantes e rodou a película no interior de 
Galicia, máis concretamente no Ribeiro, onde o director ten unha vivenda e rexenta 
uns viñedos.

As catro longametraxes tamén aparecen moi diferentes entre si. Os textos 
base: unha novela, un conto ou un conxunto de contos, xa apuntan a esa variedade. A 
temática oscila dende a memoria histórica, pasando polo narcotráfico, ata o camiño 
como búsqueda… Os directores: Cuerda, Reixa e Palacios teñen estilos e traxectorias 
moi diferentes e os guionistas son tamén moi distintos: o propio autor literario, o 
director do filme (Reixa coescribe o guión de O lapis do carpinteiro) e un especialista 
na escritura cinematográfica, Azcona. Como consecuencia desta variedade no tipo de 
obra subxacente, nos guionistas, nos directores e na temática, poderemos detectar 
diferenzas provocadas polo cambio de medio, pero tamén comprobar a riqueza de 
posibilidades procedentes das opcións estéticas de cada un dos creadores.

La lengua de las mariposas está considerada como a mellor das reescrituras da 
obra de Rivas. A presenza dun director cunha ampla traxectoria, con obras como El 
bosque animado, Amanece que no es poco ou La marrana, por só citar obras anteriores 
á realización da obra obxecto do noso estudo; dun guionista como Azcona, para 
moitos o mellor da historia do cine español, acreditado por títulos como El pisito, El 
verdugo ou Belle Epoque, aos que poderiamos engadir cinco ou seis títulos máis; e de 
actores tan destacados como Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco 
ou Roberto Vidal Bolaño…, facilitan que o resultado sexa tan notable. Quizás o máis 

11 La lengua de las mariposas.
12 Todo es silencio.
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salientable para o estudo das relacións do cine e a literatura se atope no guión. Azco-
na fundirá tres contos moi diferentes entre si para elaborar un novo relato conxunto 
que finalmente se plasmará na pantalla. 

La rosa de piedra, sen renunciar a contar unha historia de ficción, é, en esencia, 
un grande spot publicitario. Polo tanto, a necesidade de mostrar os produtos (a moda, 
a gastronomía, a paisaxe e a historia de Galicia) relacionados todos co camiño de 
Santiago ten preponderancia e acada un lugar moi importante ata o punto de chegar 
a converter o argumento nun tenue fío para soster unha publireportaxe. Hai desta-
cados logros estéticos nesta obra, sen dúbida, pero o feito de construírse como un 
grande anuncio condiciona grandemente o resultado. Con todo, permítenos analizar 
elementos propios de tres formas de produción: a narración literaria, o texto cinema-
tográfico e a publicidade.

El lápiz del carpintero foi levado ao cinema por outro destacado membro da 
produción artística galega contemporánea: Antón Reixa. A versión enriquece a nosa 
visión porque o director coescribe o guión e, sobre todo, porque os seus precedentes 
no audiovisual inscríbense nos seriais televisivos (lémbrese a exitosa Mareas Vivas), 
e no videoclip. Estes xéneros axudan a entender algunhas das decisións estéticas do 
director, en especial a presentación dos personaxes e a escena da canción no cárcere.

A última das adaptacións da obra do autor de Monte Alto, ata o momento de 
redactar estas liñas, tamén foi realizada por José Luis Cuerda: Todo es silencio. O filme 
afástase do tema da memoria histórica, esencial en La lengua da las mariposas e El 
lápiz del carpintero, para tratar o turbio asunto das redes do narcotráfico e a súa pre-
senza na sociedade galega. O xénero, a intriga, cos seus códigos tan diferentes das 
películas anteriores e o feito de que o autor literario escriba tamén o guión, engaden 
a todo este mosaico anterior de transbordos entre literatura e cine unha peza máis 
para enriquecelo.

Os distintos capítulos do noso traballo respectarán unha mesma estrutura. 
Daremos conta de como aparece a idea, de que motivacións levaron aos realizadores 
a abordala; de como foi o proceso de elaboración, non só naqueles aspectos pura-
mente creativos senón tamén nos económicos, na elección de actores, etc., a con-
tinuación examinaremos os aspectos estilísticos máis salientables, sinalando, cando 
fose pertinente, as pegadas, deliberadas ou non, doutras creacións anteriores e, fi-
nalmente, comentaremos os catro elementos básicos da narración: espazo, tempo, 
personaxes e narrador. Todo isto dende unha perspectiva ecléctica pois cremos que 
todas as propostas metodolóxicas teñen moito interese pero ningunha delas por si 
soa pode dar resposta a todos os interrogantes. Ademais pensamos que cada nove-
la, cada artigo, cada película, sen caer no atomismo, pode precisar un tratamento 
diferente e as ferramentas deseñadas por unha escola pode axudarnos a abrir aquela 
porta infranqueable para outra e viceversa.
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Este estudo procura manter o rigor académico, pero non quere en ningún mo-
mento perder a súa natureza de lectura, de achega emocionada e sorprendida dun 
lector a unha obra, dun espectador a unha película. Xa Eduardo Galeano (1993:7) se 
cuestionaba: «¿Por qué la necesidad de saber ha de ser enemiga del placer de leer? 
¿Y por qué la voz humana ha de ser clasificada como si fuera un insecto?». En moitos 
momentos deste traballo emerxe o lector e o espectador, e con el as súas emocións 
concretas. Por iso, por aquí e por alá, aparecen preocupacións propias e reaccións 
persoais. Teñen a esperanza de ser de interese para outros seres que buscan, e soñan 
con que de entre as súas propostas, como sendas de paso na floresta, xurdan algun-
has ideas de utilidade para futuros camiñantes.

Todos somos estranxeiros na palabra de outro, e todos temos a tentación de 
atrapala, cando en realidade, toda palabra auténtica, aínda que sexa escrita, voa e 
só pode ser acompañada. Diego Marini (2014:68) expresábao sobre o finés pero vale 
para calquera lingua e para calquera obra:

Cando os estranxeiros oen falar a un filandés, sempre teñen a impresión de que 
algo lle sae voando da boca. As palabras ábrense e péchanse lixeiras, dan voltas 
no aire e dispérsanse. É inútil empeñarse en tratar de capturalas. Porque o sig-
nificado está no voo: é iso o que hai que capturar cos ollos, cos oídos. As mans 
non serven. Esta é unha das cousas fermosas da lingua finesa. 

Cremos que quizás a incapacidade de ser atrapadas acaba por ser unha das 
realidades máis fermosas da literatura e da sétima arte, das obras de Rivas e das ver-
sións, máis ou menos acertadas, dos seus textos levados ao cinema.
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1.1. Que me queres, amor?

1.1.1. «Que me queres, amor?», o relato
A colección de contos Que me queres, amor? reportoulle un enorme éxito ao seu 

autor. Foi galardoado co Premio Torrente Ballester de narrativa en 1995; en 1996 ob-
tivo o Premio Nacional de Narrativa e colocou a Manuel Rivas no centro da literatura 
galega do seu tempo. O relato homónimo, ademais de dar nome ao conxunto e en-
cabezar o libro –mostra do valor que o autor lle concedeu– segue a ser considerado 
un dos seus mellores escritos pola crítica e os lectores.

O conto podería presentarse como exemplo paradigmático do estilo do crea-
dor caracterizado polo fondo lirismo, polo humor e polo trato amable dos persona-
xes. Narra un atraco a unha sucursal bancaria por parte de dous adolescentes, pero 
esta actividade, tan pouco cívica como inxenua, non se conta dende o medo provo-
cado aos clientes da entidade, nin dende o enxeño dos ladróns, nin como un acto de 
rebeldía contra o poder da banca, senón dende o sentimento dun mozo desexoso de 
impresionar a rapaza dos seus soños, de modo que «Que me queres, amor?» debería 
ser considerado como a aventura dun cabaleiro andante disparatado cuxas heroicida-
des son un servizo de amor, unha homenaxe á súa dona. Este sentido vese reforzado 
polo encabezamento: a primeira estrofa da cantiga «Amor, a ti me venho’ora queixar» 
de Fernando Esquío, pois sitúa o personaxe e o lector diante do código do amor 
cortés, diante do sufrimento do amante non correspondido, diante da coita de amor. 

O texto divídese en tres partes, a primeira relataría as estratexias reiteradas 
de Tino para atoparse con Lola, a segunda o atraco e a terceira as consecuencias do 
mesmo.

1. AS CURTAMETRAXES
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O primeiro parágrafo empapado de erotismo e polisemia merece un estudo 
detallado. Non resulta casual que a palabra «soño» inaugure o texto. Se a vida do 
protagonista estaba guiada polo desexo de Tino de bicar a Lola, despois do seu pasa-
mento –como veremos á hora de falar do narrador, a historia está contada a partir dun 
recén falecido– a realidade mesma é un soño. Do mesmo xeito que Joe Gillis (William 
Holden) en Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) sempre quixo ter unha piscina para 
el13, Tino soña coa primeira cereixa do verán. A sonoridade da palabra, o sabor doce 
do froito… adquiren vida, vitalidade no personaxe por máis que finara. Esta primeira 
cereixa, por imaxinativa que sexa a carne, ten toda a intensidade do desexo. Tino, o 
amante, dálla en servizo de amor a Lola. Claro que el imaxina unha Lola que non exis-
te, unha Lola entregada que leva á boca a cereixa e logo mira con ollos cálidos, de pe-
cado. Pecado e carne son verbas pouco frecuentes no vocabulario dun mozo de fins do 
s. XX pero palpitan na emoción do autor e do lector implícito, capaz de desentrañar, 
mesmo de entrañar, as claves do amor cortés e as referencias relixiosas que se ago-
chan nas mesmas. A carne da froita, a carne por prohibida, por transgresora, aumenta 
a cobiza. A carne, a sensualidade da cereixa, a carne, o desexo físico, a carne que se 
fai verba e, como se dunha poción máxica ou dun medicamento se tratase, parece ter 
o poder de introducirse, en forma de emoción, no noso organismo a través do texto; 
parafraseando a Safo diriamos que como un lume delicado corre baixo a nosa pel.

A Lola da invención de Tino devólvelle, como consagrada, a cereixa á súa boca. 
Así o froito transubstanciado converte os dentes nun teclado que interpreta unha 
nota musical ao longo de todo o día. Pola noite o mozo vólvea pousar, despois de 
tanto canto, de tanto encantamento, na boca da amada, inaugurando o tempo pleno 
do día, do verán, da existencia e de toda a eternidade. Reparemos en que o relato 
vai rematar case coas mesmas verbas, como se a lembranza máis intensa, máis vital, 
neste ou no outro mundo, fose o soño dun bico con Lola.

Fronte a ese soño, ela «non me quere ver nin falar». Tino, como o protagonista 
do poema de Esquío a quen rouba as palabras, está na fase do aspirante, na fase do 
amor non correspondido, no primeiro estadio de acordo ao modelo das cantigas 
medievais14.

13 «E a tivo por completo» di o protagonista mentres o seu corpo aboia na auga.
14 Na lírica medieval existen catro etapas que tiña que percorrer o amante para conseguir o amor da 

amada.
Igual que o sistema feudal implicaba varios graos de vasalaxe, tamén na cuestión amorosa, 
para alcanzar os favores supremos da Senhor, o trobador provenzal tiña que percorrer catro 
estadios: o de aspirante que se limita a suspirar (fenhedor), o do que xa se atreve a suplicar 
(precador), o de namorado (entendedor) e o de amante (drudo). Na lírica galego-portuguesa 
o grao de drudo só se alcanza nas cantigas de escarnio e maldizer, nunca nas de amor, e os 
estudosos non se poñen de acordo ao respecto de se os nosos trobadores pasaron ou non da 
categoría de precador. (Laura Tato 1996: 69).



17
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

A continuación, Rivas emprega a ironía tráxica, entendida esta como a anticipa-
ción dun futuro aciago, pois conta que a moza consola a nai e o protagonista lembra 
que ía nunha ambulancia, cara a ningures. Pero, nese cara a ningures, seguía soñando 
con Lola a patinar entre plantas e porcelana, nun salón de cristal. A fraxilidade do 
habitáculo representa a debilidade da vida mesma, da vida nese momento de tránsi-
to, e a aperta da patinadora o triunfo da imaxinación: Eros e Tánatos abrazados no 
instante definitivo.

Reparemos en que o tempo do soño, e, en xeral, do comenzo do conto, é o 
presente de indicativo: soño, doulla, lévaa, mírame, fai, bícame, devólvema..., forma que, 
dalgún xeito, representa o tempo da eternidade.

Despois, o mozo relata as estratexias que usa para ver a moza: ir a primeira 
hora ao hipermercado, retrasar ou alongar o paseo coa cadela pola noite… Para 
el este é o instante máis fermoso do día pois Lola faille carantoñas á Perla e, desa 
maneira, permanece máis tempo ao seu lado. Nesta parte destacan as descricións 
relativas ao ritmo, ao ritmo harmonioso da patinaxe («Marchou sobre uns patíns, 
abaneando ritmicamente a melena e a faldra. Pensei no voo desas aves emigrantes, 
garza ou grou, que se ven nos documentais despois de comer. [p. 96]») ou do andar 
da moza («Ás veces fallaba, non aparecía ás 9:30, e eu prolongaba o paseo da cadela 
até que Lola xurdira na noite, taconeando, corazón, taconeando. [p. 96]»).

Case ao remate deste momento da narración atopamos un fragmento máis 
escuro onde se mostra o baixo amor propio de Tino:

No espello do ascensor vía o retrato dun tipo sen futuro, sen traballo, sen co-
che, apalancado no sofá tragando toda a merda embutida da tele, rabuñando 
moedas polos caixóns para mercar tabaco. Tiña a sensación nese momento de 
que era Perla a que me sostiña a correa para sacarme a pasear. (p. 96)*.

Quizás esta sexa a causa pola que sinta a necesidade de realizar algo valente, 
heroico no seu pensamento, por máis insensato que pareza aos ollos dos demais, 
para impresionar a Lola. Lembremos que, no final do conto, preguntaralle á moza: 
«Impresionada, eh?».

A segunda parte narra o atraco. Rivas conta a historia máis ao xeito das Cróni-
cas dos bons malandros de Mario Zambujal ou de Take the money and run (Woody Allen, 
1969) que dun relato de gánsters ao uso. O humor domina o fragmento. Todo resulta 
absurdo empezando pola elección da arma: unha pistola de aire comprimido que tiña 

* Para maior comodidade do lector, cada vez que nos refiramos á obra obxecto de análise, 
citaremos tan só a páxina na que aparece a cita correspondente. Todos os contos, serán citados pola edi-
ción citada na bibliografía como RIVAS, Manuel (2011) e as novelas como RIVAS, Manuel (2005c) e RIVAS 
Manuel (2010b).
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unha «pinta impresionante» (p. 96) fronte a unha escopeta recortada porque todo tiña 
que ser «moi tranquilo e moi limpo» (p. 96). No filme de Allen dúas bandas coinciden á 
mesma hora atracando o mesmo banco e deciden someter á votación do público por 
quen queren ser atracados, o público elixe, naturalmente, o bando da «gentuza»15. No 
relato de Rivas, Tino comprende que non poden parecer «uns colgados, ionquis ou 
algo así» (p. 96) xa que «Todo o mundo prefire profesionais» (p. 96). Ademais os profe-
sionais atacan a cara descuberta e «non fan o ridículo con medias na cabeza». O propio 
roubo mantén ese ton de humor: «Por favor, señores, non se alarmen. Isto é un atraco 
normal» (p. 97) di o protagonista e, cando un «tipo voluntarioso» (p. 97), insiste en 
ofrecerlle a carteira dille que a garde porque non son «uns mangantes» (p. 97). 

Mais esta broma de mal gusto remata de xeito tráxico pois un garda xurado de 
paisano (curiosamente a persoa que lle ofrecera a carteira) dálle o alto e Tino, en vez 
de fuxir ou renderse, encárase con el coa súa arma de xoguete e lánzalle a bolsa cos 
cartos, de maneira que o vixiante dispara e mata o rapaz. A descrición de Rivas pare-
ce simular o disparo do garda, o corredor que forma a xente para afastarse do campo 
de tiro simula a acción de apuntar, o túnel que se abre, o canón da pistola e o furado 
nas costas: o impacto do disparo é a vía de auga que acaba coa vida do personaxe: 
«E bótome a correr, a xente que se aparta espantada, que desgraza, a xente que se 
aparta deixa un corredor maldito na rúa, un furado que se abre, un túnel diante, un 
furado nas costas. (p. 98)».

Hai unha transición «cara a ningures» na ambulancia que remata no tanatorio. 
Neste instante do pasamento mantense o lirismo e o humor:

A sirena da ambulancia. Sorrío. O enfermeiro que me mira perplexo porque 
estou a sorrir. Lola patina entre rosanovas e azaleas, nun salón de vidreiras. Vén 
cara a min. Abrázame. É a nosa casa. E quéreme dar esa sorpresa, sobre patíns, 
coa saia vermella plisada abaneando canda a melena o bico da cereixa. (p. 98).

Fixémonos no humor de sorrir no peor momento, pero tamén na beleza da 
casa imaxinada, do salón de vidreiras chea de plantas fermosas e, sobre todo, como 
segue a sentir o ritmo danzarín da muller amada, iso si, nun contexto de fraxilidade 
extrema como a vida do rapaz. Decatémonos de que Rivas vai repetir algúns pará-
grafos coma este, a xeito de refrán ao longo da narración, pero, máis que constatar 
os efectos rítmicos, interésanos constatar agora a diferenza sutil deste parágrafo 
respecto do anterior case literalmente igual, situado case ao comezo do relato. Aquí 

15 Son consciente de que esta cita dende a dobraxe ao español resulta unha pequena mani-
pulación pois no orixinal inglés Allen emprega o máis neutro «group». Sucede que creo que a versión 
española responde ao espírito da situación e expresa con claridade o que nós queremos manifestar 
neste momento.
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Tino dá un paso pois di que está o salón da «nosa casa», é dicir, soña cunha relación 
xa consolidada.

A terceira parte narra o velorio. O protagonista segue a ser un inconsciente 
mesmo despois da morte, pero non perde o sentido do humor. Ve o amigo como 
unha versión de Cantinflas porque pronuncia frases sen sentido, ademais o seu pran-
to prodúcelle risa: «Dombo, o xigantón e leal Dombo, estivo aquí. “Lo siento en el 
acompañamiento”, díxolle á miña nai. Non me digan que non é gracioso. Parece de 
Cantinflas. Para chorar de risa...» (p. 98).

Fa, a señora Xosefa, di o morto, actúa como «unha profesional», de acordo co 
comportamento esperable nese momento, pois consola a súa nai e, malia que está en 
desacordo con el, non o reprende.

Lola tamén intenta acompañar na dor a nai de Tino e cando se dirixe cara a el 
e lle pregunta: «Pero Tino, como fuches capaz?»; o mozo permanece no soño eterno, 
no soño coa primeira cereixa do verán e deléitase en sentir os pasos de Lola que case 
voa, mesmo con zapatos e en contemplar os seus ollos de pecado. 

En resumo, podemos afirmar que Rivas consegue, a través dunha linguaxe poé-
tica, converter un acto delituoso nun servizo de amor e transforma un torpe atraca-
dor nun cabaleiro andante.

Os topónimos Agra do Orzán ou Rúa Barcelona remiten a unha zona comer-
cial da cidade da Coruña en pleno auxe nas datas da redacción do texto. A sala de 
«Pompas Fúnebres» está situada na zona de Catro Camiños e o cemiterio de Feáns 
queda nas aforas da cidade herculina. As localizacións concretas axudan, en xeral, a 
proporcionar verosimilitude e realismo ao relato.

Aínda recoñecendo o aventurado e, polo tanto discutible, da nosa proposta, 
atrevémonos a suxerir que no discurso atopamos dous tipos de escenarios: os es-
pazos do Eros e os espazos do Tánatos. Os espazos do Eros corresponderían ao hi-
permercado, ao paseo e ao salón imaxinario, pois neles se atopan Tino e Lola. Están 
apenas esbozados porque o importante non reside na morfoloxía do lugar senón, 
sobre todo, no ritmo de baile e de tacón con que se desliza Lola sobre eles. Percibí-
molos pois como superficie a percorrer, unha superficie para sentir. O hipermercado 
en realidade non está delimitado por estantes senón polo movemento sobre os pa-
tíns: «alí chega ela, patinando con graza polo corredor encerado» (p. 95); os paseos 
non teñen árbores senón o eco dos tacóns: «eu prolongaba o paseo da cadela até que 
Lola xurdira na noite, taconenando, corazón, taconeando» (p. 96); e o salón da casa, 
en cambio, está cheo de vidreiras e plantas ou así os imaxina na ambulancia o noso 
heroe e sobre esa fraxilidade, sobre esa delicadeza, patina Lola.

Os espazos do Tánatos corresponderían á sucursal bancaria, á ambulancia e 
á sala mortuoria. Claro que a morte non se mostra como un terrible fin, como un 
encontro coa nada, senón cun humor despreocupado. A traxedia sospéitase só no 
pranto da nai e de Fa pois as outras manifestacións de dó, como a de Dombo, tamén 



20
O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

son considerados de risa. A sucursal, malia estar situada de xeito tan preciso na Rúa 
Barcelona, non aparece descrita, ten un carácter abstracto. Acolle unha acción pero 
non ten personalidade. Non obstante, Rivas vai construír todo un universo a partir do 
corredor que as persoas forman para fuxir da arma do garda xurado. Un espazo polo 
que vai transitar a bala que acaba por crear un túnel no corpo do mozo e finalmente 
causar o seu pasamento.

Tampouco sabemos nada da forma da ambulancia, igual non é outra cousa que 
a prolongación do túnel, mesmo unha aceleración, da carreira da moza á carreira cara 
ningures.

O tanatorio debería estar dominado de xeito absoluto pola morte e, en cam-
bio, o Eros parece o Señor, pois aínda que observamos a dor da nai, de Dombo e de 
Fa, alí ten lugar a comunicación máis intensa da parella en todo o conto. Convén non 
esquecer que a narración está contada non dende a nada, senón dende o soño. O 
narrador protagonista comunícase dende o soño certo do máis alá, no fondo dende 
a consumación do soño incerto do máis acá: poder conmover a Lola.

A liña temporal do texto parece imitar os movementos da patinadora. Móvese 
na fráxil barra de equilibrios entre o tempo da morte e o tempo da vida. 

O tempo da morte, tempo do soño eterno, está inundado de sensualidade, 
de erotismo; a cereixa convócanos diante do sentido do gusto; a danza, do oído; a 
porcelana, do tacto; a vidreira, da vista, e as azaleas, do olfacto. Son os sentidos do 
corpo e non as divagacións do intelecto ou as inconsistencias da alma as que domi-
nan neste momento post mortem.

O tempo da vida, aparentemente lineal, conta o día do atraco. A mañá repre-
senta o tempo da esperanza, o momento en que Tino vai na procura de Lola para vela 
no hipermercado, o mediodía, o tempo da plenitude –se cadra o momento de gloria, 
quizais unha gloria va–; a noite, o tempo da morte, o tempo do velorio. En cada un 
dos momentos existe, á súa vez, outra ruptura da orde temporal, outras tres ana-
lepses: na mañá Tino lembra os paseos nocturnos e as esperas por Lola; no mediodía 
recorda o momento da planificación do roubo e na noite as conversas da nai e de Fa. 

Aínda que todos os personaxes están construídos dende o punto de vista do 
narrador protagonista –polo tanto a opinión de Tino determina o noso coñecemen-
to– o autor consegue que se deslicen aquí e alá pequenos comentarios dos demais 
participantes así como datos dabondo dos feitos como para que os lectores poida-
mos construír a nosa propia interpretación.

Tino ten pouco amor propio, chega a sentir que é a cadela quen o pasea a el. 
Está namorado de Lola pero esta non lle fai caso, non o quere «ver nin falar». Conta 
coa confianza do seu amigo Dombo: «Era entenrecedora a confianza que o grandón de 
Dombo tivo sempre en min. Brillábanlle os ollos cando eu falaba. Se eu tivese a con-
fianza en min mesmo que Dombo me tiña, o mundo poñeríase aos meus pés». (p. 97).
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Para impresionar a moza decide atracar unha sucursal bancaria. El cre que está 
a elaborar un plan intelixente e correcto para o asalto pero unha análise obxectiva dos 
feitos demostra o insensato do mesmo. Non reflexiona acerca das consecuencias do 
que vai realizar, como demostra o feito de que se negue a tapar a cara16, que leve unha 
pistola de aire comprimido e que non se renda ou fuxa mesturándose entre a xente, 
cando lle están a apuntar coa arma. Todo isto encadra o protagonista dentro dunha 
mentalidade inmatura, suxerida elegantemente polo comentario da moza que indica 
que a comida da cadela está ao lado dos cueiros. Malia todo o dito, o lector percibe 
a Tino coma un heroe, coma un namorado sensible e nobre. Ese cambio radical na 
percepción do lector conségueo Rivas a través da poetización da linguaxe: «soño coa 
primeira cereixa do verán» (p. 95), «o óso da cereixa todo o día rolando no teclado dos 
dentes como unha nota musical silvestre» (p. 95), «como unha picadura de avespa» (p. 
98) «Lola patina entre rosanovas e azaleas, nun salón de vidreiras» (p. 98)…; pero tamén 
a través de colocar na boca do mozo expresións que pola xeración da que forma parte 
non lle corresponden, como ‘pecado’ ou ‘carne’, ou as tiradas do poema de Esquío.

A Lola, a moza da longa cabeleira morena, percibímola só a través da mirada 
idealizada de Tino. Traballa nun hipermercado levando o cambio ás caixas. Tino co-
méntanos constantemente a súa gracilidade, a beleza dos seus movementos (móvese 
coma unha garza, parece que voa). A diferenza do seu pretendente parece unha mu-
ller sensata que actúa con dilixencia. Tamén parece sensible pois aloumiña a cadela 
e, cando acode ao velorio, consola a nai do morto. Funcionalmente Lola é a moza 
do heroe, unha sorte de Dulcinea, de muller idealizada por un amante que, proba-
blemente, nunca se lle declarou e que se comporta de xeito insensato para atraela.

Dombo como os seus demais tocaios17, era grande de corpo «O xigantón Dom-
bo» (p. 98) é de poucas luces pois se deixa convencer polo seu amigo para cometer 
un atropelo. Dombo representa o amigo inxenuo e confiado ás boas mañas do heroe. 
Da nai e de Fa apenas temos información. Só que son amigas, fuman e beben Porto 
xuntas, e que se consolan despois da morte de Tino.

O Garda Xurado cumpre co seu deber, primeiro co deber do atracado: facilitar 
as cousas aos ladróns, pois ofrécelle a carteira –nótese o humor de toda esta caracte-
rización– e logo co deber de garda: dar o alto e finalmente abater o atracador. Trátase 

16 Aínda que isto ten unha lóxica interna se pensamos que non hai outro xeito de garantir que 
Lola saiba da súa fazaña.

17 O nome Dombodán merecería un estudo por si só. Deixámolo fóra do noso traballo por non 
estar concernido no obxecto de estudo e por ser demasiado amplo. Con todo, non podemos deixar de 
citar as obras nas que aparece mencionado que, por si mesmo, dá idea da importancia deste antropó-
nimo na obra do noso autor. Aparece en «Meu curmán, o robot xigante» e «Un deses tipos que vén de 
lonxe» ambos relatos pertencentes a Un millón de vacas, en «A lingua das bolboretas» do volume Que me 
queres, amor?, e nas novelas O lapis do carpinteiro e O último día de Terranova. Case sempre aparece aso-
ciado a un ser bondadoso e con certas carencias cognitivas.
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dun personaxe funcional, non ten individualidade, só aparece para que se cumpra o 
destino tráxico do heroe, pois a morte elévao a esa categoría xa que de vivir, non 
obtería máis ca os reproches de todos.

A figura do narrador deste conto constitúe unha das claves da súa calidade 
literaria. Unha análise superficial levaríanos a consideralo un narrador homodiexéti-
co, un narrador protagonista. Sendo isto certo, non dá conta da complexidade desta 
figura. Para empezar acaba de morrer e, polo tanto, narra as súas peripecias dende o 
soño eterno e nese durmir soña «coa primeira cereixa do verán», a cereixa símbolo do 
amor, do desexo e tamén do renacemento. Claro que, máis ca un soño, para o narra-
dor todo o que acaba de pasar parece un xogo, unha brincadeira intranscendente por 
máis que remate coa propia morte. A clave está na lirización da voz narradora. Este 
narrador, grazas á mestría do autor, pasa de ser un inmaturo que comete unha falca-
truada inexplicable a transformarse nunha sorte de cabaleiro medieval, nun cabaleiro 
andante que por amor á súa dona se enfronta aos máis grandes perigos, polo soño da 
cereixa do verán, o símbolo da unión coa amada, pelexa contra xigantes, desta volta 
transformados en garda de seguridade. 

A clave está en que o personaxe non é un poeta, pero si o é o narrador, que 
transcende, dende o soño, as limitacións expresivas esperables no protagonista. Se-
mella como se, no outro mundo, unha especie de anxo da garda, o escritor poeta, 
incapaz de permanecer fóra da narración se introducise unamunianamente no texto 
para secuestrar a voz de Tino, para apropiarse da súa alma e expresar o sentir da 
criatura nunha linguaxe propia do amor cortés e do espírito de don Quixote.

1.1.2. Que me queres, amor?, a película
Cometeriamos unha grave inxustiza se intentásemos analizar a versión cine-

matográfica de «Que me queres, amor?» do mesmo xeito que as demais adaptacións 
das que nos ocuparemos neste traballo pois non se trata dunha realización profesio-
nal senón dun traballo de aula. 

Alguén podería discutir a pertinencia de incluír nesta análise esta versión. Non 
obstante, existen razóns de peso para non excluíla. En primeiro lugar, trátase, ata 
onde nos foi posible indagar, da primeira adaptación dunha obra deste autor, motivo 
que, por si mesmo, sería suficiente. Mar Velasco no seu artigo de presentación na re-
vista Madrygal escribe: «Desde a Universidade Complutense de Madrid, participamos, 
dalgunha maneira, no que algún xa deu en chamar a hora cero do cine galego. […] 
Tamén, dalgún xeito, nos adiantamos a José Luis Cuerda e Manuel Gutiérrez Aragón 
–que che é moito adiantar– na idea de levar ó cine un relato de Manuel Rivas». (Mar 
Velasco, 1999:155). Pero ademais, aínda que non foi exhibida en salas comerciais, si 
tivo unha repercusión máis alá do ámbito educativo. O filme foi estreado, coa pre-
senza do escritor, no Paraninfo da Facultade de Filoloxía o 14 de Maio de 1998 e, días 
máis tarde foi exhibida no Ateneo de Madrid.
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A versión nace, como figura nos títulos de crédito, dun soño de Daniel Moisés 
Sáez e Ana Acuña. A profesora Ana Acuña propuxo aos seus alumnos de lingua galega, 
na Facultade de Filoloxía da Universidade Complutense do curso 97/98, levar adiante 
unha adaptación dunha obra de Manuel Rivas. Estes aportaron varias propostas para 
o guión18 (entre elas «A moza do pantalón pirata»). Segundo Olivia Rodríguez (2001: 
559) a proposta gañadora foi a do antecitado Daniel Moisés Sáez pero, xa dende o 
principio, se optou por unha idea máis sinxela coa eliminación da voz en off e de va-
rios personaxes o que, como veremos, vai ter importantes repercusións.

A realización foi moi laboriosa. En primeiro lugar houbo que conseguir apoios 
económicos e institucionais que a permitisen. Neste sentido, segundo apuntan Mar 
Velasco (1999) e Olivia Rodríguez (2001), contou coa colaboración da Dirección Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a Titulación de Filología Románica da 
Universidade Complutense. As instalacións e un técnico para a montaxe foron facili-
tadas pola Facultade de Humanidades, Comunicación e Documentación da Universi-
dade Carlos III.

A curta foi rodada entre os meses de marzo e abril de 1998 e tivo como esce-
narios a Facultade de Filoloxía na que se improvisou o tanatorio, un supermercado 
de Madrid e o interior da casa dun alumno. 

En opinión de Olivia Rodríguez o filme ten algúns defectos técnicos especial-
mente os relativos á luz e tamén ao son, malia ter sido este dobrado por ser moi 
deficiente o orixinal. Non obstante, segundo esta investigadora as dificultades máis 
importantes proceden do guión. Na proposta inicial de Daniel Moisés Sáez existía, 
como xa anticipamos, unha voz en off, eliminada quizás por considerarse un recurso 
arcaico. En cambio este procedemento permitiría, en opinión de Olivia Rodríguez, 
manter a característica máis prezada do relato, a subxectividade:

O resultado cinematográfico é unha historia que se conta linealmente desde o 
punto de vista dun morto e desde a perspectiva dos seus soños a raíz dun na-
moro non correspondido. Pero esa interiorización no personaxe cremos que só 
podería expresarse na película cunha voz en off que complementase a visión de 
cámara subxectiva desde o morto, por si soa insuficiente. (2001:560).

En realidade, nós pensamos que, ao non estar representada en ningún momen-
to a subxectividade do personaxe, os soños quedan fóra do tratamento cinematográ-

18 Para a análise desta curtametraxe contei cunha copia dixitalizada (o orixinal estaba en for-
mato vídeo). No proceso de dixitalización producíronse unha serie de cambios que me impiden esta-
blecer con claridade a natureza das cores, aínda que a inestimable axuda da profesora e produtora, 
Ana Acuña, completou a miñas lagoas sobre este e outros aspectos como os escenarios, o vestiario, a 
película visionada etc. Conste a nosa gratitude.
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fico. Tal é así que, unha das partes máis fermosas do relato, o compartir a cereixa, 
trasládase no filme a través dun primeirísimo plano dunha película X. Atreveriámo-
nos a afirmar incluso que non podemos saber cales son as motivacións que levan ao 
mozo ao atraco, se o intento de impresionar a súa moza ou saír desa precariedade 
económica na que vive, pois o discurso fílmico non permite ter certezas respecto de 
ningunha desas posibilidades19.

O intento por parte das directoras de conservar o punto de vista do morto a 
partir dos orixinais planos que simulan a cristaleira dunha funeraria non chega a bo 
porto; ao non existir ningunha marca, como podería ser unha difuminación, o resto 
do filme parece narrado dende un punto de vista externo.

Olivia Rodríguez tamén comenta que:

Asemade, esa voz en off resolvería –e tamén se pode comprobar no guión des-
botado– outro aspecto moi importante no relato: a expresión das relacións 
de frecuencia entre historia e diéxese […]. As accións que se sucedían habi-
tualmente no conto de Rivas […] son significativas da ansiedade de amor que 
sente o personaxe ante a indiferenza da moza. Na curtametraxe cóntanse esas 
accións sen indicar que son habituais, é dicir, sen expresar axeitadamente a 
silepse. O tempo narrativo distorsiónase daquela. Todo ocorre nun día e medio, 
e estas accións habituais pertencen á mesma cadea que as outras, puntuais, 
referidas ao atraco. Deste xeito non é estraño que nesta transposición, o relato 
cinematográfico perda a maxia do relato literario. Aínda máis, ó precipitarse os 
acontecementos sen o preludio desas accións habituais, rómpese a coherencia 
narrativa. (2001:560).

Efectivamente, tal como nos chega a historia, no relato fílmico non podemos 
saber nin sospeitar, sen a lectura previa do texto literario, que haxa unha repetición 
da espera, pois a aparición de Dombo na caixa rexistradora enlaza directamente o 
paso de Tino polo supermercado cos feitos do día posterior e non cunha visita reite-
rada a Lola. O paseo nocturno da cadela está ocupado na planificación do atraco de 
modo que tampouco podemos concluír que se trata dunha estrataxema diaria para 
poder atoparse coa moza. A ausencia da reiteración das accións converte este texto 
fílmico máis cá nun relato de amor, dun servizo de amor, no relato dun atraco chafa-
lleiro que acabará traxicamente, e incluso pode propiciar mesmo unha interpretación 
aliteraria (no sentido de afastarse da intención do texto orixinal) segundo a cal Lola 
podería ser cómplice do atraco, xa que non queda claro por que ela non intenta unha 

19 Se cadra poderiamos considerar o comentario de Tino a Dombo: «por certo, hoxe vin a Lola, 
tenos que saír ben, eh!», como unha mínima referencia á primeira das posibilidades.
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palabra disuasoria ao ser apuntada por Tino ou, no seu defecto, no caso de sentir un 
terror paralizante, por que acude despois ao tanatorio como se non tivese pasado 
nada. O resultado cinematográfico afástase pois do texto literario, polo que estamos 
diante dunha reescritura, máis ou menos deliberada.

Ademais do apuntado por Olivia Rodríguez, cremos que debemos comentar 
outras decisións discutibles das directoras. Aínda que Rivas non menciona en nin-
gún momento a idade dos protagonistas, nin o seu nivel de estudos, expresións 
como «buga», «ionquis», «colgados», etc., parecen máis próximas ás dun adolescente 
que a un potencial opositor20. As limitacións orzamentarias motivaron o cambio de 
escenario do atraco. Non era posible rodar un asalto nunha sucursal bancaria, nin, 
por suposto, construír un decorado ad hoc, polo que resultaba máis doado filmar un 
atraco ao propio hipermercado no que traballaba Lola. Pero iso provoca un choque 
importante co ton do relato porque, ao apuntar coa súa pistola a persoa amada, o 
protagonista afástase do ideal cabaleiresco.

Con todo, existen algúns aspectos dignos de mención pola elegancia dos mes-
mos. En primeiro lugar os encadres do rostro da protagonista sobre as fiestras que 
simulan a vidreira do tanatorio, non só pola beleza fotográfica senón polo atreve-
mento formal de colocar a cámara mostrando o punto de vista do morto. O prota-
gonista xacente pasa así de contemplar a dor da nai, dadora da vida, a contemplar o 
rostro da amada, a muller soñada, que dá sentido a todo o seu mundo. Todo o fondo 
desaparece, ao contrario do plano anterior coa nai, para centrarse exclusivamente na 
moza desexada. Idea que se repite ao final da curtametraxe.

Tamén cómpre salientar a posta en escena das secuencias do hipermercado, 
todo o que sucede nel está rodado con acerto. A patinaxe de Lola sen perderse en 

20 Somos conscientes de que a idade dos alumnos participantes obrigaba a este cambio pero 
con el a verosimilitude da historia reséntese.
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grandes alardes, cun plano ao fondo; a posición das cámaras no momento do atraco, 
a axeitada elección dos figurantes, configuran un grupo de imaxes rodadas cun estilo 
sinxelo e preciso.

Por último queremos destacar a moi acertada versión musical do poema de 
Fernando Esquío a cargo de Adrián Fariña, porque palía no filme a ausencia de lirismo 
na historia narrada, de importancia capital no texto fonte.

Como xa comentabamos anteriormente, os espazos do relato fílmico víronse 
reducidos por razóns de produción. Así atopámonos co tanatorio, o hipermercado, o 
edificio onde viven Lola e Tino e o parque por onde pasean Dombo e Tino.

Sabemos que se trata dun tanatorio e non dun hospital, por elementos exter-
nos como a presenza de moitas persoas, imposible nunha UVI –se se tratase dunha 
habitación de planta estarían no interior do recinto e non fóra– e porque a nai fuma. 
O espazo que ocupa o cadaleito preséntase a través dunha metonimia, o cristal. A 
ventá semella unha especie de ollo de boi. O fermoso encadre inicial presenta a nai 
fumando. Ela ocupa aproximadamente a metade da imaxe, logo entra Lola e, tras 
bicar a muller, achégase á vidreira e enche o total da superficie da fiestra. O mesmo 
sucede na parte final, pois Lola volve aproximarse á ventá e oculta así ao resto dos 
personaxes, neste caso os amigos que aparecen no fondo e están a falar. O cristal 
convértese, daquela, no punto de encontro e, ao tempo, de separación de varios 
espazos: o do morto e dos visitantes, o do amante e a amada, o dos vivos e o dos 
mortos. O cristal devén, case inevitablemente, en espello, un espello para ver outras 
realidades e, neste caso, dende o alén.

O segundo espazo, o hipermercado no que domina a cor vermella, acolle dúas 
accións, o encontro de Tino con Lola e o atraco. A súa función limítase a ser escenario 
da acción. 

Dentro do espazo edificio convén distinguir tres diferentes lugares. O primei-
ro, o interior da casa de Tino, un piso modesto, onde a intimidade parece limitada. 
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De feito, o mozo estaba a ollar unha película pornográfica (só observamos un primei-
rísimo plano duns labios moi maquillados dunha muller comendo froita). Cando che-
ga a súa nai que senta cunha amiga no mesmo sofá, cambia de canle. Parece un lugar 
de incomunicación e incomodidade. Tino quere sentir as súas fantasías e a súa nai 
intenta que se esforce por saír do estado de prostración e vagancia por iso fala das 
oposicións aprobadas pola filla de Fa. Tino aférrase ao interior, de feito só vive real-
mente nas súas imaxinacións; a nai proponlle saír ao exterior; dalgún xeito, o prota-
gonista non quere nacer plenamente e a súa nai quere rematar o parto, deste xeito o 
xogo interior/exterior adquire, no filme, varios sentidos. O segundo, a entrada, onde 
Tino e Lola coinciden durante máis tempo. A porta, para Tino supón a aparición de 
Lola, o lugar de encontro; para Lola unha porta de paso para ir ao traballo ou á festa 
ou para volver ao fogar. Tino agarda, Lola pasa. O terceiro, o ascensor, alí prodúcese 
a maior proximidade física dos protagonistas, ambos senten incomodidade, ambos 
simulan non ollarse, as miradas nunca se cruzan21 e, unha vez máis, Tino só a observa 
cando sae do ascensor, cando xa fica só. 

O último dos espazos, o paseo, resulta interesante como contraposición aos 
outros. Trátase do único exterior do filme, coma se representase un estado de liber-
dade, coma se na imaxinación do atraco os protagonistas se sentisen libres, pero ao 
ser transitado de noite, a falta de luz marca o aciago do futuro.

En resumo, as directoras resolven moi ben, mediante encadres precisos, as 
limitacións orzamentarias. A maioría dos espazos representan interiores e serven de 
escenario da acción. Non obstante, o espazo porta, o paseo e, sobre todo, a fiestra 
do tanatorio, adquiren outros valores metafóricos: o dilema encontro desencontro, 
a liberdade, o fracaso e, finalmente, expresan o feito de que a amada se converte en 
todo o mundo do protagonista.

Na súa análise da curta, Olivia Rodríguez sostiña que: «Todo ocorre nun día e 
medio, e estas accións habituais pertencen á mesma cadea ca outras, puntuais, referi-
das ó atraco». (2001:560). En realidade non podemos ter certeza de que todo sucede 
en día e medio pois a expresión «que fas por aquí tan cedo» é ambigua e pode refe-
rirse a calquera hora, mesmo ás sete da tarde, poñamos por caso. Agora ben, cremos 
que acerta de pleno, cando constata a eliminación dos elementos repetitivos posto 
que, ao ter a mesma frecuencia ca os feitos excepcionais, os referidos ao atraco, pro-
voca a desaparición do ritmo de danza do conto, os soños de patinaxe e as referen-
cias á gracilidade de Lola, en xeral, todo o relativo á historia de amor. Só subliñada no 
forzado das olladas, ou máis precisamente, das non olladas, do ascensor. E conclúe: 
«o resultado cinematográfico é unha historia que se conta linealmente» (2001:560). 
Non obstante, na nosa opinión non existe linealidade temporal senón que se produce 

21 Agás claro está no momento do asalto, no que Tino encara cunha arma á caixeira.
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unha analepse dende o momento inicial, no tanatorio. Hai un salto atrás que nos leva 
a un momento impreciso, pero anterior, en que Tino vai mercar ao supermercado e 
que remata coa morte do protagonista; despois o relato volve recuperar o presente 
simultáneo no velorio.

A maioría dos personaxes aparecen pouco caracterizados e sempre a través das 
súas accións pois apenas existen comentarios duns personaxes sobre os outros, nin 
introspección.

Tino, o heroe desta historia, parece estar dominado pola indolencia, pola pa-
sividade para buscar traballo, tal como lle insinúa a súa nai, e non acaba de decidirse 
a expresarlle os seus sentimentos a Lola. Pasa o tempo en coidar a cadela e a ver 
na televisión espectáculos que substitúen a súa incapacidade para vivir experiencias 
plenas. Idea un absurdo e inmotivado atraco. O disparatado chega ao extremo cando 
ademais de non querer camuflarse, nin armarse axeitadamente, acaba por enfron-
tarse, a sabendas de que leva unha arma de xoguete, cun garda xurado, o cal o leva 
finalmente á morte.

Lola, por contra, parece traballadora e alegre. Cumpre con dilixencia o seu 
cometido no hipermercado e logo goza das festas. Ademais parece agarimosa por 
como trata os clientes, a cadela e a nai de Tino. Ademais a través dos acenos da actriz 
podemos percibir sentimentos como a mágoa que sente no tanatorio, ou a timidez 
e/ou incomodidade no ascensor.

A nai, unha persoa sociable, trata a súa amiga con cordialidade. Preocúpase 
polo porvir do seu fillo. Aínda que quizás o seu papel na obra se reduza precisamente 
a comunicarnos a situación laboral do mesmo.

Dombo aparece como xeneroso, préstalle cartos a Tino, e inxenuo, pois fai 
caso das estratexias ilóxicas do seu colega respecto do atraco por máis que as súas 
semellan máis coherentes.

Respecto do narrador cómpre dicir que, malia que páxinas atrás falabamos 
das implicacións que arrastraba a non utilización da voz en off, cremos que as direc-
toras realizan un intento por manter o punto de vista do morto sen recorrer a este 
procedemento. Trátase dun brillante atrevemento formal: colocar a cámara do lado 
da ventá onde se supón está deitado o morto, asumindo por tanto a súa ollada22. 
Resulta unha mágoa que as autoras non optasen por algún procedemento, como o 
difuminado da imaxe, por exemplo, para expresar que o que viña a continuación era 
unha lembranza ou un soño do personaxe, dando así coherencia ao punto de vista 
elixido, pois, ao non existir, o resto do relato fílmico parece contado por un narrador 
heterodiexético e perde así a coherencia.

22 O que remite directamente a Dreyer e o seu The vampyr (1932).
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1.2. Xinetes na tormenta

1.2.1. «Xinetes na tormenta», o relato
«Xinetes na tormenta»23 forma parte do volume Ela, maldita alma, o terceiro 

libro de relatos do autor. A narración, en primeira persoa24, conta a experiencia dun 
mozo que embarca por primeira vez nunha campaña no Gran Sol co obxectivo de 
poder mercar unha guitarra de marca.

O título procede dunha canción de Jim Morrison «Riders on the storm», unha 
das favoritas deste mozo amante do rock que soña con interpretala nun escenario. 
Polo seu oficio de mariñeiro, o barco cabalga sobre as ondas, convértese nun xinete 
na tormenta.

Toda obra literaria nace con vocación de suxerir, de abrir portas, ás veces, sen 
intención de que as abramos, de que coñezamos todo o seu interior. Iso acontece 
neste texto, os temas están apuntados, suxeridos como camiños de pé mais que 
como sendeiros marcados. Así o tema do amor, o amor que Andión sente pola muller 
da foto, unha foto enmarcada («chama a atención que estivese enmarcada», di o na-
rrador protogonista), non está descrito en ningún momento, está dado. De feito non 
chegamos a saber se a muller constitúe o motivo, a forza interior, pola que Andión 
quere deixar o alcohol ou pola contra a causa última de que sucumba ou se cadra 
ambas cousas. O que si resulta evidente é que a dor da súa derrota ten que ver con 
ela, pois cando xa alcoholizado decide abandonar o camarote para pasar a noite ao 
frío, seguramente limpando o peixe («Levaba o coitelo do peixe ao cinto») descolga a 
imaxe e gárdaa entre a roupa da muda.

Fronte a este amor de Andión, prodúcense dúas reaccións: a primeira, a de 
Bou, sempre agresiva: «tira máis o pelo dunha cona ca unha estacha, eh, Andión?» 
(p. 269); a segunda, a do mozo protagonista que mira a muller con disimulo cando 
Andión está presente e, malia que a ve coma un soldado cosaco e coma un marima-
cho, acaba por ter unha sorte de soño erótico con ela («collíame polos pulsos contra 
a parede e bicábame bocadentro coa súa lingua de congro»). 

Outro tema esencial do relato é o do consumo de alcohol, moi frecuente entre 
as xentes do mar. Un consumo ritual; convén non esquecer que ao rapaz se lle ensina, 
ademais de a elaborar un ballestrinque, a beber; un consumo para superar a friaxe 
pero tamén un consumo enfermizo25.

23 Para a análise desta adaptación remitirémonos con frecuencia, polas coincidencias formais e 
temáticas a dúas obras, Gran Sol de Ignacio Aldecoa e The long voyage home (John Ford, 1940).

24 Estamos diante dun narrador homodiexético.
25 Na citada obra de Aldecoa atopamos numerosos exemplos de alcoholismo e na película de 

John Ford, esta adicción convértese na estratexia que os oficiais do barco empregan para arruinar os 
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A loita fracasada de Andión contra esta praga, relacionada co seu fracaso amo-
roso, vai provocar o clímax emocional da obra. Non só o deste personaxe senón de 
todos os demais: «ninguén dixo nada. Nin unha broma. Os asomos de risadas foron 
acalados por un severo xuíz colectivo. Nin sequera Bou celebrou en voz alta o seu 
triunfo». (p. 270). Mesmo Bou, que funciona como unha sorte de antagonista e que 
está todo o tempo incitando a Andión a beber, acaba por «carpir como un rancho» 
(p. 271)26.

Ao igual que fixera noutros relatos anteriores como «O Mister e o Iron Maden», 
Manuel Rivas demostra aquí a súa preocupación pola dura vida do mar: «A xente do 
mar adoita ser medida polo creto en valor da familia. Eu teño esa vantaxe. Un lote 
de defuntos27. E a memoria nas tripas de non marearse». (p. 268). Mesmo estando 
en terra o mar é perigoso, así, o protagonista narra o día do seu nacemento: «Nacín 
avisado. O día que vin a este mundo, o temporal estivo a piques de rebentar a porta 
da casa. Non é conto. Entrou de golpe pola bocana e desfixo a frota de cerco de Mal-
pica. E desfixo tamén a verbena dos Casados, o baile do 20 de xaneiro». (p. 267). Esta 
dureza provoca que o mozo se mofe das referencias literarias do mar:

Neses versos de señoritos tratan ao mar de amante e cousas así. Parvadas. E 
afirman eses entendidos do carallo que os pescadores témolo por femia e sem-
pre dicimos a mar. E unha merda! O mar é un cacho cabrón. O mar é un cárcere. 
Peor ca un cárcere. Nin sequera hai vis a vis. (p. 267-268).

A primeira experiencia, en moitos ámbitos da vida, adquire un certo carácter 
mítico. Neste caso a primeira campaña ao Gran Sol, ese mar, «a partir do 48º latitude 
norte […] o mar máis duro» (p. 267), constitúe para o rapaz un bautismo, non só un 
bautismo no mar de altura, probablemente no mar de fóra, non só unha aprendizaxe 
de novas tarefas (rematar unha gaza, recoller un cabo…) senón tamén unha entrada 
na vida adulta.

Non podemos rematar esta achega aos núcleos temáticos do relato sen nos 
referirmos aos soños da mocidade. Neste caso o desexo do rapaz de mercar unha 
guitarra de marca para se converter nun intérprete de rock.

mariñeiros e así obrigalos a embarcarse. Contratan persoas para que os leven ás tabernas e aos prostí-
bulos co fin de que gasten todas as ganancias e obrigalos así a volver ao barco. Xurxo Souto (2014:199) 
recolle a experiencia iniciática dun mariñeiro de Medeiros.

26 Repárese en que carpir, significa ‘chorar a berros’ e en que «coma un rancho» implica unha 
animalización.

27 O subliñado é meu.
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Eu quería mercar unha guitarra. Non unha guitarra calquera senón unha de 
verdade, unha auténtica Fender. Unha Strato. Xa lle tiña nome nos meu soños, 
cando agallopaba sobre o efecto néboa dun escenario perseguido por un reflec-
tor de presidio28. (p. 267).

O nome da guitarra, Serea, leva consigo unha enorme carga simbólica. A serea 
é un ser mariño e feminino. Este mito remite directamente a A Odisea de Homero. 
Lembremos que Ulises ten que ser amarrado ao pau para non sucumbir diante dos 
seus cantos. Ao rapaz aconséllanlle que se amarre ao camastro, noutro exemplo da 
dureza do mar, pero el segue a entregarse á música, á música de «Riders on the 
storm», quizás porque segue a escoitar de xeito inocente o canto das sereas, en tanto 
que Andión colle un cabo para pasar a noite á intemperie e impedir que a ausencia ou 
a presenza omnívora da súa particular serea lle faga entregarse ao mar.

De novo Rivas recorre a un lugar mítico29: o Gran Sol, un caladoiro con sona 
de ser moi perigoso30. A presenza deste mar perigoso engarza perfectamente coas 
ameazas emocionais que viven os protagonistas, sobre todo Andión, e incide nese 
ambiente de épica.

O segundo espazo significativo da obra é o barco. O nome Blue Angel ten unha 
resonancia cinematográfica, pois remite á famosa película de von Stenberg, con Mar-
lene Dietrich como protagonista. O uso dun nome en inglés indícanos que se trata 
dun barco moderno, pois con anterioridade a 1980 era difícil atopar nos portos gale-
gos un nome nesa lingua31.

Carmen Becerra sinala que «otra función del espacio reside en su capacidad 
para convertirse en exponente de relaciones de índole ideológica o psicológica» 
(2002: 14), por iso, dentro do espazo barco hai que distinguir os espazos interiores 
(cociña, camarote, catre...), onde o grao de intimidade é superior (prodúcese o soño 
erótico do rapaz, Andión loita coas súas adiccións) fronte aos exteriores, onde se 
desenvolven os labores: destripar o peixe, preparar o aparello, etc.

Se nos atemos ao tempo, a narración transcorre durante unha marea no Gran 
Sol. Unha campaña inconclusa pois aínda que se nos suxire o momento do desama-
rre non chegamos a ver a arribada ao porto. O transcorrer do tempo percibímolo en 
expresións como: «Aproveita agora, chaval, que aínda non tes que amarrarte para 

28 Notemos os efectos visuais presentes na narración: o efecto néboa e o reflector.
29 Ademais deste talasónimo, Rivas menciona o topónimo Malpica, vila natal e de residencia do 

protagonista.
30 Na súa obra Balada nas praias do Oeste, o noso autor dedica un fermoso poema a este 

caladoiro.
31 A modo de comprobación recomendamos a consulta do libro Recoñecer Bueu (1996:178), José 

María Estévez menciona o nome das embarcacións a motor matriculadas en Bueu en 1977.
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durmir» (p. 269) e «deberías amarrarte, rapaz. Esta noite vén tempestade» (p. 271). 
«Ao principio non fumaba pero agora véxoo...» (p. 269). Outro dato temporal no re-
lato que é o día do nacemento do narrador, o 20 de xaneiro, cando o mar provocou 
grandes desfeitas en Malpica, como vimos antes.

Na análise dos personaxes convén distinguir por un lado participantes na ac-
ción (o narrador, Andión, Bou e os dous compañeiros de camarote), e mencionados 
(a muller do marco, a nai e o pai do mozo); e, por outro, entre personaxes principais 
(narrador, Andión, Bou e a muller do cadro) e secundarios (o mariñeiro máis falador, 
o menos falador, a nai e o pai do debutante).

O narrador, un mozo novo, dende o nacemento ten unha relación directa coa 
dureza do mar; procede dunha familia mariñeira, cun «lote de defuntos». Sostén que 
terá unha relación efémera co mar, só para poder mercar a guitarra que desexa. Vai 
ser testemuña da loita de Andión co alcohol e, ao final, refúxiase na música como se 
non quixese ser consciente da traxedia.

Andión, un personaxe tráxico, está amarrado entre dúas paixóns: o amor, se 
cadra tolo, pola muller do cadro e o seu alcoholismo. A súa aposta por superar esta 
dependencia, lévao á soidade e á autodestrución. Actúa como unha sorte de titor 
para o mozo («vai ser amable comigo, se cadra porque aínda non teño licenza para 
rir», p. 268) e mantén unha relación de enfrontamento con Bou («Vai tomar polo cu! 
Responde o acabado de chegar», p. 267) o que está a reflectir un enfrontamento duro 
e prolongado.

Bou, o contramestre, continúa toda unha tradición de capataces con actitudes 
déspotas. Nas obras citadas (Homes intrépidos e Gran Sol) tamén se reflicte este papel 
antipático, así na obra de Aldecoa (p. 24) lemos: «–Ya lo he visto. Que se ande con cui-
dado porque un día le dejo en el muelle para que se espabile». «Ándate con cuidado», 
di o contramestre da obra de Ford. Bou resulta ser unha sorte de antagonista: coloca 
o alcohol á vista de Andión, insistindo constantemente en ofrecerllo: «Todos fan bro-
mas a Andión, que bebe auga e grandes cazos de café, agás Bou, que lle pon diante 
de cada vez un vaso de cinc cumprido e sorrí con sorna. (p. 269)». Ademais as súas 
bromas son, dende o comezo, as máis duras: «O señor Hache-Dos-O!» (p. 268). Tamén 
se manifesta con máis agresividade respecto da muller: «Tira máis o pelo dunha cona 
ca unha estacha, eh Andión? Mesmo lle puxeches marco!» (p. 269). Claro que cando 
consegue a súa vitoria nin sequera el se ri: «Nin sequera Bou celebrou en voz alta o 
seu triunfo. Fixo un aceno de brinde, tomou o seu grolo, chiscou a lingua e marchou» 
(p. 270). E, ao final, ao ver as consecuencias do seu acto acaba por derrubarse («E Bou 
a carpir coma un rancho», p. 271). 

Dos outros dous compañeiros de camarote só se nos di que un fala máis có 
outro e que o silencioso le novelas do Oeste.
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A muller do marco é un personaxe central, dalgún xeito o personaxe pois ocupa 
o centro da emoción de Andión, o centro da súa loita. Non chegamos a saber, como 
xa quedou dito, se é a causa ou a consecuencia da súa adicción. O rapaz descríbea 
pexorativamente: «a min me recordaba o dun soldado cosaco que vira no Suplemen-
to». (p. 269) «Aquela muller marimacho íase facendo máis forte». (p. 270). Con todo, 
séntese atraído por ela: «A medida que a mirabas […] íase facendo máis […] atracti-
va» (p. 270); ese desexo móstrase máis evidente ao recoñecer o propio mozo que a 
miraba con disimulo cando Andión estaba presente. Estas olladas do rapaz rematan 
nun soño erótico no que ela o agarra dos pulsos e o bica «bocadentro coa súa lingua 
de congro32». O nome do barco, Blue Angel, lembra o filme homónimo de Josef von 
Sternberg e fainos sospeitar que a muller do cadro sexa unha sorte de Lola (Marlene 
Dietrich), unha femme fatale.

O personaxe do pai do narrador, un mariñeiro experto e xubilado, ve o mar 
peor ca un cárcere, pois non ten sequera vis a vis. A nai, a xeito de contrapunto, ma-
nifesta tamén unha visión da dura vida das mulleres pois ela preferiría uns días de 
hospital para poder descansar do seu labor.

1.2.2. Xinetes da tormenta, a película
A idea de trasladar ao cine este relato pertence por enteiro ao director, que 

levaba tempo coa idea de rodar unha historia propia de mariñeiros e, ao ler o conto, 
viu nel a oportunidade que estaba a buscar. Púxose en contacto co autor quen deu 
todo tipo de facilidades para realizar este proxecto. 

Se consideramos, como Pérez Bowie, que unha adaptación: «Puede considerar-
se reescritura sólo en el caso de que implique una apropiación del texto precedente 
para reformularlo y reutilizarlo desde una nueva mirada. (2010:29)» debemos incluír 
entre as reescrituras o tratamento que Ricardo Llovo33 dá ao texto pois os trocos de 
tipo temático, de narrador, de número de personaxes e do uso do tempo e o espazo 
implica cambios significativos.

O director mantén os temas principais do relato de Rivas: o amor e o alcoho-
lismo, logrando, na nosa opinión, unha intensidade maior. Tamén intenta describir 
a dureza da vida do mar, se ben se centra no que acontece no barco e elimina toda 
referencia á terra. En cambio, o proceso de aprendizaxe de Suso (o mozo anónimo do 
conto ten agora nome), pasa a ter unha maior forza pois vemos como fere as mans 
por non usar guantes, como non sabe enrolar un cabo, etc.

32 Repárese en que mesmo neste soño erótico fai un comentario pexorativo sobre a protago-
nista.

33 Quero agradecer a Ricardo Llovo a súa amabilidade ao responder as miñas dúbidas sobre a 
produción e xestación da película.
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O tema da sexualidade apenas suxerido no relato, aquí aparece de xeito máis 
nítido. Así, xa na escena inicial aparece o mundo da prostitución que, colocado antes 
mesmo dos títulos de crédito, funciona como un prólogo cálido, bromista, vivido no 
porto: antes de saír para o mar, Antón e Manuel34 apóstanse o prezo das «putas ao 
chegar a terra». Ademais a pornografía tamén se percibe con total claridade, pois col-
gados nas paredes observamos pósters e calendarios con imaxes de mulleres espidas 
e, na escena final, vemos a un dos mariñeiros ollando a revista Playboy. Por suposto, 
consérvase o soño erótico do mozo.

Outra novidade atopámola na descrición das supersticións. Ao rapaz díselle 
que, ademais de non poder asubiar, de non poder subir a bordo sen pagar ás prosti-
tutas, non pode falar de serpes nin de raposos, nin de curas nin de monxas, pois trae 
mala sorte35. Os mariñeiros galegos empregan eufemismos como «xachedixen» ou 
«xamentendes» ou simplemente o «xames» para referirse ao sacerdote. Non obstante 
esta superstición non parece estar vixente noutros lugares pois na xa citada Gran Sol36 
podemos ler:

El jesusero suele aguantar las bromas de la comida. Manuel Espina no admitía 
bromas. Macario Martín era un técnico de la chunga. Hablaba con el contra-
maestre.
 –Sí a ti te gustara echar jesuses, ¿qué te hubieras hecho?
 –Cura, Macario. 
 –Pues yo patrón […]
 –Si a ti, José, te dieran a real el jesús, seguro que ganabas un buen pues-
to de beata en la iglesia del cura. Remojo y vuelvo a remojar. (p. 148).

Como xa apuntamos, o director amplía o número de personaxes, de oito a 
nove, desaparecen o pai e a nai do mozo e polo contrario aparecen un cociñeiro, un 
maquinista e un mariñeiro, pero sobre todo enriquece os xa existentes, dálles nome 
e amplía as intervencións dos anónimos compañeiros de camarote.

34 O mariñeiro falador e o mariñeiro calado, ambos no filme bastante laretos, tamén pasan a 
ter nome.

35 Na súa reportaxe «Esclavos del Gran Sol» publicada no volumen: El periodismo es un cuento, 
(p. 44) Rivas xa reflicte esta superstición. En cambio, no relato «Unha partida co irlandés» incluído no 
volume Un millón de vacas e tamén ambientado no Gran Sol, a mención do animal por parte do cociñeiro 
(O máis estraño, p. 24) non provoca ningunha reacción supersticiosa, o autor aínda non coñecía tan a 
fondo o mundo dos mariñeiros.

36 Non debemos esquecer que, para redactar esa obra, Aldecoa embarcouse varias campañas 
ao Gran Sol (Rivas tamén pasou unha campaña no Gran Sol. FONTE. Xurxo Souto [2014]) e coñecía de 
primeira man os costumes: «Escribió Gran Sol, la novela que expone la vida de las tripulaciones que 
faenan en los caladeros próximos a Irlanda, después de embarcarse durante el verano de 1955 como 
marinero en los barcos Puente Viesgo y Puente Nansa». (Tereixa Constenla, 2010).
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Con todo, a modificación máis significativa do filme está no cambio de narra-
dor, que pasa a ser, nesta curtametraxe, heterodiexético. Este troco leva aparellada 
unha variación na xerarquía dos protagonistas. Agora o narrador do conto pasa a ser 
un personaxe funcional, o encargado de recibir a información, sexa esta sobre os 
traballos ou as supersticións; información que non tería sentido entre mariñeiros ex-
perimentados que xa a levarían incorporada. Na curta Andión e as súas tempestades 
interiores pasan a ocupar o lugar central.

A película destaca pola amplitude de recursos estilísticos. As transicións, por 
exemplo, son ricas e variadas, ás veces, as secuencias enlazan entre si por medio das 
palabras. Así unha escena que remata coa frase «vas ter que durmir amarrado» e, tras 
un corte, aparece un cabo sobre o carretel de xeito que a palabra «amarrar» con que 
remata a secuencia, anticipa no seu sentido o plano dunha corda, coa que empeza a 
seguinte. Os fundidos dos mapas co mar e sobre todo os que inclúen as maquinarias, 
os aparellos, etc., recordan ao celebérrimo comezo de The Front Page (1974), en si 
mesmo un extraordinario documental sobre a elaboración dun xornal a comezos do 
século XX. A apertura das cortinillas das liteiras (no único momento en que as vemos 
pechadas) lembra escenas de Some Like It Hot (1959), e o calendario no que tachan os 
días fainos evocar o reloxo de High Noon (1952). 

Stam37 defende a existencia de dous tipos de narración: a presentación, expre-
sada a través do plano, e o comentario que se manifesta na montaxe pero tamén na 
iluminación, na textura, na cor, no son etc. Llovo utiliza a iluminación con mestría 
sobre todo en dous momentos do filme, ambos interrelacionados. O primeiro, no 
minuto 9’29, cando Andión toma café. O rostro do protagonista pártese en dous38: 
a parte superior da cabeza está escura porque a súa mente loita contra a vertixe do 

37 Citado en Pérez Bowie, (2008: 42).
38 A imaxe dun rostro partido en dous, cunha zona iluminada, outra sombreada, remite directa-

mente a Psicose de Alferd Hitchcock. O mestre do suspense móstranos a Norman Bates (Anthony Perkins) 
co rostro dividido en dúas partes a dereita iluminada e a esquerda escura. Llovo opta por unha división 
horizontal.
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alcohol e da soidade, e a parte inferior, 
o nariz e a boca, están iluminadas por-
que bebe café e aínda non sucumbiu 
malia a tormenta psicolóxica. 

A segunda, no 11’58, presenta 
ao protagonista iluminado cando er-
gue a cabeza para beber, pois a súa 
mente parece liberarse da anguria co 
alcohol, e escurécese cando baixa a 
testa para respirar, cando o alcohol, 
agora triunfador, lle corre polo corpo 
derrotándoo e abaténdoo. A escena 
remata cun movemento de cámara que 
nos leva á imaxe iluminada do cadro 
da muller e tras un corte, vemos a bo-
tella baleira aos pés de Andión, nunha 
clara metáfora da degradación moral 
provocada pola súa dependencia.

Outro aspecto salientable reside 
no uso dos planos detalle da ferrada 
do viño, como esta se vai movendo 
cada vez máis. No minuto 5’05, vémola 
nun plano conxunto, no 7’16 aparece 
xa en plano detalle. Con el inicia unha 
das mellores escenas da película, o 
momento en que o viño se derrama e 
Andión se afana primeiro en limpar a 
mesa na que se verteu e logo en lavar 
as mans para borrar calquera pegada 
do mesmo no seu corpo. No minuto 
11’09, o tanque treme e por fin An-
dión perde as forzas e entrégase ao 
seu dono.

Se limitásemos o noso estudo 
á enumeración dos lugares, non ato-
pariamos diferenzas significativas en-
tre o espazo no relato e no filme, non 
obstante, nun e noutro teñen un trata-
mento moi diferente. No texto litera-
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rio o mar ten un carácter estático, é un todo, case abstracto; na película, por contra, 
e non só porque toda imaxe fílmica ten un carácter documental, é dicir, rexistra unha 
realidade, o mar adquire fisicidade e, sobre todo, dinamismo. Para empezar, na cur-
tametraxe observamos un desprazamento, a saída do porto e a viaxe cara aos cala-
doiros do norte. Durante este traxecto vanse producir cambios no estado do mar, un 
estado ao que chamaremos «espazo atmosférico»39. Estes trocos circulan en paralelo 
aos estados de ánimo dos mariñeiros, en especial, ás loitas internas de Andión. O 
mar, pois, por un lado adquire fisicidade e por outro un claro valor simbólico, a súa 
axitación constitúe o correlato externo da tempestade interna do mariñeiro.

O barco, no texto fílmico, carece de nome, ten dous espazos claramente di-
ferenciados: o espazo exterior (a cuberta do barco) e o espazo interior (camarote e 
cociña). No espazo exterior, prodúcense as faenas (meter o peixe nas caixas, desma-
llar, coser os cables, etc) e a formación profesional de Suso (enrolar o cabo, apren-
der a non dar as costas ao mar, levar os guantes). No espazo interior teñen lugar as 
confidencias, os dramas, as loitas. Esta dualidade aparece rota en dous momentos 
do filme, a primeira cando Andión lle di a Suso que non perda de vista a serea e, a 
segunda, no final, no que a friaxe exterior, a inmensidade do mar, están a recalcar a dor 
de Andión que vai pasar a noite á intemperie.

Unha viaxe ao Gran Sol faise en menos de 48 horas e polo camiño non se pesca, 
agás na época do atún. Con todo, dende o punto de vista cinematográfico, cremos 
que é un acerto establecer unha viaxe máis lenta pois iso vai permitir observar unha 
evolución nos personaxes. Ademais, o director emprega un amplo repertorio de re-
cursos para indicar o paso do tempo. O calendario, por exemplo, aparece inmediata-
mente despois dos títulos de crédito indicando o primeiro día da navegación, o 16 
de setembro, e noutro momento clave, despois de que se derrame a ferrada co viño, 
no sétimo día de navegación. A sirena, coas súas tres pitadas, as transicións co mapa 
e as faenas de fondo tamén indican o paso do tempo pero, neste caso, de xeito máis 
indefinido. Todos eses transcorreres temporais están directamente relacionados cos 
cambios de espazo e co estado de ánimo dos protagonistas.

Dentro desta variedade de marcas temporais temos que sinalar dúas prolepses 
indicadas pola música. A primeira prodúcese cando Andión está comentando entre o 
ollo de boi e a imaxe da muller o inadecuado das olladas poéticas sobre o mar; case 
ao final deste discurso a música cambia, soan uns timbais, anticipando o ameaza-
dor futuro. A segunda, a desaparición rápida, no remate do filme, de «Riders on the 
storm» case de xeito abrupto déixanos sós diante da desolación do personaxe, a súa 
soidade co son do mar.

39 Optamos por esta denominación porque os cambios climáticos, no relato e probablemente 
sempre, inciden máis no espazo que no transcorrer do tempo.
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O cambio de narrador provoca unha profunda transformación nos personaxes. 
Dos oito protagonistas do conto, dous (o pai e a nai do narrador) desaparecen. Esta 
desaparición vai producir que os mariñeiros innominados sexan os encargados de 
transmitir a información proporcionada polos proxenitores no relato. Polo contrario, 
os tres novos protagonistas (un mariñeiro, un maquinista e un cociñeiro) son meros 
figurantes. Ademais destas diferenzas cuantitativas existen outras de carácter cuali-
tativo moi significativas. Os anónimos personaxes do conto: o narrador, o mariñeiro 
calado e o falador, pasan a ter nome. Andión pasa a ser o centro da acción e case 
toda a información proporcionada no relato polo mozo pasa aquí a ser transmitida 
por este personaxe e o xove narrador convértese no receptor de toda a información, 
pasa, daquela, de emisor a receptor.

Andión, personaxe atormentado, atópase atrapado pola súa dependencia do 
alcohol contra a que loita nun principio inspirado polo cadro da muller que ama. 
Finalmente sucumbe ante o vicio, non sabemos se por causa ou a pesar dese amor. 
Os cambios do seu estado de ánimo vense reforzados polos cambios do clima, canta 
máis intensa é a súa loita máis hostís son as condicións atmosféricas. O seu conflito 
interior que ten o seu punto de xiro no momento no que se derrama o viño sobre 
a mesa –el intenta limpalo e finalmente lava as mans para liberarse del– e ten o seu 
clímax no momento en que cede ante a bebida resaltado polo director mediante 
a iluminación, como explicamos anteriormente. Polo demais, Andión mantén unha 
pugna con Bou («Vai tomar polo cu» dille nada máis chegar a bordo); actúa como titor 
de Suso a quen trata ben e intenta educar nas faenas da pesca: a non fiarse do mar, 
a usar guantes, a poñer un pano debaixo da comida para que o prato non se mova. 

Bou representa o «malo». O propio nivel xerárquico axuda a que o percibamos 
nesa función. Este papel empeza a notarse dende o primeiro momento en que suxire 
o despido de Andión «non sei como o armador non o manda ao carallo», logo, ao con-
trario que os demais tripulantes, non advirte a Suso de que poña guantes40, ao con-
trario que Antón que lle ofrece os guantes cando o releva, ou Andión que lle di que os 
poña para coser o cable. Descualifica o amor que sente o seu compañeiro con frases 
como «Tira máis o pelo dunha cona ca unha estacha, eh, Andión?». Fai burla constante 
do intento deste de deixar o alcohol «Vas deixar outra vez o alcohol, calamidá […] 
o señor Hache dos O», e constantemente está incitando a beber a Andión, ponlle o 
viño e os licores á man para que caia na tentación. Certamente cando consegue a súa 
vitoria non a celebra, mesmo parece sentila. Con todo, a postura final resulta máis 
ambigua que no relato pois non sabemos se a súa actitude só no seu recinto, que 
observamos no travelling final, se debe a que lamenta as súas accións ou que vai ao 

40 No citado artigo «Esclavos del Gran Sol», Rivas conta a experiencia dun mariñeiro que pasou 
por este proceso educativo. Claro que nel non existe maldade ningunha senón un intento de instruír.
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seu. Circunstancia esta última que tamén adoptan os demais personaxes: Suso ponse 
a escoitar a súa música, Manuel le as súas novelas do Oeste, e Antón está a follear o 
Playboy. Quizás o director pretenda incidir así na soidade do protagonista principal.

Suso pasa a ser un personaxe funcional, un personaxe encargado de recibir a 
información sobre as supersticións, os traballos de pesca, a concepción do mar dos 
pescadores, etc, pasa de ser transmisor a ser receptor. Conserva, iso si, o seu amor 
pola música e o seu desexo de mercar unha guitarra de nome Serea. A súa condición 
de novato é máis explícita que no relato pois o director incide en detalles concretos 
como o uso dos guantes ou o de pór un pano por debaixo da comida.

A muller da foto mantén as mesmas características do relato. A escena do soño 
erótico magnificamente interpretada por Laura Ponte presenta matices ausentes no 
orixinal literario. A mirada sedutora, a insinuante forma de desprenderse da estola 
de pel, a forma de desprazarse polo corpo do rapaz, por exemplo, son elementos que 
non están presentes no texto. 

Os anónimos compañeiros de camarote pasan agora a denominarse Antón e 
Manuel, ambos compórtanse de xeito simpático e supersticioso. Consumen porno-
grafía e prostitución. Con todo, móstranse solidarios co rapaz ao lle advertiren que 
se amarre e lle ofrecen guantes para o traballo.

Xa anunciabamos que o cambio máis importante na reescritura fílmica de Llo-
vo o atopámos no narrador. O narrador homodiexético do conto é substituído por un 
narrador heterodiexético na curtametraxe.

Este narrador omnisciente válese dos planos detalle, especialmente os referi-
dos ao cadro e á ferrada do viño que acaba por se verter41, e dos primeiros planos do 
rostro de Bou e Andión para expresar a intensidade emocional.Pero onde o narrador 
se expresa con maior acerto é na iluminación do rostro de Andión no momento cume 
do filme.

1.3. Primeiro amor

1.3.1. «Primeiro amor», o relato
Aínda que xa acadara certa sona como xornalista, xa publicara catro poemarios 

e unha novela (Todo ben), o libro de relatos Un millón de vacas, polo que obtivo o «Pre-
mio da crítica española», pode considerarse a primeira grande obra de Manuel Rivas. 
«Primeiro amor» é o relato que abre o libro con todo o que isto supón nun escritor, 
en certo modo, debutante. José Luis Cuerda di que «Manolo […] me había comentado 

41 Non podemos esquecer o plano detalle do rapaz cosendo o cabo metálico para formar un 
estrobo.
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que Primer amor era, de los escritos por él, uno de sus cuentos favoritos». (Úbeda-
Portugués, 2001: 247). Por se isto fose pouco para mostrar o carácter central deste 
relato na creación de Rivas, convén reparar en que os sucesos de Gaby, unha moza 
da casa dos Brandariz retornada a Aita cunha filla despois de vivir fóra, volverán a 
ser retomados en Os comedores de patacas, aínda que cunha negrura inexistente neste 
relato inicial.

Se cando analizamos El libro del Buen Amor resulta inescusable cuestionarnos 
que significa «Buen Amor», nunha lectura atenta de «Primeiro amor» é imprescindible 
preguntarse polo significado de «primeiro amor». José Luis Cuerda sinala que esta foi 
unha das cuestións que lle chamou a atención deste relato:

Primer amor, aplicado al chico es, sin duda, lo que él siente por la chica. Pero, 
aplicado a la chica, es algo distinto. Puede ser incluso su primera y única expe-
riencia sexual que la va a dejar marcada de por vida. Primer amor puede referirse 
a la aldea gallega en la que ella nació y a la que la chica vuelve desde Barcelona 
para vivir retirada y con los suyos una nueva vida; pero también puede ser ese 
amor que despierta en nosotros, que venimos de una población pequeña, esa 
primera gran ciudad, Madrid, Barcelona, París o Nueva York que descubrimos 
en la adolescencia y que nos promete un mundo. (Úbeda-Portugués, 2001, 246).

Na nosa opinión, primeiro amor tamén pode remitir ao amor que precisa cal-
quera bebé, neste caso o de Gaby.

O primeiro amor é un tema esencial do relato, pero, se cadra, o máis transcen-
dente do texto está na tensión entre a ilusión e a desilusión. A ilusión de quen vai 
na procura, de quen busca algo que descoñece, o amor pero tamén outros lugares 
e outros tempos; a desilusión de quen paga un alto prezo polas súas aventuras; a 
dun amor que remata nun embarazo non desexado; a de descubrir tempos e lugares 
hostís que a obrigan a volver ao mundo pechado do que quería marchar; a desilusión 
de quen volve e, finalmente, a desilusión, encarnada na nena, na que o mozo entra 
da man da rapaza. 

O tema da desilusión lévanos a outro asunto literario moi fértil: a volta do de-
rrotado (tantas veces contada verbo do emigrante ou do soldado ou do aventureiro),o 
retorno como cadea, como condena máis que como acollida42.

A antítese ilusión/desilusión vese reforzada por un texto cheo de dualidades, 
o desexo de ir en oposición á necesidade de volver. O rapaz di: «Vou marchar. Estou 
pensando en facer unha viaxe. Pero moi lonxe, sabes?» (p. 11); de feito soña con ir o 

42 En Os comedores de patacas, este aspecto de condena queda aínda máis intenso, pois os Bran-
dariz non queren falar cos veciños pola vergoña que lles produce o retorno da filla co seu bebé (p. 81).
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máis lonxe posible, ás Antípodas, a Australia. En cambio ela: «–Eu estiven en Barcelo-
na, sabes? […] –Que tal en Barcelona? –Ben, vaia, regular. Mal» (p. 12). Este tránsito 
do ir e do vir sinala tamén unha posición psicolóxica dos personaxes, el aínda non 
madurou, a fascinación polo xoguete (o reloxo non é outra cousa) demóstrao. Ela, en 
cambio, xa está de volta.

Claro que esa dicotomía sintetízase no fracaso final do que ambos participan: 
«E invitoume a pasar, sorrindo, como se lle doese sorrir» (p. 12). Esa invitación a pasar 
implica a entrada no mundo do desencanto, no coñecemento da causa da dor dela e a 
da dor del ao ver o froito do amor da súa amada con outro ser. A síntese amarga che-
ga ao seu clímax na expresión: «doese sorrir», suxestiva frase coa que remata o conto.

A acción transcorre na aldea de Aita, no eirado da casa dos Brandariz. Este 
lugar non é un lugar calquera, senón a orixe e o refuxio dos personaxes. O texto orga-
nízase, como xa dixemos, en torno á dualidade: o mozo e a moza, o aquí e o alá, o ir 
e o vir, o diálogo transcorre nun mesmo lugar pero as referencias a lugares afastados 
van configurar unha das dialécticas do relato, de maneira que esta dicotomía espacial 
axuda a dar coherencia e cohesión ao texto.

Mais deteñámonos de vagar en todas estas relacións espaciais. Aita é un lugar 
ficticio. Todo espazo literario o é, pero, en ocasións, porque o autor pretende dar 
maior realismo á súa obra, porque leva un nome recoñecido ou porque os seus edifi-
cios ou accidentes xeográficos o denotan, podemos recoñecer un lugar real.

Aita ten algo de arcadia feliz, de lugar tranquilo, de locus amoenus. O propio 
nome por eufónico colócanos de inmediato nesa tranquilidade do afastado, do natu-
ral. Falar da eufonía dun nome non está exento de riscos, porque o que soa ben para 
unha persoa pode desentoar para outra, o que parece delicado a un oído, séntese 
cursi noutro. Non obstante, dende hai moito tempo téndese a atribuír valores sim-
bólicos aos sons. No comezo de Lolita, Nabokov escribe Lo-Li-Ta e non Lolita porque 
non lle interesa tanto o nome da protagonista como o deleite que supón a mesma 
pronuncia, o saborear das sílabas. Dámaso Alonso43 falaba de «la magia de la imagen 
fonética para “componer” la imagen poética». O canto VII de Altazor44, aquel que crea 
unha nova linguaxe aliméntase de sons case exclusivamente vocálicos e maioritaria-
mente palatais, nun intento de conseguir a sonoridade plena:

 
 Ai aia aia 
 ia ia ia aia ui
 Tralalí
 lalilalá45

43 Citado en Grijelmo (2000: 40).
44 Fixémonos que, como no caso de Aita, o único fonema consonántico é o t.
45 Vicente Huidobro: Altazor. Temblor de cielo, Madrid, Cátedra, 2000.
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En La seducción de las palabras Alex Grijelmo sostén:

Las formas que envuelven los vocablos crean también una estética que alcanza 
los sentidos del ser humano y puede, como un lienzo, dejar admirados nuestros 
ojos. Las letras cumplen el papel de colores en la paleta de quien plasma un 
poema. (2001: 40).

A beleza deste ou aquel son resulta discutible pero a experiencia da eufonía 
non pode negarse. Cremos que a voz Aita é eufónica e ese son agradable favorece 
que a acollamos positivamente.

Reparemos en que a descrición do espazo, no inicio do relato, ten trazos ci-
nematográficos. Parte dun gran plano xeral que encadra a aldea, Aita, pasa logo a 
un plano máis próximo, o eirado dos Brandariz, á súa bancada de pedra, denotando 
unha tradición secular, e a situación da moza, case nun primeiro plano, entre os tes-
tos dos xeranios, simbolizando a beleza da rapaza46.

Os outros lugares do conto forman parte do alá pero dun alá que no caso do 
rapaz supón un ir, un espertar, un abrirse, unha ilusión, e no caso da rapaza un volver, 
un pesadelo, un pecharse, unha desilusión. O neno soña con ir a Australia, ás antí-
podas, case o non plus ultra, a moza volve de Barcelona, que non está tan alá, onde 
experimentou o fracaso e o abandono.

Tamén se mencionan Tokio, Londres e Nova Iorque, lugares que están no re-
loxo, no ritmo vital, esperanzado, do homiño, pero que teñen outras horas, outras 
vidas, sentidas todas ao ritmo do Happy birthday to you.

Finalmente, existe outro espazo esencial nesta narración, estámonos a referir 
ao espazo ausente, o destino final: o interior da casa dos Brandariz, o lugar onde está 
a nena de Gaby, a proba viva do seu fracaso, a causa do seu desencanto e, case con 
seguridade, do mozo; un desencanto no que entra, igual que ela anteriormente, da 
man do seu amor, por máis que ambos non teñan o mesmo destinatario. Trátase dun 
espazo definitivo, interior, sen saída, case como unha cela. En Os comedores de patacas, 
os lectores entramos nesa morada da man de Samuel e, como veremos máis adiante, 
atoparémonos coa nena.

O tempo da narración ten carácter lineal e non se prolonga máis alá dos tres 
minutos que duraría o diálogo entre os personaxes. Non obstante, as referencias ao 
tempo son moito máis ricas do que puidese parecer. A primeira nota temporal digna 
de interese indica a diferenza de idade entre os rapaces:

46 Curiosamente o filme elixe outra presentación do espazo.
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Gaby, Gabriela, é maior ca min. Eu creo que moito47 máis maior. Lévame, polo 
menos, dous anos. (p. 11).
En realidade era moito máis maior ca min. Tres anos, quizais. (p. 11).

Estas precisións temporais serven para caracterizarnos ao personaxe como 
unha persoa nova para quen unha diferenza de tres anos é moita e tamén explica o 
comportamento inmaturo que observamos no diálogo coa rapaza.

Outro aspecto temporal sinala o lapso que houbo entre que ambos non se 
viron: «Despois de tanto tempo, non esperaba encontrala na aldea. (p. 11)». Claro 
que esa longa tempada non a podemos determinar cronoloxicamente, en todo caso 
sospeitamos que é superior a un ano pois volve coa nena48.

A última referencia ao tempo, non expresa tanto o transcurso deste como o 
obxecto encargado de medilo: o reloxo. «Tamén ten a hora que vai en Toquio, e en 
Londres e en Nova York (p. 12)». O xoguete (iso é esencialmente o cronógrafo para o 
neno) marca horas de lugares diferentes, lugares míticos, percibidos como xa comen-
tamos ao ritmo da canción de felicitación de aniversario. Ese soar dos lugares e dos 
tempos explican ás claras o carácter inxenuo, idealista e ilusionado do protagonista.

O conto ten dous personaxes principais: o narrador, un mozo innominado, 
e Gaby, unha moza que acaba de ter unha filla. Malia a brevidade do texto, Rivas 
emprega un conxunto variado de estratexias caracterizadoras, así cada personaxe 
defínese polo que di de si mesmo, polo que o outro di del e polo que fai. O innomi-
nado protagonista preséntase a si mesmo como un mozo novo que quere marchar 
fóra da aldea, desexa viaxar lonxe; Gabriela defíneo como «moi delgado» (en xusta 
correspondencia coa súa expresión) e os seus actos de mozo inexperto que diante da 
moza da que está namorado indica o seu desexo de marchar e lle mostra un reloxo 
que esperta cunha música infantil. Un rapaz cunha notable torpeza expresiva (o xeito 
de falar tamén é unha forma de caracterización): «Levaba unha saia longa e tiña os 
pés espidos. Eran uns pés grandes de home. (p. 11). Esa masculinización denota con 
claridade a súa impericia. Por outra parte, aínda que no noso tempo a delgadeza se 
considera unha mostra de beleza o adverbio moi («Estás moi delgada» p. 11), mostra, 
de novo, esa falta de habilidade expresiva. Ese «moi» deixa sen atractivo o delgado. 
Gaby está vista polo seu pretendente como unha muller lánguida, moi delgada e 
con pés de home. Ela expresa a súa tristura, o seu fracaso na viaxe e actúa por unha 
banda manifestando constantemente a súa amargura e, por outra, intentando animar 
ao mozo. A nena non aparece descrita no conto, funciona, sobre todo, como un sím-

47 Os subliñados son nosos.
48 En Os comedores de patacas dásenos a noticia de que a nena naceu prematuramente e que 

estivo na incubadora «días e días».
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49 Certamente en «Primeiro amor» menciónase Barcelona, en tanto que en Os comedores de 
patacas, Europa, o que, en principio, connotaría un lugar fóra de España, pero xa se sabe que as historias 
oídas (para os familiares de Samuel así o é) sempre varían nos datos concretos.

50 A menos que consideremos que primeiro amor significa primeira experiencia sexual plena, 
en cuxo caso puidera manterse o sentido de primeiro amor.

bolo, a proba vivinte dun fracaso, non dunha nova vida, non dunha ilusión senón do 
regreso, do desprezo social e familiar.

Tamén aparecen mencionados un amigo e o seu pai emigrante en Australia, 
dos que sabemos que se comunican entre si porque son radioafeccionados, e a «xen-
te» coa que viviu Gaby.

O narrador é un narrador protagonista, polo tanto intradiexético. O autor fai-
nos chegar os feitos a partir dos pensamentos do mozo e do diálogo dos protagonis-
tas. Os acontecementos cruciais percibímolos a partir do diálogo: o desexo de viaxar, 
de saír daquel mundo e a viaxe e o fracaso e o seu retorno. O monólogo interior 
sitúanos no lugar dos feitos e dános datos sobre o aspecto e o estado de ánimo da 
moza.

Non podemos rematar esta análise sen comentar os acontementos deste conto 
á luz de outra obra do autor: Os comedores de patacas. Aínda que un autor pode utilizar 
un topónimo e uns nomes en varias obras sen que teñan nada en común, atrevémo-
nos a conxecturar que «Primeiro amor» e en Os comedores de patacas están interrela-
cionados pois contan unha peripecia similar: Gaby, unha moza de Aita, volve á aldea 
tras ter unha filla mentres vivía fóra49. O relatado na novela supón, en certo modo, a 
desidealización de «Primeiro amor», mesmo a destrución do relato. Desidealización 
porque o narrador protagonista non contempla Aita como un locus amoenus senón 
como un lugar frío, pobre, sórdido e cheo de lama. Ademais Samuel tamén volve, 
igual que Gabriela, refúxiase, neste caso para fuxir dos seus problemas coa droga. 
Destrutor porque este Samuel que «falaba con Gaby» (daquela era o seu antigo mozo) 
non pode ser, ou dificilmente pode ser, o narrador do conto. É outro, menos inxenuo. 
Samuel destrúe por tanto o primeiro relato pois Gaby é a vítima dun amor pero non 
do primeiro posto que cando menos houbo un anterior: Samuel50.

En Os comedores de patacas nárrase ademais o encontro coa criatura. Unha na-
rración pouco amable do bebé e das súas circunstancias:

Era horríbel. Vaia, en realidade, todos os bebés son horríbeis con esa cara de 
revellos ananos. O que pasaba é que, ademais, o bebé de Gaby tiña o tamaño 
dun puño. […] Acheguei a man e o bebé de Gaby apertou o índice coas súas 
manciñas de tití. Alguén debía facer forza por el nalgures. Era unha nena do 
tamaño dun merlo. (p. 82).
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Con todo, Samuel, máis maduro có narrador protagonista de «Primeiro amor», 
mantén viva a admiración por Gaby:

Gaby está preciosa. Parecía unha muller, tan triste e mirando para ningures. Os 
dedos das súas mans eran longos como canas de bambú. Soltei o bebé e aloumi-
ñeina. En realidade quería soltar os dedos do bebé, prendidos coma alfinetes, 
e aloumiñar a man osuda de Gaby. Soltei os dedos do bebé e mirei o reloxo51. 
(p. 83).

En Samuel consérvase tamén un certo amor romántico: «A caixa de madeira 
ten tanto po que se pode debuxar un corazón cunha frecha. Poño Gaby e Sam pero 
logo borro». (p. 97). Cando sabe que a nena está mal, ameaza con matar se a nena 
morre: «–Escúcheme usted, Señor52. Se lle pasa algo á nena, mátote. Como hai deus que 
te mato» (p. 103). En cambio, quen parece considerar Aita como un refuxio acolledor 
é Gaby: «–Xa non marcharei nunca –dixo Gaby–. Quero que medre aquí e que colla 
cereixas» (p. 83).

1.3.2. Primer amor, a película 
Segundo declara José Luis Cuerda en José Luis Cuerda ética de un corredor de 

fondo, o proxecto foi unha iniciativa súa. Pensouno como un agasallo ao autor do 
relato quen lle confesara a súa predilección polo mesmo. O director comentoulle ese 
desexo a Manuel Villanueva (Director de Antena e Programación de Canal+) e desa 
conversa xorde a realización da película.

Na nosa opinión o filme conserva os mesmos temas do conto. Non obstante, 
aparece un novo: a represión provocada polas ideas relixiosas e tradicionais. Ao fin e 
ao cabo ter un fillo, sendo solteira, non debería supor ningún estigma social. Aínda 
que cando falemos dos espazos desenvolveremos máis esta idea, podemos xa anti-
cipar, como sustento dese novo asunto, que o primeiro fotograma, a pesares de ser 
un plano xeral, mostra nun lugar destacado a Igrexa e o cemiterio. Ademais a moza 
senta debaixo dunha cruz e o rapaz acomódase nunha fonte co símbolo da falanxe.

Cuerda di que esta historia está concibida como antiespectáculo: «Es una histo-
ria mínima, triste, que termina de manera patética. Todo transcurre en dos minutos 
en los que los personajes hablan y ya está. El antiespectáculo por decirlo así». (Úbeda-

51 Reparemos en que tamén aquí olla para o reloxo, pero é de xeito adulto para indicar que ten 
que marchar, non para mostrar un xoguete.

52 Este Señor refírese ao demo co que o mozo toxicómano se atopa, buscando no dial dunha 
radio que encontra no faiado da casa da súa avoa. É un demo simpático que se entretén practicando 
idiomas (p. 98), ademais non lle gusta que lle chamen demo.
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Portugués, 2001: 246). Este estilo vese tamén nalgúns encadres. Se observamos o 
primeiro plano da película, o plano xeral que presenta o lugar, a aldea53, podemos de-
tectar a presenza de eucaliptos, nada que ver co bucólico lugar de El bosque animado 
(1987) onde Cuerda nos leva a unha fraga galega de vexetación autóctona e de beleza 
innegable. Tampouco as construcións son fermosas. O director non elixe un conxunto 
de casas tradicionais e harmoniosas, cando o rapaz sube a costa, podemos observar 
unha casa derruída e outra construción cun feo teito de uralita. O filme carece ade-
mais de planos detalles; nin os xeranios, nin os pés «de home» da moza, nin o reloxo 
do neno, lle parecen ao realizador dignos dun plano enfático, malia que o texto ori-
xinal parece suxerilos. Os primeiros planos tamén escasean, apenas o inicial da moza 
chorando (co que se elimina a sorpresa do aciago final) e os dos mozos dialogando.

Na nosa opinión, nesta adaptación54, a elección dos actores, non foi a máis 
axeitada xa que o feito de que ambos actores teñan a mesma idade non axuda a ex-
plicar da distinta madurez que os protagonistas manifestan. 

No que aos espazo se refire, a innovación máis significativa do filme atopámo-
la na incorporación do eixo subir/baixar, arriba/abaixo. Despois da presentación do 
lugar e do primeiro plano da rapaza chorando baixo unha balconada, a cámara mós-
tranos o mozo subindo unha costa, o encontro coa moza produce unha subida no 
seu ánimo, na súa ilusión. Por contra, a curtametraxe remata con ambos personaxes 
baixando, un claro símbolo de desencanto; desencanto no que o rapaz entra da man 
dela.

A nena senta debaixo do cruceiro, como se levase unha cruz, como se estive-
se baixo ese castigo, un castigo encarnado no bebé; o rapaz senta a carón da fonte 
(símbolo da vida) pero por baixo da rapaza que o ten subxugado. Os espazos fóra/
dentro mantéñense co mesmo valor comentado no texto literario, como tamén os 
antes denominamos espazo ausente.

Poucas son as diferenzas temporais entre o filme e o relato, o diálogo entre os 
protagonistas dura no filme o mesmo que duraría nunha lectura sosegada, aproxima-
damente dous minutos. A curta dura cinco minutos incluídos os títulos de crédito e 
os planos de situación cos que comeza. Sen embargo, no filme, aínda que se mantén 
a linealidade temporal do relato, hai unha prolepse pois a voz en off do narrador 
protagonista adiántanos a presenza de Gaby antes de que fisicamente a poida ver.

Os personaxes non presentan diferenzas significativas respecto do conto, agás, 
claro está, as derivadas do casting. 

53 Na película de Cuerda (rodada no Ribeiro, en Cabanelas, cerca do Carballiño) a aldea non ten 
nome.

54 Cremos que Cuerda concebiu esta versión como un agasallo ao autor literario polo que realiza 
pequenos cambios, algúns inevitables polo medio, e reproduce dun xeito case mimético o texto literario.
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Lembremos ademais o sinalado anteriormente sobre o discutible do casting 
pois ao ter os dous protagonistas os mesmos anos as diferenzas cronolóxicas men-
cionadas no diálogo e de madurez persoal denotadas resultan menos cribles.

O narrador principal do filme é intradiexético: o rapaz protagonista. El dános 
información a través do seu pensamento, representado pola voz en off. O diálogo 
entre os protagonistas amplía os datos recibidos polo espectador; datos que se ven 
completados por un narrador extradiexético responsable da descrición da aldea e o 
lugar de encontro dos adolescentes.
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2. AS LONGAMETRAXES

2.1. A lingua das bolboretas

Que me queres, amor? supuxo a consolidación de Manuel Rivas como escritor, 
gañou o Premio Torrente Ballester en 1995 e o Nacional de Narrativa en 1996. Este 
conxunto de contos destaca pola variedade temática (a loita xeracional, os límites da 
loita contra a tiranía, a memoria histórica, o amor…), polo estilo coidado cheo de 
momentos de intenso lirismo e pola variedade estrutural. Que me queres, amor? cons-
titúe un manacial de mundos por visitar e unha fervenza de formas de contar, unha 
sorte de menú variado e apetitoso.

La lengua de las mariposas, o filme, ten un especial interese porque non se ori-
xina nun único relato literario senón en tres («A lingua das bolboretas», «O saxo na 
néboa» e «Carmiña»), moi distintos entre si. Comezaremos, daquela, por analizar cada 
un destes contos e máis adiante ocuparémonos de analizar os procedementos que 
empregou o guionista, Rafael Azcona, para crear unha única trama, orixe do relato 
fílmico.

2.1.1. «A lingua das bolboretas», o relato
O conto de Manuel Rivas narra, dende o punto de vista dun adulto, unha par-

te da súa infancia55, unha paréntese entre dous medos: o pánico á escola e o terror 
provocado pola rebelión militar de 1936. No medio, a súa relación co, para el sor-
prendente, mestre que non pega. O educador abriralle os ollos ao coñecemento e 
á vida. Trátase pois dun relato de aprendizaxe, en certo modo un relato na espera 

55 Polo tanto estamos diante dun narrador homodiexético.
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dunha ollada máis fonda, máis grande, dunha mirada simbolizada no microscopio, 
un instrumento que nunca chegará porque as sombras do inverno taparán calquera 
posibilidade de luz: «Eu miraba pola fiestra e todos os que pasaban parecían sombras 
encollidas, como se de súpeto caera o inverno e o vento arrastrase os pardais da 
Alameda como follas secas. (p. 109)». Os pardais da Alameda, o lugar dos xogos e da 
liberdade dos nenos, entre os que está o protagonista, Moncho, coñecido co alcume 
de «Pardal», son arrasados por un inverno acaecido O 18 de xullo, no verán.

Diciamos pois que o conto se move entre un tempo de medo e outro tempo de 
medo. O medo á escola está motivado pola transmisión das experiencias traumáticas 
do pai:

Meu pai contaba como un tormento, como se lle arrincaran as amígdalas coa 
man, a maneira en que o mestre lle arrincaba a gheada da fala para que non dixe-
ran aghua nin ghato nin ghracias. […] Se de verdade quería meterme medo, con-
seguiuno. Encollido na cama, escoitaba o reloxo de parede na sala coa anguria 
dun condenado. O día chegou cunha claridade de mandil de carniceiro. (p. 102).

Ese pavor fará que o mozo mexe por el e que fuxa da escola cara ao monte 
Sinaí56, onde finalmente o rescatará Cordeiro, o recolledor de lixo. O nome e o oficio, 
sexa unha decisión consciente ou non do autor, está a denotar que a viaxe ao monte 
dos lobos (Sinaí) remata no redil, e o lixo, Moncho, é devolto ao fogar.

O outro tempo do medo atopámolo no final do relato. A chegada das tropas, 
a fuxida dos pardais, que podemos interpretar como unha metáfora da fuxida da 
inocencia do propio neno protagonista, e a actitude de Cordeiro denotan ese temor:

Algo estraño estaba a suceder. Todo o mundo parecía ter présa, mais non se 
movía. Os que miraban cara adiante, daban a volta. Os que miraban cara a derei-
ta, viraban cara á esquerda. Cordeiro, o recolledor de lixo e follas secas, estaba 
sentado nun banco, perto do palco da música. Eu nunca vira sentado nun banco 
a Cordeiro. Mirou cara arriba, coa man de viseira. Cando Cordeiro miraba así e 
calaban os paxaros e que viña unha treboada. (p. 109).

Ademais era un instante que na casa «parecía ter morto outra vez a avoa» (p. 109). Ese 
medo chega ao paroxismo no intre en que a familia berra aos detidos e o neno lanza 
pedras contra o seu mestre utilizando as palabras que aprendera del: «Tilonorrinco! 
Iris!».

56 O nome Sinaí lembra o lugar onde Moisés recibe as Táboas da Lei e, indirectamente á Deus 
irae; carraxe que parece encarnar o mestre do pai.
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Entre estes dous momentos está o tempo da luz (simbolicamente asociado 
ao tempo da República). Nel, o neno vai descubrindo novas realidades: a poesía, os 
cancioneiros medievais, a etnografía, a natureza...

Sentín pronto que o silencio do mestre era o peor castigo imaxinábel. Porque 
todo o que tocaba era un conto engaiolante. O conto podía comezar cunha folla 
de papel, despois de pasar polo Amazonas e sístole e diástole do corazón. Todo 
enfiaba, todo tiña sentido. A herba, a ovella, a la, a miña friaxe. Cando o mestre 
se dirixía ao mapamundi, ficabamos atentos como se se iluminara a pantalla do 
cine Rex. Sentiamos o medo dos indios cando escoitaron por primeira vez o 
rincho dos cabalos e o estoupido do arcabuz. Iamos ao lombo dos elefantes de 
Aníbal de Cartago polas neves dos Alpes, camiño de Roma. Loitamos con paus 
e pedras en Ponte Sampaio contra as tropas de Napoleón. Mais non todo eran 
guerras. Faciamos fouces e rellas de arado nas ferrarías do Incio. Escribíamos 
cancioneiros de amor en Provenza e no mar de Vigo. Construímos o Pórtico da 
Gloria. Plantamos as patacas que viñeran de América. E a América emigramos 
cando veu a peste da pataca. (p. 106-107).

Claro que ese tempo non está exento de conflitos ideolóxicos como podemos 
observar nas disputas entre os pais do protagonista: «Meu pai era republicano. Miña 
nai, non. Quero dicir que miña nai era de misa diaria e os republicanos aparecían 
como inimigos da Igrexa. Procuraban non discutir cando eu estaba diante, mais ás 
veces sorprendíaos». (p. 108).

O estilo do relato adáptase perfectamente ao que, ao longo deste traballo, 
vimos denominando realismo lírico. Neste sentido Teresa García-Abad sinala:

José Luis Cuerda reconoce en la fuente de los relatos de Manuel Rivas algo que, 
aunque «a estas alturas lo sabe todo el mundo», él expresa como nadie: «es 
maestro en hacer que palpite lo menudo que casi nadie ve, en aplicar bálsamo 
honrado a las heridas, en decir verdades como puños de niño». (2005: 110).

A narración exprésase dende a intimidade e o estilo está cheo de recursos pro-
pios da poesía como atrevidos símiles: «E entón todos tiñamos envexa das bolbore-
tas. Que marabilla. Ir polo mundo voando, con eses traxes de festa, e parar en flores 
como tabernas con bocois cheos de xarope». (p. 101), e metáforas visionarias: «O día 
chegou cunha claridade de mandil de carniceiro». (p. 102), «Eu só, nun cumio, senta-
do en cadeira de pedra, baixo as estrelas, mentres no val se movían como vagalumes 
os que con candil andaban na miña procura». (p. 103).
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Rafael Bonilla nun excelente artigo titulado: «Cinetrompa y espiriletra en La 
lengua de las mariposas» sinala que: «El carácter original de “cine” que posee La lengua 
de las mariposas es apreciable en la propia ordenación del cuento. [...] Los recuerdos 
de Moncho se hilvanan a modo de escenas, bien diferenciadas entre sí, fragmentarios 
y breves. (2004:141)». Nas seguintes citas podemos observar como a acción pasa, sen 
ningún tipo de transición, nin sequera tipográfica, da escola á casa:

«Moi ben. Que significa monotonía de lluvia, Romualdo?», preguntou o mestre.
«Que chove despois de chover, don Gregorio».
«Rezaches?», preguntou mamá, mentres pasaba o ferro pola roupa que papá 
cosera durante o día. Na cociña, a pota da cea despedía un arrecendo amargo 
de nabiza.
«Pois si», dixen eu non moi seguro. «Unha cousa que falaba de Caín e Abel». 
(p. 105).
Plantamos as patacas que viñeran de América. E a América emigramos cando 
veu a peste da pataca.
«As patacas viñeron de América», díxenlle á miña nai no xantar, cando deitou o 
prato diante miña.
«Que ían vir de América! Sempre houbo patacas», sentenciou ela.
«Non. Antes comíanse castañas. E tamén veu de América o maínzo». (p. 107).

Ademais da secuenciación, podemos atopar outros aspectos cinematográficos 
da obra de Rivas, María Teresa García-Abad apunta o uso do primeiro plano caracte-
rístico do cinema neste relato:

Einsenstein en su teoría cinematográfica vislumbra la presencia del cine o al 
menos de lo que se ha dado en llamar mirada precinematográfica en la novela vic-
toriana de donde «nacen los primeros brotes del film americano estético, para 
siempre ligados al nombre de David Wark Griffith», como el mismo director 
había reconocido (Einsentein, 2002:249). Se trata de una relación orgánica que 
establece una línea genésica de descendencia más que posible. El comienzo de 
El grillo del hogar de Dickens sirve de elocuente ejemplo sobre modos posibles 
de dar comienzo a una novela, pero también aporta visualmente la construcción 
de un primer plano típico del cine de Griffith: «Fue el puchero el que empe-
zó…». Del mismo modo, que la transición entre el diálogo de Moncho con su 
madre tras el primer día de clase y la conclusión derivada de sus explicaciones 
sobre la existencia del demonio, «era un ángel, pero se hizo malo», se ocupa con 
el siguiente monólogo:
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El hervor57 hacía bailar la tapa de la cacerola. De aquella boca mutante salían 
vaharadas de vapor y gargajos de espuma y verdura. Una mariposa nocturna re-
voloteaba por el techo alrededor de la bombilla que colgaba del cable trenzado. 
Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. La cara se le 
tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora hablaba en un tono 
suave y algo triste, como si se refiriese a un desvalido (31) (2005:108).

O fragmento citado non só é un magnífico exemplo de primeiros planos na 
narración literaria, senón que tamén deixa ver como a cociña, mesmo os labores da 
casa serven para indicar estados de ánimo, pensemos no xa citado «recendo amargo» 
(p. 105) da nabiza pero tamén da pregunta formulada pola nai.

De entre os escenarios principais da acción58 debemos destacar que a forma 
coa que se nos presentan varía ao compás dos sentimentos dos protagonistas. Son 
pois manifestacións dos estados de ánimo e transfórmanse de loci amoeni en loci eremi 
e viceversa.

O Monte Sinaí no comezo do relato establece o linde que non se pode so-
brepasar: «Corría como un tolo e ás veces sobrepasaba o linde da Alameda e seguía 
lonxe, coa mirada posta na cima do monte Sinaí, coa ilusión de que algún día me sai-
rían ás e podería chegar a Bos Aires. Pero xamais sobrepasei aquela montaña máxica». 
(p. 102). Constitúe pois unha montaña máxica o linde entre o Edén da infancia e a 
Terra Prometida á que non se chega. Pero, cando foxe da escola no día do seu debut, 
o monte transfórmase nun locus eremus, nun lugar hostil:

Dende o cume do Sinaí non se vía o mar senón outro monte máis grande aínda, 
cos penedos recortados como torres dunha fortaleza inaccesíbel. Agora recordo 
cunha mestura de asombro e saudade o que fun quen de facer aquel día. Eu só, 
no cumio, sentado en cadeira de pedra, baixo as estrelas, mentres no val se mo-
vían como vagalumes59 os que con candil andaban á miña procura. Non estaba 

57 A propia García-Abad, fai fincapé na polisemia do texto, e incide no dobre valor da palabra fervor 
remitindo a un texto de Rivas do conto «A leiteira de Veermer», incluído no mesmo libro:

Diante daquel cadro de misterioso fervor, a verdadeira representación da sagrada familia, reprimín 
o impulso de poñerme de xeonllos. Tiven medo de chamar a atención como un turista excéntrico, 
deses que pasean por unha catedral con lentes de sol e pantalón bermudas. En castelán hai dúas 
verbas: hervor e fervor. En galego só hai unha: fervor. (2005:128).
De modo que o fervor da pota, é tamén o fervor da nai, a relixiosidade tamén se define no seu 

quefacer.
58 Existen outros lugares: a América á que se dirixen os emigrantes ou os citados nas clases 

(Provenza, Roma, Cartago…), que non teñen relevancia. Tampouco podemos considerar significativo, se 
ben serve para marcar as diferenzas entre a conservadora nai de Moncho e o seu marido republicano, o 
templo, lugar que non aparece nin sequera descrito.

59 Esta imaxe volve empregala Rivas en Os libros arden mal (p. 191), para describir as cigarreiras 
que se dirixen á fábrica para traballar.
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abraiado. Era como se atravesara a liña do medo. Por iso non chorei nin me 
resistín cando chegou onda min a sombra rexa de Cordeiro. Envolveume co seu 
chaquetón e colleume no colo. «Tranquilo, Pardal, xa pasou todo». (p. 103-104).

O neno xa non ve o monte como unha oportunidade senón como un obstáculo 
insalvable, un cumio sobre outro cumio, imposibles de remontar. Pero, na compaña 
do mestre, o monte vai cambiar de fisonomía, vaise converter nunha sorte de Arcadia 
Feliz.

Tal era o meu interese que me convertín no subministrador de bichos de don 
Gregorio e el acolleume como o mellor discípulo. Había sábados e festivos que 
pasaba pola miña casa e iamos xuntos de excursión. Percorriamos as beiras do 
río, as gándaras, a fraga e subiamos ao monte Sinaí. Cada viaxe desas era para 
min como unha ruta do descubrimento. Volviamos sempre cun tesouro. (p. 107).

A Alameda, lugar dos xogos da infancia, representa a liberdade:

Eu ía para seis anos e chamábanme todos Pardal. Outros nenos da miña idade 
xa traballaban. Mais o meu pai era xastre e non tiña terras nin gando60. Prefería 
verme lonxe que non enredando no pequeno obradoiro de costura. Así pasaba 
grande parte do día a corricar pola Alameda, e foi Cordeiro, o recolledor de lixo 
e follas secas, o que me puxo o alcume. «Pareces un pardal». (p. 102).

pero este lugar acaba por se converter na porta do inferno, así, o paraíso transfórma-
se nun pesadelo:

Había moita xente na Alameda, toda con roupa de domingo. Baixaran tamén al-
gúns grupos das aldeas, mulleres enloitadas, paisanos vellos de chaleco e som-
breiro, nenos con aire asustado, precedidos por algúns homes con camisa azul e 
pistola ao cinto. Dúas fileiras de soldados abrían un corredor desde a escalinata 
do Concello até os camións con remolque atoldado, como os que usaban para 
transportar o gando, na feira grande. Mais na Alameda non había o balbordo 
das feiras senón un silencio grave, de Semana Santa. A xente non se saudaba. 
Nin sequera parecían recoñecerse os uns aos outros. Toda a atención estaba 
posta na fachada do Concello. (p. 110).

60 Aparece aquí, de xeito indirecto, o tema do traballo infantil. 
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A escola, presentada nas experiencias do pai, como unha especie de cámara de 
tortura: «Moitos paus levamos por culpa de Ghuadalagara!» (p. 102), como un pozo 
de sufrimento, vaise converter nun lugar de pracer, de benestar: «Cando o mestre 
se dirixía ao mapamundi, ficabamos atentos como se se iluminara a pantalla do cine 
Rex». (p. 107).

A casa móstrase como un lugar de conflitos; as continuas discusións entre o 
pai e a nai, reflectidas no xa comentado momento do fervor da tapa do pote, ou no 
intercambio de pareceres sobre a república despois de agasallar o mestre co traxe, 
son exemplos claros. Só hai un momento, tras o rescate do neno («Durmín coma un 
santo aquela noite, pegadiño á nai. Ninguén me rifara» [p. 104]), no que se percibe a 
paz do fogar.

En conclusión podemos afirmar que os espazos deste relato non son meros 
escenarios senón que reflicten o sentir dos protagonistas e varían ao ritmo marcado 
polo seu estado de ánimo e polos acontecementos.

O tempo externo da narración vai dende o momento indeterminado (pero du-
rante o réxime republicano) en que o protagonista vai por primeira vez a escola, ata 
as xornadas posteriores ao golpe de estado do xeneral Franco en que son apresados 
os partidarios da República.

En canto ao tempo interno, debemos distinguir o agora da narración, o pre-
sente indeterminado en que se contan os feitos, e o agora da historia, o instante en 
que se producen os acontecementos narrados. O agora da historia comeza cunha 
prolepse («Que hai, Pardal?» (p. 101). Esta rematará cando se repita esa frase (p. 108). 
Entre ambos momentos temos unha primeira analepse que vai dende o momento en 
que o neno narra o seu medo á escola ata que aparece o segundo medo, o provocado 
pola presenza das tropas. Unha vez recuperada esa segunda analepse o tempo volve 
avanzar linealmente. Así, podemos establecer unha liña temporal que empeza o 18 
de xullo de 1936, volve uns meses atrás, avanza logo ata o día do golpe e narra os 
acontecementos futuros a esa data. No centro cronolóxico do relato sitúase a su-
blevación militar que marca un antes e un despois e transforma a vida e mesmo os 
lugares da vila.

Malia a brevidade do conto, Rivas consegue presentarnos uns personaxes ricos 
e cheos de matices. Moncho vai «para seis anos», (p. 102), fillo dun xastre sen terras 
e polo tanto con tempo libre para xogar na Alameda. Rapaz asustadizo, pensa en 
escapar para non ir á escola, de feito o primeiro día nas aulas non pode controlar os 
esfínteres e acaba por fuxir a causa da vergoña e do medo, mais logo vai acadar unha 
grande empatía co mestre que modificará a súa visión da escola e do mundo. Na casa 
vive con inquietude as discusións e diferenzas entre os seus proxenitores. No final 
do relato sucumbe diante da presión materna e acaba por insultar o seu mestre, em-
pregando contra el as mesmas palabras que antes seducían a súa imaxinación, como 
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«tilonorinco» ou «iris». Claro que esas verbas saíron do seu interior porque aínda que 
«Buscaba con desespero o rostro do mestre para chamarlle traidor e criminal.[...] Só 
fun capaz de murmurar con rabia: “Sapo! Tilonorrinco! Iris!”» (p. 111).

Don Gregorio é un mestre vello e feo («Aquel mestre feo como un bicho sina-
lábame coa regra» [p. 102], un sapo pero un sapo que sorrí:

E nesa ocasión, co corazón sereno, puiden fixarme por vez primeira no mestre. 
Tiña a cara dun sapo.
O sapo sorría. Beliscoume a meixela con agarimo. «Gústame ese nome, Pardal». 
E aquel belisco feriume como un doce de café61. (p. 104).

Trátase dun home solitario, non sabemos se solteiro ou viúvo (como no fil-
me)62. A súa actuación como mestre emparella directamente coas ideas da Institución 
Libre de Enseñanza: a experimentación, o desenvolvemento da ciencia, o contacto 
coa natureza. Don Gregorio caracterízase polo seu rexeitamento da violencia, non 
pega («Gústache a escola? Moito. E non pega. O mestre non pega», p. 106), e ademais 
se os nenos pelexan obrígaos a darse a man e a sentar xuntos. Defende a República 
o que provocará a súa detención. 

O pai de Moncho, Ramón, traballa de xastre, mantén discrepancias coa súa 
muller a causa das súas ideas políticas. Home xeneroso regálalle un traxe ao mestre. 
Acaba por atacar aos seus amigos republicanos ante a insistencia da súa muller para 
que o faga.

A nai de Ramón carectarízase polas súas ideas relixiosas e conservadoras:

Agora mamá trataba de retelo e tiroulle da chaqueta discretamente. Pero el 
estaba fóra de si: «Cabrón! Fillo de mala nai!». Nunca lle escoitara chamar iso a 
ninguén, nin sequera ao árbitro no campo de fútbol. «A súa nai non ten culpa, 
eh, Moncho?» recorda iso». (p. 111)63.

Estamos diante dunha muller de ánimo cambiante como puidemos comprobar 
na xa citada escena do fervor da pota. Ten un comportamento taciturno e actúa mo-
vida sempre por un instinto de conservación da familia, pois aínda que ela lles pide 

61 Fíxémonos na beleza da antítese: «ferir cun doce». Ademais implica unha sinestesia, pois o 
feito de beliscar, percíbese polo tacto e o doce polo gusto.

62 Podemos atopar similitudes biográficas entre Antonio Machado e don Gregorio, ambos 
docentes e viuvos.

63 Realmente este parágrafo é un auténtico tratado sociolóxico. Non se lle pode chamar «fillo 
de mala nai», a ninguén, pero ao árbitro parece un atenuante. Por outra banda, traizoar, sinalar politica-
mente, cando se coñecen as consecuencias, non está mal.
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ao seu home e fillo que berren contra o mestre, ela non dubidaba con anterioridade 
en darlle unha boa merenda e compadecerse das súas necesidades:

Para os meus pais, esas atencións do mestre eran unha honra. Aqueles días de 
excursión, miña nai preparaba a merenda para os dous. «Non fai falta, señora, 
eu xa vou comido», insistía don Gregorio. Pero á volta, dicía: «Grazas, señora, 
exquisita a merenda». (p. 108).

Ademais destes personaxes principais, existen outros secundarios que pode-
mos dividir en tres grupos. O primeiro sería o dos compañeiros de clase do neno. 
Romualdo, un mozo traballador, tiña unha voz magnífica («O chamado Romualdo, a 
quen eu coñecía de carrexar sacos de piñas64 como neno que era de Altamira, carras-
pexou como un vello fumador de picadura e leu cunha voz incríbel, espléndida, que 
parecía saída da radio de Manolo Suárez». [p. 104]); Dombodán, o mellor amigo de 
Moncho, era «bondadoso e torpe» (p. 106). Esta amizade nacera grazas ao costume 
de don Gregorio de sentar xuntos aos nenos que pelexaban. Eladio «tiña un lunar 
na meixela» (p. 106), resultáballe antipático a Moncho («mallaría[o] con gusto», p. 
106) mais evita o conflito con el pois teme que don Gregorio os obrigue a compartir 
pupitre.

O segundo grupo está formado polos republicanos detidos. Deles, destaca 
Cordeiro. Traballa como recolledor de lixo, un oficio universalmente denostado. El 
ponlle a Moncho o alcume de Pardal e rescátao despois da súa fuxida, tapándoo 
co seu propio chaquetón. Xunto a el están os outros detidos, o alcalde, o vocalista 
Charli65 e o canteiro Hércules, pai de Dombodán.

Os membros do grupo dos sublevados non teñen nomes; aparecen definidos 
como homes de camisa azul e pistola ao cinto, soldados en fileira ou xentes con 
roupas de domingo. Constitúen un grupo de colaboradores, voluntarios ou non, coa 
inxustiza que se está a cometer.

64 De novo a mención ao traballo infantil.
65 En O lapis do carpinteiro aparecerá Pepe Sánchez, outro dos músicos que sucan as páxinas de 

Rivas.
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2.1.2. «O saxo na néboa», o relato

Neste conto vemos que os rapaces novos,  
sobre todo as rapaciñas  
belas, amábeis e ben feitiñas,  
fan moi mal escoitando a xente de toda caste 
e que non é tan raro  
se se chega a tal punto que o lobo as devora.  
E digo lobo porque non todos  
son da mesma clase:  
hainos cheos de amabilidade,  
discretos, sen furor e sen maldade,  
que, doces, compracentes e modosos,  
seguen ás rapazas  
polas ruelas, ata as súas casas.  
                                  Charles Perrault66

Resulta difícil decubrir por que uns textos reciben maior ou menor atención 
da crítica, mais é posible que a transcendencia do texto fílmico, artellado a partir do 
relato «A lingua das bolboretas», ao que se enxertan os outros dous, provocase que 
os estudosos se interesasen menos por «O saxo na néboa»; non obstante, parécenos 
que, pola riqueza estrutural e pola variedade de rexistros, é o máis salientable destes 
tres contos.

A estrutura do relato semella a de dous círculos concéntricos. O primeiro tería 
como perímetro a mención a América: América, destino do amigo saxofonista que lle 
regala o instrumento ao pai do protagonista, e América, lugar de fuxida e liberación 
soñada para os amantes. O segundo círculo estaría trazado entre a primeira lección 
do mestre de música: «A primeira vez díxome: “Cólleo así, firme e con cariño, como 
se fora unha moza”» (p. 114), e a interpretación na festa, cando o rapaz consegue 
materializar o consello:

Os dedos movíanse sós e o aire saía do peito sen afogo, empuxado por un fol 
senlleiro. O saxo non me pesaba, era lixeiro como frauta canivela. Sabía que 
había xente, moita xente, a danzar e namorarse na néboa. Tocaba para eles. Non 
os vía. Só vía a ela, cada vez máis perto. (p. 125).

O texto está dividido en tres partes, encabezadas por cadanseu número, ao 
xeito dos capítulos das novelas. Cada apartado parece interpretarse cunha tonalidade 
diferente: o primeiro posúe o ton da alegría, como se tratase dunha tonalidade en 
Do maior, por exemplo, ou en Re Maior; o segundo é un relato gótico, de terror, acaso 

66 Charles Perrault: Carapuchiña vermella. Cangas do Morrazo, Rinoceronte, 2007.
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como un Mi maior, poñamos por caso; e o terceiro conforma unha historia de amor 
ao xeito dun Do menor67.

O ritmo da música está presente ao longo de todo o relato, semella ao do jazz 
(o saxo mesmo é un instrumento canónico deste estilo musical), cheo de improvi-
sacións e variantes como os percorridos do mozo protagonista no seu traballo de 
augador.

A miña ferramenta era un porrón. A auga da fonte de Santa Margarida era a máis 
apreciada polos homes. Ía por ela moi amodo, mirando os escaparates dos co-
mercios e da fábrica de Chocolate Exprés, na Praza de Lugo. Había tamén unha 
galería con tres gaiolas de paxaros de cores e un cego que vendía o cupón e lles 
dicía piropos ás leiteiras. Ás veces, tiña que gardar cola na fonte porque había 
outros rapaces con outros porróns e que viñan doutras obras. Nunca falabamos 
entre nós. De regreso á obra, camiñaba á présa. Os obreiros bebían a auga e eu 
volvía camiñar á fonte, e miraba o escaparate da fábrica de Chocolate Exprés, e 
a galería coas tres gaiolas de paxaros e paraba diante do cego que agora dicía 
piropos ás peixeiras. […]
Durante o día, no ir e vir á fonte de Santa Margarida, camiñaba ameigado co 
meu porrón, solfexando polo baixo, só atento ás mulleres que pasaban. Como 
o cego do cupón. (p. 113-114).

Observamos que hai un ritmo, amodo e rápido, na ida e na volta. O compás 
non vén marcado polo traballo, pois vai sen peso e lento e volve cargado e rápido, 
senón por unha sorte de partitura emocional. Ademais non se repite exactamente o 
mesmo, senón que varía, como as improvisacións do jazz, dunha viaxe a outra, por 
iso constitúen unha especie de variación jazzística os piropos do cego ás peixeiras e 
ás leiteiras, e, finalmente, as olladas do mozo ás mulleres, ao xeito do cego.

No final, Macías, sorprendido polo xeito de tocar do protagonista, exclama: 
«–Vas fenomenal, rapaz! Tocas como un negro, tocas como Deus!» (p. 124), o que su-
pón unha referencia explícita á música negra por excelencia: o jazz68.

67 Os gregos consideraban que cada modo musical (xónico, dórico, frixio…) correspondíase 
cunha personalidade determinada. A partir do barroco vanse conservar só dous modos o xónico, cha-
mado Maior, e o eólico, chamado Menor. O primeiro asociaríase á ledicia e o segundo á tristura. Certa-
mente existen obras musicais en modo Maior nostálxicas, poñamos por caso, e non alegres e obras en 
modo Menor, esperanzadoras e non tristes porque o modo non é o único xeito de manifestar o carácter. 
Con todo, e aceptando o difícil que é demostrar na práctica esta teoría. (Queremos agradecer ao doutor 
Manuel Morales Fernández, profesor do conservatorio de música de Vigo, a súa axuda na elaboración 
deste apartado. Advertimos, non obstante, que todos os erros son exclusivos da nosa responsabilidade).

68 Quizás sexa oportuno mencionar que o pai de Manuel Rivas era albanel (o protagonista do 
conto, peón de albanel) e tocaba o saxofón. Un instrumento que conservou, mesmo despois de deixar 
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Nesta primeira parte, ademais, existe unha combinación de temas publicitarios:

Chocolate exprés   
 Ay qué rico es! (p. 115).

Desde allende los mares,   
 el crepúsculo en popa,  
 la Orquesta Azul.  
 La Orquesta Azul! (p. 115).

e melodías que van acentuar todo o contido musical e feliz deste inicio da obra.
O capítulo segundo constitúe un relato gótico, un conto de terror que inclúe 

no seu interior outra narración de medo (o secuestro da nena por parte dos lobos). 
Pola densidade do mesmo e pola ambigüidade do personaxe de Boal, lembra o in-
quietante texto de Horacio Quiroga, «El amohadón de plumas». Na narración do uru-
guaio non queda claro quen é o vampiro que acaba coa saúde da recén casada. Trá-
tase do insecto que vive no interior do amofadón?, do marido arisco? O relato de 
Rivas tamén nos suscita algunhas preguntas: Por que é a nena do lobo69?, porque foi 
trabada polos lobos ou porque é a nena de Boal? Este aspecto de narración de mons-
tros sobrevoa todo relato: «Aquela situación estraña e desagrábel entrou de súpeto 
na orde natural dos contos. Erguinme e achegueime sen recato para mirar ben as 
cicatrices nas costas espidas». (p. 123) e parece estoupar con total violencia ao decla-
rar Boal que a presunta filla, á que levou ao monte con catro anos e foi secuestrada 
polos lobos famentos, é a súa muller, o que nos devolve á advertencia de Perrault coa 
que encabezabamos este capítulo, pois en certo modo esta non deixa de ser unha 
variante moi libre do conto de Carapuchiña Vermella. Boal, logo afondaremos neste 
personaxe, acabará ouveando na noite no soño do rapaz70.

O capítulo terceiro, como quedou dito, relata unha historia de amor. Un amor 
que nace no capítulo anterior, un amor a contraluz: «Volvínme. Ela estaba a contraluz 
e pestanexei. Creo que sorría» (p. 121)71. Un primeiro amor sentido ao ritmo dun-
ha música interpretada máis alá dos saberes e dos virtuosismos, dende as células 

de actuar e que gardaba con moito agarimo ata que llo doou a outra persoa porque o «A el facíalle falta 
para gañar a vida» (As voces baixas, p. 76). Noutro momento desa mesma obra Rivas escribe: «Para o meu 
pai o maior logro do xénero humano era unha orquestra de jazz. –Estes negros tocan como Deus!» (p. 
68). De modo que podemos afirmar que o protagonista ten certos trazos herdados do pai do autor.

69 Notemos que, mentres Boal se refire aos lobos, en plural, «E os lobos, famentos, xogáronma» 
(p. 123). A nena é denominada ‘do lobo’, en singular.

70 No conto «A confesión», incluído en As chamadas perdidas. Rivas volve caracterizar o crego 
acosador sexual coma un lobo.

71 Teresa García Abad cre que esta constitúe unha proba máis do estilo cinematográfico do 
autor.
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mesmas do sentir do protagonista; a súa cadencia se acompasa co soño de fuxida dos 
amantes para non volver a Santa Marta de Lombás, onde non volverás72.

Aínda que todos sospeitamos o final da historia, a volta da Orquestra Azul e 
a continuidade da rapaza chinesa na cova do lobo, Rivas non mostra o desencanto 
ou a loucura (para a España da década de 1940) da fuxida, senón que deixa abertas 
as posibilidades. Xa noutros relatos do autor atopamos este tipo de finais abertos, 
sen ir máis lonxe, neste mesmo libro en «A moza do pantalón pirata» –na miña opi-
nión, un dos relatos máis interesantes e menos comentados do escritor–, unha trama 
construída ao xeito das matriuskas; cada parte remata cunha pregunta, no fondo a 
mesma, que queda sen contestar.

Non poderiamos rematar este comentario sobre o estilo sen volver a insistir 
nos trazos de realismo lírico característico do estilo do creador. De novo estamos 
diante dunha historia intimista, contada por un dos protagonistas e empapada dunha 
linguaxe fondamente poética:

Había tempadas en que o vento asubiaba de fame e frío. De caldo de morriña, 
de pan negro. Desexabas o sol do verán para cando chegaba á casa con choco-
late, os ollos dos irmáns pequenos acendíanse como candeas diante dun santo. 
(p. 115).
Sempre dicía iso, collina polo aire, acompañándose dun aceno coa man, como 
se apañase bolboretas. (p. 117).
Eu ía, máis ca nervioso, nas nubes, como se non espertase aínda e o tren fora 
un leito voador. (p. 117).
Aqueles ollos de luz verdosa ían seguirme toda a noite, para a miña sorte, como 
dous vagalumes. Porque eu tamén prendín neles. (p. 124).

Neste relato teñen moita importancia os itinerarios. O primeiro percorrido 
realizado polo mozo dende a obra en Aduanas, ata a fonte de Santa Margarida73, 
pasando pola Fábrica de Chocolate na Praza de Lugo, e volta. Na viaxe de ida vaise 
demorando en tanto que regresa rapidamente. Este percorrido, aínda que relativa-
mente curto e repetido ao longo do tempo, implica un proceso de aprendizaxe por 
parte do rapaz que vai contemplando os escaparates e sobre todo escoitando os 
piropos do cego e ollando para as mulleres como o vendedor do cupón. A segunda 
andaina transcorre dende a estación de tren de Arganda ata Santa Marta de Lombás. 
Ao principio circulaban por un camiño fresco:

72 Teresa González (2004:138) apunta que na orixe deste xogo de palabras podería estar o 
conto do castelo de irás e non volverás.

73 A auga de Santa Margarita, a que máis lle gustaba aos albaneis volve aparecer mencionada 
en Os libros arden mal (p. 108 e 109).
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Puxémonos en marcha por un camiño fresco que cheiraba a cereixas e con 
moita festa de paxaros. Pero logo collemos por unha pista poirenta, aberta 
nun monte de carqueixa e toxeiras. Xa non había nada entre as nosas cabezas 
e o fogón do sol. Nada, agás as rapinas. A leria animada dos meus compañeiros 
foi mudando nun rosario de bufidos e a estes seguiron blasfemias remoídas, 
sobre todo cando os zapatos acharoados, enfariñados de po, batían cos croios. 
(p. 118).

Vemos, neste percorrido, como o locus amoenus inicial, que se acomoda perfec-
tamente á ilusión do mozo no seu debut, pasa a transformarse nun locus eremus, anti-
cipando a dureza do que vai vir. Hai un terceiro traxecto, o de Boal cando abandona a 
nena e segue a senda dos lobos, pero del pouco sabemos quizás porque forma parte 
do mundo dos «contos».

Ademais destes espazos en movemento, existen tamén outros de interese. 
Da escola de música só sabemos que está situada na rúa de San Andrés; e do local 
de ensaio que está no primeiro andar da fábrica de Chocolate Exprés74. Son espazos 
pouco definidos pero alegres.

Outra localización importante é Santa Marta de Lombás. En coherencia co ton 
alegre, no primeiro capítulo citarase simplemente como o lugar de actuación e, como 
espazo descoñecido, será obxecto de bromas («Santa Marta de Lombás, irás e non 
volverás» p. 117), pero neste caso e dado que a frase pecha o primeiro capítulo, pare-
ce anticipar un lugar hostil e non só iso, un sitio onde non se poderá regresar, e, no 
caso do mozo, un espazo no que perder a irrecuperable inocencia.

A aldea, propiamente dita, preséntasenos de a poucos así, ao principio, fála-
nos do campanario: «Nada máis verse o campanario da parroquia, a Orquestra Azul 
recompuxo axiña a figura». (p. 119) e logo do campo da festa: 

A verbena era no campo da feira, adornada de póla a póla dos carballos con 
algunhas grilandas de papel e máis nada. Cando escureceu, as únicas luces que 
iluminaban o baile eran uns candís colgados a ambos os dous lados do palco e 
no quiosco das bebidas. Por demais caera a noite cun tule de néboa montañesa 
que envolvía as árbores de enaguas e veos. Co tempo, facíase máis mesta e 
foino arroupando todo nunha cousa fantasma, as parellas máis alegres, axiña 
engulidas de novo por aquel ceo tendido a rentes do chan. (p. 124).

Deteñámonos unha miga neste parágrafo. O lugar, un campo da feira, con car-
ballos ao arredor, está engalanado para unha festa, pero o máis significativo, como xa 

74 Tamén a fábrica de chocolate aparece mencionada en Os libros arden mal (p. 125).



63
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

comentamos noutros relatos, está no «espazo atmosférico». A néboa vai determinar 
a conformación do lugar: a intimidade das parellas e o campo visual, case único do 
rapaz cara á Nena. En certo modo imita os desenfoques cinematográficos.

As xentes do lugar teñen un carácter acolledor: «As mulleres cun sorriso de 
xeranios na fiestra. Os vellos asomando na porta como cucos dun reloxo». (p. 119), 
«Tiña a íntima sospeita de que nos choverían pedras no primeiro palco onde subira 
con eles. Eran tan xenerosos nos seus defectos! Mais fiquei pronto sorprendido con 
aqueles homes que cobraban catorce pesos por ir tocar á fin do mundo». (p. 121).

A casa de Boal ten a fasquía dunha típica casa galega de aldea:

Na planta baixa estaban tamén as cortes, separadas da cociña por cambeleiras 
de pedra, así que o que primeiro vin foi as cabezas das vacas. […] O chan da 
cociña fora estrado de valume. Había un fume de lareira que picaba algo nos 
ollos e envolvía todo nunha hora incerta. (p. 119).

Por ela circulaban os coellos como unha parte máis da familia: «Foi entón can-
do notei con abraio rebulir o chan, perto dos pés. Había coellos roendo no valume 
coas orellas tesas como follas de eucalipto. O home debeuse decatar do meu trastor-
no» (p. 120). Este proceso de animalización parece afectar a todos os habitantes desa 
vivenda, a Boal, lobo e auténtico señor das bestas, e a chinesa, un auténtico paxariño.

A austera habitación provisional do protagonista está na parte alta:

Seguina polas escaleiras que levaban ao sobrado. Ela mantiña a cabeza gacha, 
mesmo cando abriu a porta do cuarto. A verdade é que non había moito que 
ver. Unha cadeira, unha mesa de noite con crucifixo e unha cama cunha colcha 
amarela. Tamén un calendario dunha ferraxaría cunha imaxe do Sagrado Cora-
zón. […] O colchón era duro, de poma de maínzo. (p. 120).

Sobre o tempo externo non temos información precisa. Só sabemos que a ac-
ción se produce nos anos de 1940:

Había que corear esa frase tres ou catro veces en cada actuación. A cambio, a 
fábrica daba unha onza de chocolate a cada un. Falo dos anos corenta75, para 
que se me entenda. Había tempadas en que o vento asubiaba de fame e frío. De 
caldo de morriña, de pan negro. (p. 115).

75 A mención ás obras no edificio de Aduanas e que o cego vendía o cupón (o primeiro sorteo 
do cupón celebrouse o 8 de maio de 1939), reforzan o dato proporcionado polo personaxe.
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No parágrafo anterior observamos unha vez máis, os diferentes «agoras» sina-
lados por Chatmann. O agora do narrador76, o momento en que conta a historia, moi 
posterior ao da mesma, como se pode comprobar polo comentario que fai sobre as 
carencias dos anos corenta, só posible despois dun transcurso de tempo suficiente-
mente importante. No agora da historia o carácter lineal do tempo só se rompe coa 
narración do ataque dos lobos á chinesa que supón unha analepse, un salto atrás. 

Non sabemos a duración temporal dos feitos, o tempo que transcorre entre 
que o pai do narrador recibe o saxo, o protagonista vai á escola de música mentres 
traballa de albanel, entra na Orquestra Azul e vai a Santa Marta de Lombás, pero 
cremos que pouca. Do paso por Santa Marta de Lombás só se narra a chegada e a 
actuación pero non o regreso, e ese proceso dura día e medio.

No interior, «coa orde natural dos contos» (p. 123), está a historia da nena do 
lobo. Se partimos da idea de que a moza ten unha idade parecida ao do protagonis-
ta77, quince, e de que foi atacada polos lobos con catro, a acción produciríase once 
anos antes.

Xa apuntabamos antes o carácter musical do relato, polo que o ritmo ten un 
papel moi destacado. Así, o mozo vaise lento e volve rápido cando polo peso da auga 
debería ser ao contrario. Esta demora temporal serve para mostrarnos o interese do 
rapaz pola contemplación, máis intenso que polo traballo. Nese amodo cabe a obser-
vación do cego e o seu comportamento o que contrasta co feito de que, no traballo, 
os rapaces nin sequera falan entre eles.

O personaxe central, o rapaz narrador, traballa de peón na construción («Tiña 
quince anos e traballaba de peón de albanel na obra de Aduanas, no porto da Coru-
ña» p. 113) e, ao tempo, estuda música («Durante dúas horas, no serán, ía a clases 
de música de don Luís Braxe, na rúa de Santo Andrés» p. 114). Entra a formar parte 
da Orquestra Azul cando aínda non acadara moita soltura, e o seu debut terá lugar 
na remota Santa Marta de Lombás. Padece un acusado pánico escénico por iso non 
acerta coas notas axeitadas:

Cos nervios, eu cambiaba a cada momento de tamaño. Xa no coro, suorento coa aper-
tura, sentinme como un pardal desfalecido e inseguro nunha póla. O saxo era enorme. 
Non, non ía poder con el. E xa caía, cando notei na orella un alento salvador. (p. 121). 

Na casa de Boal coñece a moza chinesa e namórase dela. Ese amor vai provo-
car que, malia ser un músico inexperto, sexa quen de interpretar as pezas como un 
auténtico virtuoso. O instrumento convértese no medio para expresar o seu amor e 
o seu desexo de liberdade.

76 De novo estamos diante dun narrador homodiexético.
77 O namoramento repentino lévanos a especular cunha idade semellante entre os protagonistas.
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O narrador, como centro da trama, aglutina os demais personaxes arredor de 
si, por iso ímolos definir pola relación con el. Empecemos polo pai do mozo e o seu 
amigo futuro emigrante. Sabemos que traballa de carpinteiro78 («Meu pai era carpin-
teiro e facía carros do país con rodas de carballo e eixo de ameneiro», p. 113), que 
lle gustaba a música («Cando os facía, asubiaba. Inflaba as meixelas como peitos de 
paporroibo e soaba moi ben, a frauta e violín, acompañado pola percusión nobre das 
ferramentas na madeira», p. 113), e que era unha persoa xenerosa («Meu pai fíxolle 
un carro a un labrador rico, sobriño de crego, e logo prestoulle o diñeiro ao amigo 
que quería ir a América», p. 113). Do amigo do pai do narrador só coñecemos que era 
unha persoa necesitada pois pide emprestados os cartos, que tocara nun sindicato 
obreiro, e que lle regala ao pai o saxo.

Do entorno laboral case nada sabemos, dos albaneis que prefiren a auga de 
Santa Margarida, dos outros nenos augadores que non falan entre eles, e do cego que 
lle gustan as mulleres e que as piropea.

Do mundo da música debemos separar por un lado ao profesor da rúa de San-
to Andrés, Luís Braxe, dos membros da Orquestra Azul. Do primeiro só sabemos o 
consello que lle dá na clase inicial ao mozo e que vai ser o centro da súa acción como 
músico:

A primeira vez díxome: «Cólleo así, firme e con cariño, como se fora unha 
moza». Non sei se o fixo adrede, pero aquela foi a lección máis importante da 
miña vida. A música tiña que ter o rostro dunha muller que namorar. Pechaba 
os ollos para imaxinala, para pórlle cor ao cabelo e aos ollos, mais souben que 
mentres só saíran do meu saxo orneos de burro, endexamais existiría esa moza. 
(p. 114).

A caracterización dos músicos da Orquestra representa un dos logros estéti-
cos de Rivas neste relato, pois consegue darnos unha idea precisa da maioría deles 
con apenas unhas pinceladas. Macías, o batería e xefe da Orquestra Azul, traballa en 
correos: «Aquel home chamábase Macías, que era o batería e un pouco o xefe. Nece-
sitaba un saxo para a fin de semana e alí o tiña». (p. 115), «Macías traballaba durante a 
semana en Correos. Imaxinábao poñendo selos e tampóns como quen bate en pratos 
e bombos79». (p. 116). É un home comprensivo; cando ve que o rapaz ten problemas 

78 Convén sinalar que o avó de Manuel Rivas foi un carpinteiro, militante da CNT e estivo preso 
pola súa loita a prol da redución da xornada laboral (c.f. As voces baixas, p. 45).

79 Advirtamos para valorar o ritmo musical deste conto que o rapaz solfea cando leva o porrón, 
o pai asubía e fai percusión canto traballa na madeira e que Macías bate nos selos como se fosen instru-
mentos musicais.
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dille que non sopre («Ti non sopres, rapaz. Fai que tocas e xa está», p. 121), mesmo 
se preocupa porque o mozo estea alimentado («Agora, rapaz, vannos levar ás casas 
que nos dan pousada. Ti non teñas reparo. Se hai fame, pides de comer. E a cama 
que sexa boa. Ese é o trato», p. 119). Juan María traballaba como barbeiro; ademáis 
de ser o vocalista do grupo, era un home atractivo con moito éxito coas mulleres 
(«Un home con moita percha. Moitas mozas devecían por el», p. 116). Couto tocaba o 
contrabaixo e traballaba nunha fundición. Padecía de problemas intestinais e os mé-
dicos prescribíronlle unha dieta de papas, pero non sandou ata que comeu un cocido. 
Ramiro, o acordeonista, reparaba radios. Tiña moi bo oído e era quen de coller as 
melodías «polo aire», «como se apañase bolboretas» (p. 117). Ademais tocaba a frauta 
de canivela polo nariz. Esta habilidade mostrábaa como un número extra e tiña gran-
de éxito entre o público. Comesaña era o trompeta, Paco o trombón e don Juan80, o 
compañeiro de instrumento do mozo, o saxo tenor, parece un home entrañable e ele-
gante («Don Juan. Un home maior, moi elegante, que cando mo presentaron pasoume 
a man pola cabeza como se me dera a bendición», p. 117).

Pero, sen dúbida, os personaxes máis interesantes son os que acollen ao saxo-
fonista na súa casa: Boal e a nena do lobo. A identidade de Boal, a súa esencia verda-
deira, constitúe a clave deste conto. Xa apuntabamos anteriormente as similitudes co 
Jordán de «El amohadón de plumas». No relato de Quiroga, o enigma de quen sexa o 
vampiro verdadeiramente: o insecto do amofadón ou o propio marido dota ao texto 
dunha intensidade emocional extraordinaria. Quen é o lobo desta historia? Por que 
a chinesa é a nena do lobo? Será Boal o lobo? Será un exemplo máis da veracidade 
da afirmación de Perrault segundo o cal hai lobos máis perigosos ca outros? Boal, o 
vigairo da comisión de festas, de aspecto rexo e con bigote, era un verdadeiro señor 
das bestas, coas que se comunica e as que manda con violencia:

O vigairo da comisión de festas de Santa Marta de Lombás agardaba por nós. 
Presentouse como Boal. Era un home moi rexo, de mirada escura e mostacho 
grande. Tremaba das mulas nas que cargou os instrumentos e o baúl onde ían 
os traxes. Unha das bestas revirouse, asustada polo estrondo da batería. Boal 
encarouna ameazador co puño á altura dos ollos.
–Féndoche a crisma, Carolina! Sabes que o fago! (p. 118).

Labrego rico, a súa casa estaba chea de fartura, está casado coa nena do lobo. 
O aterrador desta historia non vén dado pola diferenza de idade dos desposados 

80 Fixemonos en que Rivas emprega nomes casteláns, Juan María, don Juan, etc, e non os 
correspondentes galegos, o que era o máis habitual nos anos 1940. Neste caso ademais dálle o trata-
mento de don.
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senón polo feito de que esa nena xa estaba en poder de Boal con catro anos («Ela tiña 
catro anos. Fun coidar o gando e leveina comigo», p. 123). A terrible ambigüidade do 
ataque, esa trabadura dos lobos que só querían que non chorase:

Ninguén entende o que pasou... Salvouse porque non a quixo matar. Esa é a úni-
ca explicación. O que a pillou non a quixo matar. Só a mordeu no lombo. Podía 
facelo no pescozo e adeus, pero non. Os vellos dicían que esas eran mordeduras 
para que non chorase, para que non avisase á xente. E ben que lle fixo caso. 
Ficou muda. Nunca máis volveu falar. (p. 123).

enlaza directamente co final, cando o mozo imaxina a Boal ouveando («Ela, a Chini-
ña, que fuxía comigo, mentres Boal ouveaba na noite, cando a néboa despexaba, de 
xeonllos no campo da feira e co chal dela nos pezuños», p. 125). Boal transfórmase 
directamente nun animal, non só porque ouvea senón tamén porque ten pezuños.

A nena, sendo moi cativa, sufriu un ataque dos lobos que lle provocaron unha 
mudez perpetua («Ficou muda. Nunca máis volveu falar», p. 123) e lle deixaron cica-
trices («Erguinme e achegueime sen recato para mirar ben as cicatrices nas costas 
espidas», p. 123). Tiña o aspecto dunha chinesa (Ollos riscados. [...] Ti que fas aquí, 
chiniña? Era como se estivera sempre na miña cabeza. Aquela nena chinesa da En-
ciclopedia escolar», p. 120). Os ollos eran verdes («Aqueles ollos de luz verdosa ían 
seguirme toda a noite, para a miña sorte, como dous vagalumes», p. 124). Cando o 
mozo a ve por primeira vez: «Levaba unha blusa branca e unha saia estampada de 
dalias vermellas. A longa trenza caía até as nádegas, remada nun lazo de bolboreta. 
Boal comezou a desabotoar a blusa. Asistín atónito a escena, sen entender nada. 
(p. 122)». A blusa branca simboliza a pureza coa que o neno a quere imaxinar e as 
flores e as bolboretas a beleza. Respecto da trenza, e tendo en conta o costume das 
mulleres casadas de levar o pelo curto, recalca o proceso de idealización por parte 
do mozo. O feito de que Boal lle desabotoe a blusa co fin de mostrar as cicatrices da 
moza, redunda na interpretación das feridas como marcas de propiedade de Boal. 
Muller dócil, con brazos de lavandeira81 e acostumada a facer os labores do fogar ten 
a «sabedoría dunha vella» (p. 210). A moza por outra banda tamén se sente atraída 
polo mozo:

–Prende nas cousas. Emboba. Algo que lle chama a atención e xa non o solta.
Notei a calor das meixelas. Sentíame rubio como lume. Ela, a miña chinesa fu-
xidía, non deixaba de mirarme. Baixara do cuarto disposto para a verbena, coa 
camisa de chorreras.

81 As lavandeiras teñen na obra de Rivas unha aura mítica, adoitan ser presentadas como mulle-
res moi traballadoras e perfeccionistas, como é o caso de Olinda, personaxe de Os libros arden mal.
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–É polo traxe –dixo algo despectivo Boal. E logo dirixiuse a ela para berrar–. 
Que parviña es!
Aqueles ollos verdosos ían seguirme toda a noite, para a miña sorte, como dous 
vagalumes. Porque eu tamén prendín neles. (p. 124).

2.1.3. «Carmiña», o relato
O texto «Carmiña» relata unha sórdida historia de amor entre O’Lis de Sésamo 

e Carmiña de Sarandón, dous seres afastados do mundo. Ela vive no medio do monte 
e coida unha tía demente. El baixa os domingos ao bar, pero a súa misantropía lévao 
a preferir a hora da misa cando todos están no templo. A relación carece de calquera 
mostra de afecto. Se cremos ao narrador, Carmiña e el xúntanse exclusivamente para 
satisfacer os seus instintos sexuais. Ademais o carácter animalesco desta relación 
vese agrandada pola presenza de Tarzán, o can de Carmiña que recibe mal a O’Lis. 
Ladra e está presente mentres os protagonistas consuman o seu encontro. A inimiza-
de entre o animal e o home maniféstase cando este lle pide a Carmiña que o amarre. 
O can parece entender a ameaza e contéstalle uliscándolle os xenitais. O’Lis respos-
ta tirándolle un pau o que fai que Carmiña vaia tras o animal e abandone o home. 
Este acudirá pola noite e matará brutalmente o seu rival, cravándolle unha vara con 
aguillón, co que provocará a fin da relación. Neste aspecto non podemos menos que 
cuestionarnos acerca da relación entre a moza e Tarzán. El nunca se arreda deles no 
momento da entrega física. Cando O’Lis manifesta a súa incomodidade pola presenza 
do bicho, ela trata de separalo con agarimo, mesmo emprega o diminutivo Tarzani-
ño!, mestres que, no momento en que el lle tira unha estaca, ela vai tras do agredido 
e abandona o seu mozo. Ao final O’Lis convértese nun «animal solitario» (p. 150). 
Todo parece indicar pois que, neste triángulo, Tarzán ten preminencia sobre O’Lis. O 
ambiente sórdido ten unha consecuencia directa no estilo do conto. Rivas renuncia 
a todo lirismo. Non hai metáforas, nin unha descrición de fermosura, mesmo as ex-
presións que poderiamos considerar loas á beleza da muller son vulgares en exceso: 
«apretábase a min con aquelas dúas boas tetas» (p. 148).

Tamén desaparece todo resto de humor, tan característico da obra do autor, 
incluso en contos como os anteriores cunha temática tan triste ou dura. En «O saxo 
na néboa», non se pode negar a comicidade das peripecias do mozo co saxo que lle 
pesa cada vez máis; en «A lingua das bolboretas», o humor tinta a chegada do neno á 
escola, por máis que a el lle produza vergoña.

Non obstante, existe outra posible interpretación deste conto. O relato de 
O’Lis de Sésamo pódese entender non como unha confesión deste personaxe senón 
como unha machista e brutal broma de iniciación sexual, aproveitando a mocidade 
do camareiro, o seu receptor («Que carallo ías coñecer se non naceras!», p. 147). A cu-
riosidade morbosa do mozo («Por un momento, mentres volvía meter as mans baixo 
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a billa para fregar os vasos, temín que O’Lis deixara arrefriar a súa historia. Por sorte, 
alí estaba o home na fiestra, chamando polos recordos», p. 149) xera a narración dun-
ha historia, co obxectivo de excitar a imaxinación deste e de alardear de presuntos 
coñecementos sexuais. Nesta segunda interpretación, as peripecias non serían senón 
unha invención ou recreación para «educar» sexualmente o rapaz e introducilo nun 
mundo de mulleres perturbadoras afastadas das convencións sociais. Neste aspecto 
poderían ser significativas as palabras finais: «non borres as pegadas dun animal so-
litario» (p. 150), co que intentaría que esa lección, esa pegada, quedase impresa na 
mente do mozo.

Existen dous espazos principais na narración: o bar e Sarandón. O monte Xalo, 
unha sorte de decorado do local («parece un boi deitado», p. 147), xa que se ve pola 
fiestra, case como se fose unha vidrieira, é, ao tempo, a lembranza de Sarandón pois 
«chama polos recordos» (p. 149) pero tamén un lugar que parece estar en sintonía co 
sentimento de Lis: «Sobre o monte Xalo librábase agora unha guerra no ceo. Nubes 
feras, escuras e compactas mordían os talóns a outras laúdas e azucradas82». (p. 148).

Sarandón, en consonancia coa historia, preséntase como un lugar agreste. Non 
ten pois ningunha das compoñentes esperadas para un encotro entre amantes:

Si, rapaz, o vento a ripar como un cepillo de púas.
Carqueixas, catro cabras, pitas peladas, e unha casa de cachote cunha figueira 
medio espida. Iso é todo o que era Sarandón. (p. 147)83.
Para chegar onda ela había que arrastrar o cu polos toxos. E ía un vento frío que 
cortaba como gume de navalla. (p. 148).

A casa e toda a contorna é pobre e árida. Sabemos ademais da existencia dun 
alpendre para gardar feixes de herba, o lugar onde os amantes se entregan. Así pois 
o afastado, o inhóspito expresa o carácter marxinal da relación e o alboio o seu ca-
rácter animal.

O bar, como a historia narrada, carece de elegancia. A descrición só nos infor-
ma de que ten unha barra onde O’Lis pousa os cartos, e un vertedoiro onde o mozo 
lava os vasos. Ademáis, o chan está cheo de serraduras:

Adoitaba entrar cando as campás avisaban para a misa das once e as fondas 
pegadas dos seus zapatos eran as primeiras en ficar impresas no chan de serra-
duras como no papel da tinta dun selo de caucho. (p. 147).

82 Aínda que antes dixemos que este relato non tiña elementos poéticos, é evidente que esta 
frase constitúe unha excepción. A beleza da sinestesia ‘azucradas nubes’ é innegable.

83 Reparemos na pobreza, e mesmo na fealdade expresada nas galiñas peladas e a figueira 
medio espida.
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O’Lis de Sésamo cuspiu sobre as serraduras e logo pisou o esgarro como quen 
borra un pecado. (p. 148).
Nas serraduras ficaron impresos os seus zapatóns. Como el mesmo diría de 
esguello, cunha voz de cinema: E non borres as pegadas dun animal solitario. 
(p. 150).

Distinguimos neste conto tres tempos: o tempo da enunciación, no que se 
conta a historia do diálogo no bar; o tempo no que Lis conta a súa historia, e o tempo 
pasado en que sucede a historia entre Carmiña e O’Lis. 

No texto hai dúas narracións. A primeira consiste nun diálogo entre un ca-
mareiro e un cliente nun bar, sostida por un narrador testemuña. Esta comeza un 
domingo cando as campás da igrexa chaman á misa e remata antes de que cheguen 
os primeiros clientes procedentes do templo. Podemos deducir unha duración de 
aproximadamente dunha hora.

A segunda que contén o relato de Lis, narrador protagonista, conta a súa re-
lación con Carmiña. Nada sabemos do tempo histórico da mesma nin tampouco da 
duración, aínda que podamos deducir unha certa extensión:

Subía a Sarandón nos seráns de sábado e domingo. Non había maneira de que 
Carmiña baixara á vila, ao baile. Segundo dicía, era pola vella, que non se valía 
e ademais perdera o sentido e xa dunha vez prendera lume á cama. E debía ser 
así, porque logo a Carmiña non che era tímida, non. Mentres o Tarzán ladraba 
entolecido, ela dábase ben. (p. 148).

Na historia apenas contamos cinco personaxes; en realidade catro significa-
tivos pois da tía de Carmiña apenas se nos di que estaba impedida, que perdera o 
sentido e queimara a cama e que a xente dicía que tiña barba «e cousas así» (p. 147). 
Do camareiro sabemos que é novo («Que carallo ías coñecer se non naceras!», p. 
147) e cheo de curiosidade pola historia de O’Lis. Trátase dun personaxe claramente 
funcional, destinado a recibir e transmitir as experiencias de O’Lis. O’Lis de Sésamo, 
un home con aspecto e comportamentos animalescos («El facía un aceno de brinde 
mirando cara min cos seus ollos de gato montés e logo acorábase na fiestra», p. 147); 
actúa de xeito misántropo, acode ao bar cando non hai ninguén e marcha antes de 
que cheguen os fregueses. A súa relación con Carmiña, unha muller afastada do mun-
do, confirma este aspecto da súa personalidade. O seu comportamento pódese con-
siderar groseiro: cuspe no chan, refírese á súa compañeira con expresións vulgares 
como «boas tetas» (p. 148) e compórtase con violencia, unha violencia que chegará 
ao seu cumio coa morte do can. Carmiña vive na marxinalidade, apartada do mundo, 
coidando da súa tía na compaña de Tarzán. No sexo carecía de timidez e entregábase 
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facilmente. O’Lis descríbea como unha muller xeitosa «cachonda» e de «boas tetas». 
Tiña bo humor («Era de moi bo humor. Tiña moito mérito aquel humor de Carmiña», 
p. 148). Sente un grande afecto polo seu can. Tras a primeira agresión de O’Lis a 
Tarzán, sae tras do animal ao que trata de «Tarzaniño» e rexeita os requerimentos do 
mozo polo que pasa de ser unha muller receptiva a unha muller que non responde:

Non sei por que, pero comecei a sentirme forte e circio como nunca estivera. 
Achegueime a ela e aperteina para comela a bicos.
Xúroche que foi como apalpar un saco fofo de fariña. Non respondía. (p. 149).

O can compórtase con hostilidade cara ao mozo. Aparece fero e intruso no en-
contro dos amantes. A O’Lis parécelle que ten un certo entendimento humano pois, 
cando el lle pide a Carmiña que o amarre, este aumenta a súa violencia, cheirándolle 
os xenitais e, ademais, cando acode para matalo el mostraba «sospeitas no xeito de 
gruñir» (p. 150). A natureza da súa relación con Carmiña queda insinuada no relato 
aumentando así a sordidez do mesmo.

Como xa se deduce do anteriormente dito, o relato ten dous narradores: o 
rapaz camareiro que conta o paso de O’Lis pola taberna, e O’Lis que refire as súas 
andanzas con Carmiña e Tarzán. Ambos son homodiexéticos, pois son protagonistas 
das historias que narran. Agora ben, o camareiro, como receptor da historia de Lis, e 
narrador intermediario da mesma, convértese nesta nun narrador testemuña.

2.1.4. La lengua de las mariposas, a película
José Luis Cuerda viña pensando xa a comezo da década de 1980 en fundar 

unha produtora en compañía de Josefina Molina e Manolo Pérez Estremera. Esta 
idea acabará por se converter nunha realidade nos anos de 1990. «Las Producciones 
del Escorpión», nome que recibiría a empresa. Chega a un acordo con Sogecine para 
producir tres películas, dúas dirixidas por Alejandro Amenábar84 e unha terceira 
con outro director. Este acabaría por ser o propio Cuerda, e o filme, La lengua de las 
mariposas.

Segundo conta o propio realizador a idea do filme xurdiu dunha conversa co 
responsable de Sogecine, Fernando Bovaira:

Después de la comida surgió en la conversación el nombre y la obra de Manuel 
Rivas. Resulta que a Bovaira le gustaba el cuento La lengua de las mariposas y que 
veía factible una adaptación, aunque esta opinión no la compartía ninguno de 
sus colaboradores. […]

84 Abre los ojos (1997) e Los otros (2001).
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Primero le dije a Bovaira que yo veía clara una adaptación y que, como habría 
que agregarle historia a La lengua de las mariposas, se podrían sacar personajes 
y situaciones de otros cuentos del mismo libro: Carmiña y Un saxo en la niebla. 
Añadí que estaba seguro de que a Azcona podía apetecerle hacer la adapta-
ción. […] Azcona quiso. Fernando Bovaira ha sido un coproductor maravilloso. 
(Úbeda-Portugués, 2001: 235)85.

Nos comentarios sobre a película que acompañan ao DVD que manexamos86, 
Cuerda comenta algunhas dificultades de rodaxe87:

El rodaje fue difícil. Está hecho en muchas localizaciones distintas. La mayor 
parte de ellas son en Allariz un pueblo maravilloso cuyos habitantes y autorida-
des se portaron con nosotros además divinamente. Pero era un trabajo duro. La 
plaza está rodada en Pontevedra pero lo demás casi todo en Allariz y alrededo-
res88. Lo cual no quita que dados los horarios que tuvimos no fuese uno de los 
rodajes más duros que yo he tenido. Por razones obvias una de las secuencias 
más difíciles es la que transcurre en la plaza mientras van montando en el ca-
mión a las personas que aquellos falangistas piensan fusilar. Era una secuencia 
de una alta tensión emocional que se estaba rodando con incomodidad porque 
no había demasiado tiempo para hacerla. La situación anímica era mala por la 
propia tensión de la secuencia en sí. Allí ocurrieron cosas tremendas, yo recuer-
do a gente mayor a la que de verdad puso en una situación muy inquieta ver a 
aquellos muchachos vestidos de falangistas. En Galicia no se han cerrado mu-
chas heridas. Yo me he enterado meses después de haber rodado la película que 

85 Sen querer entrar en polémicas, pero coa obriga que un investigador ten de proporcionar toda a 
información que coñece, sinalo aquí a versión dos feitos exposta por Raquel Macciuci: 

Según me informó el propio guionista, en el proceso intervinieron contingencias habituales 
en la prehistoria de sus películas: hubo una comida, unos comentarios laudatorios sobre «La 
lengua de las mariposas», cuya lectura había deslumbardo a Rafael Azcona y a José Luis Cuerda 
por igual. Una vez acordado llevar el cuento a la pantalla grande intervino la voz previsora del 
productor, en este caso Fernando Bobaira (sic), de Sogetel, quien expuso sus dudas acerca de 
si la sustancia narrativa era suficiente para generar una película. Ante dicho planteo el escritor 
riojano propuso incorporar otros relatos. La sintonía de tiempo y espacio con el cuento princi-
pal lo llevó a proponer las dos historias que luego se añadirían. (189) (2006: 189).

86 José Luís Cuerda: La lengua de las mariposas, Colección «Un país de cine» El País, Madrid, 2003.
87 O propio autor manifesta a súa admiración pola habilidade dos cineastas para superar as nume-

rosas dificultades: 
O primeiro que hai que ter é coraxe. Moito valor. […] Así que cando comezou a rodaxe de A lin-
gua das bolboretas, e aínda polo pouco que sei, pareceume milagroso que José Luís Cuerda non 
dirixise a operación dende a Unidade de Politraumatizados Polivalentes. (Muller no baño, p. 57).

88 Ademais de Pontevedra e Allariz, os exteriores da película foron rodados en Xunqueira 
D’Ambía, Piñeira de Arcos (Sandiás), Troitotesende (A Baña), e Chaián (Trazo).
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el camión en que suben aquella gente a la que van a fusilar realmente había sido 
utilizado para pasear a gente durante la Guerra Civil. Después lo usaron para 
llevar bidones de leche de vaca pero fue utilizado para llevar a gente a pasear 
como se decía y esa secuencia fue muy difícil.

Tamén sinala os atrancos para obter financiamento:

Me vi obligado a rodar con una producción muy justa. López Amor, el que era 
director general de TVE, se negó a comprarnos los derechos de antena. […] 
Menos mal que a la siguiente convocatoria, cuando López Amor ya estaba ce-
sado, nos los dieron89. Pero yo ya había rodado la película con el agua al cuello. 
(Úbeda-Portugués, 2001: 236-237).

En canto ao casting, Cuerda confesa que quixo contratar a Carmen Maura para 
o papel de Rosa, a nai de Moncho, pero non o puido conseguir polo elevado cachet 
da actriz. Respecto da elección do neno protagonista comenta que foi un proceso de 
meses en que se entrevistarou a máis de 2.500 nenos. O resultado, segundo expresa 
no DVD citado, pagou a pena pois:

Manuel Lozano es un genio de la interpretación, de la viveza, de la sensatez, in-
cluso se sabía el texto no sólo el suyo sino el de los demás actores de la película 
de tal manera que si uno se equivocaba era él el que le llamaba la atención y les 
reprendía: «pero cómo es que no te lo sabes, mira como yo me lo sé».

e engade:

La actuación de un niño depende mucho de cómo esté educado y de cómo esté 
situado en la vida familiar y en sus relaciones escolares. […] El caso de Manuel 
es un caso privilegiado: comprende muy bien las cosas y las hace igual de bien. 
(Úbeda-Portugués, 2001:244).

Non só o realizador quedou satisfeito senón que o dúo protagonista, Fernan-
do Fernán Gómez e Manuel Lozano recibiron eloxios unánimes. Para Rafael Bonilla, 
por exemplo, «el gran Fernán Gómez dibuja una de esas interpretaciones a las que 
nos tiene acostumbrados. Sentida y sin aspavientos, cercana al milagro, su honda 
recreación de Don Gregorio». (2004: 132); segundo Castro de Paz «Difícilmente, pues, 

89 Nos títulos de crédito, polo menos na edición en dvd que manexamos figura: «con la partici-
pación de TVE».
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podría don Gregorio haber obtenido mayor espesor y credibilidad que los que aporta 
el actor Fernán-Gómez» (2002:40). En opinión de Mattew P. Smith:

Uno de los factores que más contribuye al desarrollo narrativo se trata de la 
interpretación de los actores, principalmente la de Manuel Lozano, que desem-
peña el papel de Moncho. Ante todo, Lozano, que tiene nueve años durante la 
filmación (Biography), se parece a un niño de la edad de Moncho y por lo tanto 
existe la verosimilitud en este respecto. Como diría Chatman, el personaje está 
representado de manera icónica o «motivada», y no arbitraria, como sucede en 
el cuento. Además, el hecho, ya mencionado, de que el personaje esté presente 
en todas las escenas resalta la importancia que tiene para la narración, así como 
la consiguiente responsabilidad que recae sobre los hombros del joven actor. 
De modo que no sería erróneo afirmar que la consecución exitosa del filme 
depende en gran parte de la actuación del niño. 
Complementa la actuación de Lozano la de Fernando Fernán Gómez, en el papel 
del maestro, creando así una dinámica que cautiva al espectador a lo largo de 
la obra. (2009: 125-126).

Fernando Méndez-Leite tampouco escatima eloxios:

El gesto del actor Manuel Lozano es extraordinariamente preciso y expresivo. 
Usted querido lector, podrá pensar que exagero, pero […] he pensado siempre 
que su técnica –intuitiva, pero sin duda inteligente– se parece a James Stewart. 
Un leve cambio en su mirada, un gesto con la mano, una forma de situar su ca-
beza en relación al encuadre, proporcionan datos exactos sobre el pensamiento 
del personaje sobre lo que está ocurriendo. (2002:399).
Las metáforas de Don Gregorio –uno de los momentos más emotivos de la mag-
nífica interpretación de Fernán-Gómez– fascinan al pequeño, abren las puertas 
de su imaginación al aire limpio de la magia de la naturaleza, de su portentosa 
organización, de sus desconocidos misterios. La lengua de las mariposas se con-
vierte en el símbolo de la amistad del maestro y el niño. (2002:401).

Sobre o resto do casting Cuerda indica que:

Era importante que el mayor número posible de actores fueran gallegos, por-
que, sin los derechos de antena de TVE, negados por López Amor, necesitába-
mos apoyo de las instituciones gallegas.
–¿Por qué participaron en la película algunos actores que venían de Madrid?



75
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

–Durante dos meses antes del rodaje, Guillermo Toledo y Elena Fernández te-
nían que ensayar con el perro, al que adiestraban en un pueblo de la sierra. Eso 
justificó que sus papeles no fueran «repartidos» en Galicia. Se integraron muy 
bien con el conjunto de actores gallegos, que son magníficos: Gonzalo Uriarte y 
Uxía Blanco hacen unos padres con la sensibilidad a flor de piel; Roberto Vidal 
Bolaño, el marido de «La China» es un excelente escritor, director y actor de 
teatro gallego; después de su interpretación ya no sé ver a ese personaje sin su 
físico. Tatán, «Pico», Celso Bugallo, los críos…Y el hermano de Moncho, Alexis, 
para el que es también su primer trabajo y está espléndido. (Úbeda-Portugués, 
2001: 243-244).

La lengua de las mariposas tivo unha acollida moi favorable. O propio autor li-
terario escribiu unha loa do filme titulada «O efecto da luz sobre a materia orgánica» 
publicada no volume Muller no baño: «A lingua das bolboretas, como cine, ten esa aura 
do que chaman obra mestra, sobre todo no seu tramo final». (p. 57). Creadores tan 
salientables como Woody Allen ou Gabriel García Márquez manifestaron a súa admi-
ración polo filme. Nos premios Goya do ano, ademais de obter o premio ao mellor 
guión adaptado, foi candidata a outras 12 categorías90. 

A recepción por parte da crítica foi moi positiva, Bonilla apunta:

El estreno (24 de septiembre de 1999) obtuvo un gran éxito de crítica (Méndez-
Leite, Paula Ponga, Javier Rioyo, Juan Cobos, Ángel Fernández-Santos, Oti Rodrí-
guez Marchante) y público. Fue exhibida fuera de concurso en el Festival de San 
Sebastián de 1999 recogiendo una calurosa ovación. […] El Goya al Mejor Guión 
de 1999 puso el broche de oro a su notable carrera comercial. (2004:139-140).

Actualmente o prestixio desta obra mantense alto, algunhas páxinas de Inter-
net, por exemplo, considerana como a mellor película sobre a Guerra Civil española91.

Rafael Azcona é, en opinión maioritaria, o guionista máis importante da his-
toria do cine español; obras como El pisito (Marco Ferreri, 1959); El verdugo (1963) 
ou a oscarizada Belle Èpoque (Fernando Trueba, 1992), por só citar tres obras espa-
lladas no tempo, falan ás claras da súa extraordinaria obra. O propio Manuel Rivas 
o considera un xenio: «Foi necesario que morrese un guionista xenial para que se 

90 Mellor película, mellor director, mellor actor protagonista, mellor actor revelación, mellor 
música orixinal, mellor fotografía, mellor montaxe, mellor dirección artística, mellor dirección de pro-
dución, mellor deseño de vestiario, mellor maquillaxe e perruquería e mellor son.

91 A modo de exemplo citamos a seguinte: http://listas.20minutos.es/lista/cual-es-la-mejor-
pelicula-sobre-la-guerra-civil-espanola-314733/ [Consultada o 20 de Xullo de 2014].
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fale ben durante unhas horas do cine español. Coido que con tres ou catro defuntos 
máis imos cara a unha cinematografía española de puta madre. (A corpo aberto, p. 
36)», por iso, resulta imprescindible dedicar sequera un pequeno espazo a falar do 
guionista e do guión. 

Existen dúas coincidencias curiosas na vida de Rafael Azcona que van axudar 
a resolver un dos problemas que Castro de Paz sinala á hora de contruír este guión:

Otro de los aspectos importantes a resolver en el guión consistía en dotar a 
Don Gregorio de mayor profundidad como personaje (poco sabemos de él en el 
relato más allá de su bondad y talento docente, de su compromiso ideológico 
y de su trágico final), ahondando en la extraordinaria profundidad de la que 
Rivas, empero, consigue dotarlo en apenas algunos trazos significativos. No es 
de extrañar, por ello, que sea Don Gregorio a quien Azcona dedica secuencias 
que narran situaciones no presentes en los relatos, pero capaces de tallar más 
en detalle las relaciones del maestro con Moncho (2002:73).

A primeira atopámola no feito de que o seu pai, igual que o Moncho do conto, fose 
un xastre afecto á República:

El padre de Rafael Azcona, nada afecto a los sublevados y sí afectado, en cam-
bio, por lo que se le podía venir encima, se parece de una forma delicada y emo-
cionante en el personaje de don Ramón, el padre-sastre de Moncho en La lengua 
de las mariposas criatura que, por su parte, se lleva pedazos enteros del propio 
‘pardal’ que era Rafael. Si se lee el guión de la película la descripción del taller 
de don Ramón, estaremos visitando –tocando, oliendo (sobre todo a carbón)– 
también las entretelas donde Azcona creció, escuchó y vio. (Sánchez, 2006: 60).

e a segunda que Azcona, de neno, tivo un mestre chamado don Gregorio, cunhas 
semellanzas moi grandes co personaxe do filme:

Paseando por entre las filas de los pupitres y les explicaba a sus pupilos cómo 
temblaban las Cortes cada vez que don Emilio Castelar se subía a la tribuna de 
oradores. El recuerdo entrañable de aquel don Gregorio ‘incrementó’ al don 
Gregorio de La lengua de las mariposas. A la coincidencia del nombre –ya marca-
do en el relato de Manuel Rivas–, de la profesión, del momento histórico y de la 
edad de Moncho, Azcona agregó de una forma discreta e internada la memoria 
vivida en la Aneja y de las enseñanzas del maestro. (Sánchez, 2006: 64).

Con todo, e como atinadamente expresa Castro de Paz:
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Azcona se enfrentaba con varios problemas prácticos que resolver: por una par-
te, dotar de espesor a las finísimas líneas narrativas de los respectivos relatos, 
unificándolos en una trama común y, por otra, y no menos complejo, hacer de 
los tres narradores (los tres cuentos están escritos en primera persona y en pa-
sado) un protagonista susceptible de recibir, de manera verosimil, el aprendizaje 
vital que constituye el nudo semántico último de La lengua de las mariposas. 
(2002:36).

Para construír o novo relato, Azcona crea lazos familiares entre os protagonis-
tas. O neno narrador de «A lingua das bolboretas» é fillo único; no filme ten un irmán 
(ao tempo confidente), o saxofonista de «O saxo na néboa», e Carmiña, a entregada 
amante do conto homónimo, convértese en media irmá dos anteriores. Fernando 
Méndez-Leite opina que:

Andrés, uno de los grandes hallazgos del guión de Azcona, muy bien interpre-
tado por Alexis de los Santos, no existía en el relato de Rivas que dá título a la 
película. La importancia que se le otorga desde el primer momento como men-
tor y sostén de su hermano, permitirá luego enlazar ese relato central con el ti-
tulado Un saxo en la noche (sic), sin que la trama central se resienta, sino que por 
el contrario se enriquezca, puesto que cuando Andrés asume el protagonismo 
en ese fragmento de la película, Moncho mantiene el punto de vista de lo que 
le ocurre a su hermano, una experiencia más que será tanto de Andrés como de 
Moncho, y que hará que el más pequeño dé un paso más en su conocimiento de 
los secretos de la vida, el mundo del sentimiento amoroso. (2002: 387).

Este proceso de costura dos diversos contos de Rivas92 foi, en xeral93, consi-
derado un acerto. O mesmo autor literario chegou a declarar que agora esas tres 
historias parecen unha soa narración e o director afirma:

92 Certamente, como apunta Bonilla (2004:134), existen antecedentes no cinema clásico: Le 
plaisir (Ophüls, 1951) e Cuentos de la luna pálida (Mizoguchi, 1953).

93 Teresa García-Abad (2005) apunta algunhas discrepancias a esa opinión: «Algunos críticos, no 
obstante, han considerado que el resultado de este “cosido” adolece de coherencia y se refieren a problemas 
de empalme “especialmente en el episodio que desarrolla el cuento El saxo en la niebla”». (p. 101). En nota 
nesa mesma páxina apunta que críticos como Pedro Miguel Lamet ou Heredero consideran que «la narración 
acusa en exceso lo heterogéneo del material utilizado.

Tamén Olivia Rodríguez opina que: «Na película convértese en relato paralelo que R. Azcona 
quere tamén inserir na trama principal, engordando as peripecias que afectan á familia do neno de 
maneira que diríamos extraordinaria. E faino a través dunha relación forzada de máis, ó meu ver». 
(2001: 562).
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El guión como guión. Evidentemente. Es magnífico. Y, por otra parte, el hecho 
de que en todo momento mantiene la altura magistral a la que están escritos 
los cuentos. Azcona es igual de bueno que Rivas. Reto a quien no haya leído 
los originales a que distinga qué es de uno y qué es de otro. (Úbeda-Portugués, 
2001: 237).

Méndez Leite, pola súa parte sinala:

La decisión de recurrir a Azcona y dejarle trabajar libremente, aunque con el ló-
gico intercambio de ideas que habitualmente se da entre director y guionista94, 
revela la modestia de Cuerda […] Azcona le devolvió la confianza con un guión 
modélico, que se crece cuando se leen los relatos de Rivas y se comprueba la 
dificultad de su adaptación, y que sabe combinar las tres historias del escri-
tor gallego con extraordinaria precisión y máximo respeto, añadiendo de su 
cosecha situaciones y diálogos que permiten convertirlos en materia cinema-
tográfica. Por debajo de estas tres historias se mueve una única y devoradora 
corriente que aprovecha todas las ideas del original sin perder un solo matiz en 
una muestra de fidelidad auténticamente inédita. (2002:384).

Bernardo Sánchez tamén destaca o traballo de Azcona cando escribe:

El entretejido de los tres cuentos de Rivas –Carmiña, Un saxo en la niebla, y La 
lengua de las mariposas– para componer un solo texto mayor y distinto de las 
partes, titulado La lengua de las mariposas, haciendo invisibles los hilvanes, es un 
prodigio de comprensión del mundo de que se trata, del mundo que se tiene 
entre manos, en esta ocasión tan reverberante del suyo propio.
No es sólo un cruce técnico de tres relatos, sino la demostración de que los 
relatos pertenecen siempre a un relato mayor cuyas pistas y nexos no basta 

94 Isto non impide que o director non realice lixeiros cambios na posta en escena respecto do 
guión. Méndez Leite (2002) apunta que mentres no guión Azcona presentaba a Andrés interpretando 
«En el mundo», cando ensaiaba na casa, Cuerda móstrao como un pricipiante só capaz de emitir sons 
desafinados e molestos. Na secuencia na que os pais falan do futuro da república, Azcona propuña fil-
mala de xeito obxectivo e que só se vise ao neno escoitando ao final, Cuerda opta por insertar planos do 
neno á escoita. Na escena en que o mestre di que el non pega, no guión Azcona sinalaba que o mestre 
alzaba a voz ao pronunciar estas palabras, no filme Fernán-Gómez emprega un ton tranquilo. Na escena 
do enterro, o guión de Azcona presentaba a Moncho vendo como o cadaleito se introducía na fosa; 
Cuerda opta por unha idea máis pudorosa: o neno observa todo a distancia, agochado detrás dunha 
lousa. Na escena da taberna, no guión O’Lis manifestaba a súa intención de matar ao can, no filme, aínda 
que iso parece o probable, mantense a dúbida e, por último no guión Azcona remata co neno chorando 
mentres Cuerda conxela o plano.
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sondearlos entre los márgenes de la literatura o del cine sino en una construc-
ción vital y experta; la que instruye Rafael Azcona abriendo puertas entre tres 
historias de forma natural, convirtiendo la primera aunque diversa persona de 
las tres narraciones magistrales de Manuel Rivas en tres episodios contiguos de 
la única memoria de un mismo momento (2006:102-103).

Na mesma dirección oriéntase o comentario de Raquel Macciuci:

Ha quedado expuesto hasta aquí el acierto, casi la necesidad, de la incorpora-
ción de los relatos «Carmiña» y «Un saxo en la niebla», así como se ha aludido a 
la perfecta ensambladura con el relato principal, tanto desde el punto de vista 
de la sintaxis narrativa como del fortalecimiento del eje dramático centrado en 
el aprendizaje del niño. Resta comentar que los cuentos añadidos constituyen 
un contrapunto que enriquece la tensión manifiesta en toda la historia entre la 
esperanza depositada en la República y la amenaza permanente de la reacción. 
La Orquesta Azul concentra la fuerza vital, la existencia cotidiana en un clima 
de tranquilo e ilusionado que de pronto descubre el rostro oscuro y turbador 
de seres como Boal. En «Carmiña» duerme agazapada una amenaza sombría e 
incierta, semejante a la que destila la estremecedora historia de la chinita y su 
fiero cónyuge-padre-patrón. En ambos cuentos el límite entre el hombre y la 
bestia se borra pues contienden de igual a igual, O’Lis de Sésamo y Boal siem-
bran un clima de intranquilidad que estalla al final de la historia. No es inciden-
tal a los acontecimientos que la presencia en de un O’Lis ebrio y provocador en 
el bar de Roque, seguida de la alevosa embestida contra el animal, coincida con 
las primeras noticias de la rebelión del ejército. Los hombres-bestia recuerdan 
que existe una violencia atávica que fácilmente puede secundar, ciegamente, 
a la violencia institucional. Ante las dos fuerzas, de nada sirve el empeño del 
maestro en educar a las generaciones que podrían desandar los fracasos de las 
ideas renovadoras en España. (2006:193).

Aínda que, como apunta Sergio Wolf 95 sería «Una labor estéril de la crítica 
reducir el estudio de una adaptación a un registro sumario de cambios, diferencias, 
equivalencias, semejanzas» (2006:187), si resulta recomendable recoñecelas. Rafael 
Bonilla (2004) realizou un estudo comparado dos textos literario e fílmico, sinalando 
os engadidos, as transformacións e as supresións.

95 Citado en Raquel Macciuci (2006).
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1. Engadidos:
 a. En «A lingua das bolboretas»
  i. A aparición de José María o fillo do cacique.
  ii. O intento de don Avelino de mercar o mestre cos capóns. 
  iii. A explicación da noción de espirotrompa. 
  iv. A incipiente escena de amor entre os pais do protagonista. 
  v. O ataque de asma do neno no río. 
  vi. O diálogo do pai e o mestre sobre a República. 
  vii. A escena do descubrimento da viuvez do mestre, reflectida na 
   fotografía da muller e no poema. 
  viii. O agasallo do ganapán. 
  ix. O feito de que Andrés sexa quen informa ao seu irmán do golpe.
 b. En «O saxo na néboa»
  i. Andrés é o protagonista da historia.
  ii. Moncho acompaña o seu irmán nas leccións e nos ensaios musicais.
  iii. Os nenos piden permiso aos pais para participar nos ensaios da
    banda.
  iv. A escena do baile de disfraces.
 c. En «Carmiña»
  i. No que atinxe a «Carmiña», só é novo que vemos a escena a través
    dos ollos de Moncho e Roque.
2. Transformacións:
 a. En «A lingua das bolboretas»: 
  i. O nome e a personalidade do compañeiro, de Dombodán a Roque.
  ii. Moncho é rescatado por Andrés, non por Cordeiro.
  iii. O aspecto físico do mestre vén dado polo actor e non pola imaxi-
   nación do neno.
  iv. Moncho é asmático.
 b. En «O saxo na néboa»: 
  i. O pasodobre do texto literario era «Francisco Alegre, corazón
    mío». No filme Andrés interpreta «En el mundo».
  ii. Andrés traballa de recadeiro na botica.
  iii. Anticípase o tema da paixón da rapaza.
  iv. O soño de Andrés transfórmase nun diálogo e a licantropía de Boal
    queda moi difuminada.
3. Supresións:
 a. En «A lingua das bolboretas»:
  i. Desaparece a Alameda.
  ii. O episodio da gheada e en xeral as referencias ás experiencias es-
   colares traumáticas.
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  iii. Cando foxe ao monte non coñecemos as súas reflexións, o seu
   desexo de marchar a América.
  iv. Desaparece Eladio.
  v. Non se menciona o personaxe de Cordeiro.
 b. En «O saxo na néboa».
  i. Elimínase a presentación de varios músicos da orquestra.

Todos estes cambios permítennos asegurar que a versión fílmica é unha rees-
critura96 do texto literario o que non supón unha traizón ao texto orixinal como o 
propio Manuel Rivas comenta:

Agora adoitan preguntarme: «¿Que sentes ao ver A lingua das bolboretas nunha 
pantalla de cine?» Supoño que esperan que me exprese en termos de traizón 
ou fidelidade do filme en relación co texto. Pero creo que cando viaxas da lite-
ratura ao cine é un erro confundir a fidelidade coa literalidade. O que ten que 
acadarse é unha transmigración. Recrear o que Benjamín chamaba aura da obra. 
É moi difícil de expresar, pero tamén é inconfundible: coma o vento que move 
o tendal onde colga a roupa da vida. (Muller no baño, p. 57).

Adoitase cualificar a La lengua de las mariposas como unha película «academi-
cista», expresión que non gusta ao director: «Me hace gracia que algunos me hayan 
acusado de academicismo en esta película. Creo que el academicismo empieza a ser 
ese “cine de festivales” en el que, como ya he dicho, el estilo se convierte en caligra-
fía. (Úbeda-Portugués 2001: 239)97». Non obstante, parece claro que La lengua de las 
mariposas debería englobarse dentro do que se dá en chamar estilo clásico, con pre-
dominio dos planos longos e xerais, con poucos movementos de cámara (o travelling 
da chinesa correndo polo prado é unha das poucas excepcións) e angulacións pouco 
forzadas. 

Méndez-Leite destaca a elegancia da posta en escena:

En La lengua de las mariposas predomina la narración serena. […] El director bus-
ca cómo mirar la historia de la manera más clara y directa posible, buscando los 
significados y los símbolos en la propia historia y nunca en la forma de filmarla. 
Cada encuadre tiene su sentido pero éste depende de su vinculación con el con-

96 Rafael Bonilla prefire o termo transposición e Teresa González tradución.
97 Tamén Castro de Paz (2002:35) discrepa da concepción da obra como “reaccionaria, acar-

tonada y académica” defendida por Vicente J. Benet publicado no nº 39 da revista Archivos de la 
filmoteca.



82
O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

tenido. Una película de tan fuerte compromiso ideológico, como ésta, podría 
haber dado lugar a un relato simplista y maniqueo de haber sido tratada la pla-
nificación sin la limpieza de la que hace gala Cuerda. La lengua de las mariposas 
es cine de la mirada, de la razón, del sentimiento y la emoción. (2002: 384-385).

Segundo Rafael Bonilla o estilo desta película vén sendo o resultado dunha 
unión entre a poesía e a novela moral:

Más tarde, une el sentido poético –tan caro en estos días– del cine oriental con 
la «nouvelle moralité» de Rohmer. Y de este ensalmo nace su poesía más intra-
histórica, casi lugareña. Una lírica deliberadamente sencilla, ligada a la tierra, el 
pueblo y la memoria. (2004: 135-136).

Castro de Paz (2002: 39) cre que Cuerda se afasta de hipèrbole para adentrarse 
nos camiños da atenuación:

Y es aquí donde el trabajo del cieneasta –su puesta en escena: la labor de Cuerda 
utilizando los recursos a su alcance con la mesura y la serenidad de una mirada 
madura que otorga al film este plácido fluir visual y narrativo que lo caracte-
riza– alcanza sus más significativas plasmaciones, sus expresiones de mayor 
altura estética y emocional.

e destaca os apectos fotográficos do filme:

Pero había, además y sobre todo, que lograr plasmar en celuloide ese tono 
apenas perceptible que, en los relatos de Rivas, une lo fugaz con lo que marca 
a fuego, lo efímero con lo permanente, el pasado doloroso con el presente. 
Y así, con indiscutible acierto, el cineasta apuesta por vincular esa particular 
tonalidad literaria con el lado fotográfico del cinematógrafo, con esa capacidad 
de congelar el tiempo –de conservar para siempre instantes de vida– de la que 
con tanta sabiduría nos hablará André Bazin. No es de estrañar entonces, que el 
guión fuese modificado ya en su primera página para hacer que tras los crédi-
tos –en que se suceden acompañados por fotografías que reproducen imágenes 
costumbristas de la vida rural gallega de la época, de la cercana y lejana Coruña, 
de las pregnantes y dolorosas instantáneas de las partidas de los emigrantes– 
el taller de sastre de Ramón, el padre de Moncho, tome vida y color, con un 
simple movimiento a partir de otra fotografía. […] Esta voluntad fotográfica del 
film permite, además, ampliar sin forzamientos el efecto de congelamiento del 
rostro del niño tras gritar y apedrear al profesor […] que se convierte ahora en 
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imborrable huella de odio presente para siempre en la fotografía –la huella real– 
de la historia. (2002:40-41).

Tamén o uso da iluminación se corresponde cun estilo elegante, clásico e lírico:

La fotografía de Javier Salmones pone énfasis en la atmósfera cálida y rumorosa 
que quiere crear José Luis Cuerda y encamina al filme a sus momentos más líri-
cos y tiernos. Porque si de algo puede alardear La lengua de las mariposas es de 
ser una película de gran emotividad. (Úbeda-Portugués, 2001: 230)
José Luís Cuerda no quiso dedicar excesivos minutos del filme a narrar la bruta-
lidad militar que acabó con el sueño de un mundo mejor y en paz. Le bastaba 
con un leve juego de sombras y luces, algunas carreras y gritos y los movimien-
tos siniestros de un grupo de falangistas, inspeccionados desde su ventana por 
los ojos limpios de Moncho, que terminaba en un instante con el republicanis-
mo local. (Úbeda-Portugués, 2001: 231).

Respecto da iluminación Méndez Leite engade:

Cuerda contó por primera vez con la colaboración del operador Javier Salmerón 
que inventó una luz que subrayaba, sin excesos ni veleidades esteticistas, el 
talante poético del relato final, y con el escenógrafo Josep Rosell, que reprodujo 
también con los mínimos elementos los escenarios de un pueblo gallego en los 
últimos meses de la Segunda República, época en la que se desarrolla la acción. 
(2002: 384).

Con todo, convén destacar que a partir da secuencia da taberna –a radio re-
produce un discurso de Gil Robles e Lis, borracho, ameaza ao mestre– o estilo da 
película cambia, a iluminación, por exemplo, é menos intensa, como corresponde á 
situación da trama98:

A partir de la secuencia de la taberna, […] la tragedia, de una manera u otra va 
a afectar a todos los personajes principales de la película y eso se va anuncian-
do a través de datos verbales y signos icónicos, que se irán acumulando en las 
secuencias siguientes. (2002: 422).

98 Tamén se producen cambios de iluminación nas escenas de Santa Marta de Lombás, especial-
mente no contraluz no que Andrés ve á chinesa e o que se produce cando a namorada chora na festa. A 
bágoa queda no campo de visión de Boal pero non no de Andrés nunha elegante elección do director.
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Outro elemento destacado da película é a música de Alejandro Amenábar. En 
opinión de Smith:

La música también influye en la construcción de sentido en la escena. Pese a 
que no se ha mencionado hasta el momento, este elemento estilístico tiene un 
papel importante a lo largo del filme. Asimismo, en cuanto la madre cierra la 
puerta empieza a sonar una música triste –la misma que se ha venido escuchan-
do en diversos momentos desde el comienzo de la película. Arranca con lo que 
parece ser un tipo de flauta y luego cuando baja Moncho silenciosamente las 
escaleras, se añaden violines, aumentando el tono triste. (2009: 133-134).

Toda obra artística dialoga coa súas precedentes, José Luís Cuerda recoñece a 
influencia nesta obra de directores como Louis Malle ou Roberto Rossellini:

Lo que si puedo decir es que esta película es la que más me ha apetecido hacer 
en toda mi vida. Porque la historia de Manuel Rivas me dio un batacazo en los 
adentros de las meninges y del corazón, si es que hay manera de separarlos; 
como me lo dieron Lacombe Lucien (1974) de Louis Malle, o Alemania, año cero 
(Germania, anno zero, 1947) o Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953), de Rosse-
llini. (Úbeda-Portugués, 2001: 245).

Pola súa banda, Teresa García-Abad engade que Cuerda homenaxea os pionei-
ros do cinema:

José Luis Cuerda incorpora a su cinta, como un homenaje a los ancestros más 
primitivos del nacimiento del cine, unas estampas que, en blanco y negro, ilus-
tran la vida cotidiana de los pueblos españoles de la época y nos muestran las 
imágenes mudas e inmóviles de los bulliciosos mercados, las fiestas, las plazas, 
las calles, las escuelas, los vecinos, los niños, los ancianos, la siega, los casinos, 
las lavanderas... La última, que súbitamente cobra vida, corresponde a una sas-
trería, la de la familia de Moncho, desde donde la cámara recorre en diversas 
tomas distintas estancias de la casa hasta recalar en el dormitorio y con él, en la 
duermevela del niño inquieto ante su primer día de escuela (2005: 105).

Ademais destas pegadas recoñecidas podemos detectar algunhas outras99 
como Goodbye, Mr. Chips (Sam Wood, 1939), Secretos del corazón (Montxo Almendáriz, 

99 Para un estudo pormenorizada das mesmas que aquí omitimos por razón de espazo, reco-
mendamos o brillante artigo de Rafael Bonilla, citado na bibliografía.
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1997), Un lugar en el mundo (Adolfo Aristaráin, 1990) To kill a Mockingbird (Robert Mu-
lligan, 1962), ou algúns dos filmes de John Ford, (She wore a yellow ribbon, 1949) ou 
(How green was my valley, 1941).

A secuencia final precisa dunha análise pormenorizada. Comeza cunha acu-
mulación de persoas diante da porta da Casa do Concello. Nese grupo estarán os 
familiares desesperados dos presos (Roque e a súa nai), os falanxistas de uniforme, 
as forzas colaboracionistas (don Avelino e o crego) e os resignados por medo ou por 
outra causa (Ramón). Soan as campás, un signo de mal augurio, e de inmediato vaise 
producir o duelo entre don Avelino e Rosa. O cacique intercambia olladas coa muller, 
sabedor do republicanismo do seu home. Ela devólveas con firmeza pero mostra o 
seu temor, como moi ben apunta Smith, abrazando ao seu fillo:

Antes de que salga el primer preso un falangista empieza a gritar insultos: «¡Trai-
dores! ¡Rojos!» Se corta entonces a un plano medio del cacique, mirando de 
manera acusadora a la madre de Moncho. Ésta, asustada, se abraza a Moncho 
y empieza a gritar: «¡Ateos!» La técnica de cortar entre el cacique y la madre 
conecta las dos instancias, ya que la mujer siente que si no grita don Avelino la 
delatará a ella y a su familia, algo que se señala por la manera en que se aferra 
a Moncho. (2009: 135).

A continuación prodúcese un dos acontecementos menos analizados deste fi-
nal e non por iso menos significativos. O pusilánime Andrés, o pouco interesado no 
saber, o namorado incapaz dunha loucura de amor, berra como todos contra os pre-
sos, mais no momento de aparecer Ramiro, muda a súa actitude e cala. Igual, no seu 
código íntimo, a música constitúe unha actividade transcendente, a única proba do 
amor, pero tamén da amizade, posible, e, polo tanto, a ela non a pode traizoar, teña 
o rostro dunha chinesa ou dun acordeonista capaz de interpretar música polo nariz.

Quizais o máis desgarrador, se cadra non o máis desacougante, da escena son 
os berridos da familia do propietario do bar. Roque e a súa nai berran ao ver ao seu 
home entre os detidos, sen que esa dor pareza conmover a ningún dos presentes, 
pois ningún deles cala como Andrés ante Ramiro.
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A saída do mestre vén subliñada pola música. O docente aparece en escena 
sentindo a dor da luz nos ollos pero con estoicismo, sen crispación, como aceptando 
o que vai pasar, se ben o seu rostro vai mudando ao ver a actitude do seu alumno 
predilecto.

O filme remata co neno insultando o mestre coas palabras que noutro momen-
to lle pareceron liberadoras. Raquel Macciuci apunta que o desenlace, en contra do 
tradicional, non presenta o heroe como tal, é dicir, como un ser digno e leal ata a 
morte:

La conducta de Moncho sorprende al lector/espectador por inesperada. El quie-
bre abrupto de la lógica interna, y sobre todo, de la impuesta por ley poética de 
los niños-héroes de la tradición y por el tópico de la lealtad hasta la muerte que 
la literatura ha alimentado por siglos, se avienen mal con el perjurio del simpá-
tico protagonista. Asimismo, la justicia poética y la moral de la resistencia no 
predisponen a aceptar la cobardía y el deshonor que triunfan en los personajes 
que concentran la mayor carga afectiva. (2006: 194).

Esta mesma investigadora afonda nas diferenzas entre o final literario, o final 
do guión e o final da película. O conto remata co intento do neno, instigado polo pai, 
de chamar criminal ao mestre pero só consegue «murmurar con rabia» as palabras 
do docente. Deste xeito non queda claro o sentido desas palabras ditas ante a impo-
sibilidade de chamar «criminal». A película presenta unha gradación na actitude do 
neno, empeza por chamarlle «rojo» e «ateo» ao mestre e remata con «tilonorrinco e 
espiritrompa». Nese momento conxélase a imaxe e finaliza o filme. O guión, por con-
tra, acaba co neno berrando entrecortadamente e tirando pedras pero, de repente, 
vólvese e comeza a chorar. No seu traballo citado Macciuti, conclúe:

Rivas expresa la confusión de Moncho poética y cifradamente: la asepsia de 
las palabras, tomadas de la historia natural, que reemplazan a los auténticos 
insultos encierra un elogio ascendente que comienza en sapo y, como en los 
cuentos maravillosos, se convierte por arte de magia en un ser bello y gentil, 
el tilonorrinco, pájaro que para seducir a la hembra coloca una orquídea en el 
nido. Luego el tilonorrinco se transforma en iris, esto es, mariposa, símbolo de 
la libertad, de la vida breve y, en el caso de esta especie, de la capacidad de vivir 
en el estiércol o el barro, como los maestros. […] 
El director, se ha visto, prefirió reemplazar las lágrimas con una imagen menos 
explícita, que requiere, como el cuento, una mayor actividad interpretativa del 
receptor: después de arrojar piedras y gritar, Moncho cierra los ojos y parece 
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vacilar. El gesto se carga de significaciones: por una parte deja entender que cae 
el telón del aprendizaje en libertad, que durante toda la película se tradujo a 
través de la mirada siempre despierta y curiosa del niño. (2006: 195).
Por otra parte […] cerrar los ojos es una forma de negarse a ver el mundo, 
quizás, de volver al regazo materno, quizás indica la recaída en la enfermedad 
que el ingreso en la escuela había conjurado. Sea como fuere, la irrupción del 
fascismo se expresa simbólicamente como el retroceso a una etapa de encierro 
y minusvalía. (2006: 196).

Macciuci vai máis alá na súa análise e estuda a importancia que o cartel publi-
citario da película pode ter na interpretación do final:

Por último, cabe añadirse una cuarta intervención en la resolución del desen-
lace, enquistada en el diseño del cartel publicitario del filme, que difunde el 
rostro colérico del niño en el momento de arrojar las piedras. La imagen infini-
tamente repetida y congelada del afiche impone, más que propone, una inter-
pretación. Mediante ese primer plano de fuerte impacto, establece una lineali-
dad interpretativa y entorpece una lectura más compleja. (2006: 196). 

Méndez-Leite comenta respecto desta última secuencia:

Es uno de esos finales que marcan todo lo que has visto anteriormente, que 
interfieren en el sentido de todas las situaciones que has ido desfilando ante 
nuestros ojos en las dos horas de proyección. […] Cuenta cómo fueron las co-
sas, en aquel verano de 1936 […] No carga las tintas, pero no se muerde la 
lengua. Moncho y Andrés, que comparten el punto de vista de la escena, verán 
desfilar ante sus ojos a quienes son los malos oficiales, los humillados e insul-
tados, por sus conciudadanos, por los que han trabajado a su lado y tomado 
chatos con ellos en la taberna del padre de Roque. Insultados con palabras para 
ellos sin significado por sus propios padres, que tanto los quieren y se preo-
cupan por ellos, y finalmente, por ellos mismos. Los malos son el hombre del 
pajarito de la suerte, que dormía a su lado en la baca del autobús que los traía 
de Santa Marta de Lombás, el tabernero que escuchaba los amores de O’Lis con 
Carmiña, el acordeonista que cazaba las canciones de la radio, el alcalde que 
dijo esas cosas tan bonitas cuando se jubiló Don Gregorio… Y el maestro. El 
maestro que no pega, que se calla cuando los niños arman bulla, que sabe que 
los ataques de asma se curan con el agua del río y que las mariposas tienen una 
lengua enroscada que sólo puede verse con el microscopio. Ese maestro que 
siempre ha estado más sólo que la una. 
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La madre que ha ido tejiendo la tela que ahora aprisiona a todos ellos y que 
tiene también sus razones, que son sólo las razones del miedo, de la hipocresía, 
de las creencias tranquilizadoras y oscurantistas, ha ejercido sobre Moncho una 
presión incapaz de soportar. Situado en ese dilema cruel, Moncho acaba llaman-
do ateo al hombre que tanto ama la naturaleza, al maestro que tan bien trata 
a los niños, al viejo que sabe lo que es el amor que perdió hace tantos años. Y 
corre tras él, junto a otros niños que también fueron con Don Gregorio a cazar 
mariposas, y como ellos, le tira piedras. (2002: 426).

O primeiro tema destacado100 en La lengua de las mariposas é o da memoria his-
tórica. A literatura sempre estivo inundada de historia. Abonda botar unha ollada aos 
textos homéricos ou a épica europea medieval para percibir esa unión inseparable; 
inseparable pero non sempre exenta de polémica. O discurso literario e o discurso 
histórico, pensamos, son complementarios, presentan achegas diferentes aos acon-
tecementos, o historiador describe os feitos como foron, o autor literario nárraos 
como puideron ser sentidos, se cadra simplemente como lle gustaría telos lido101.

Dolores Vilavedra interrógase sobre se o tratamento literario do cine e a li-
teratura condiciona o sentir social e se este condicionamento resulta positivo ou 
negativo:

El fenómeno que marcó un antes y un después en el tratamiento del tema en 
la sociedad gallega –para bien y para mal– fueron las obras de Manuel Rivas, 
en sus versiones literarias y luego fílmicas, tanto A lingua das bolboretas (basada, 
como es sabido, en varios relatos de ¿Qué me queres, amor?) como O lapis do 
carpinteiro. La veloz canonización de este autor gracias a estas obras produjo un 
efecto de retroalimentación sobre el tema, que se benefició de los premios re-
cibidos por Rivas y, en general, de la simpatía que el autor despierta en amplios 
sectores sociales. Pero un éxito tan masivo no se produce sin consecuencias, y 
cabe preguntarse por cómo influyen en la construcción del discurso colectivo 
sobre el pasado este tipo de novelas, es decir, qué riesgo corremos al permitir 
tácitamente que la ficción ocupe un lugar central en la fijación de ese discurso.

100 Deliberadamente deixamos a análise dos núcleos temáticos para o apartado do filme, aínda 
que tamén fagamos referencia á obra literaria. Sucede que os autores os abordan conxuntamente e, 
dado que existían tres textos literarios por un cinematográfico, cremos que resulta máis cómodo ao 
lector tratalos neste momento.

101 A polémica sobre a supremacía dos discursos sexan estes testemuños, historia ou ficción 
vén de lonxe. Non é obxecto do noso estudo discutilo, con todo remitimos aos traballos de Dolores 
Vilavedra (2011), de John Thompson (2009), de Domingo García Sabell (1982) e ás conversas de Gonzalo 
Torrente Ballester con Carmen Becerra (1990) os interesados no mesmo.
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Sin duda, en el modo de la ficción se inicia una despolitización, deshistoriza-
ción y descontextualización del acontecimiento histórico (muy evidente en 
O lapis), y por tanto […] me preocupa ahora […] determinar hasta qué punto el 
tratamiento literario del tema condiciona la sensibilidad social, y si ese condi-
cionamiento es positivo, como hasta ahora habíamos pensado, o negativo, en 
la medida en que relega a un segundo plano la dimensión política e histórica 
en beneficio de la emocional. 
Las reticencias que me inspiran las respuestas emocionales identificatorias, 
sobre todo por parte de los no sobrevivientes o de testigos secundarios, no 
debe impedirnos ver que ese tipo de respuestas, propias del cine o la literatura, 
pueden servir también para poner en marcha «un proceso autocrítico vinculado 
al pensamiento y la práctica críticos con una profunda importancia política y 
social» (LaCapra: 193), con lo que ello tiene de positivo. (2111: 66).

Pode o discurso literario e cinematográfico instaurar unha determinada visión 
da realidade? Na nosa opinión pode pretendelo e mesmo nalgunha ocasións o con-
segue; os westerns, por exemplo, conseguiron arraigar nos epectadores unha visión 
sobre a conquista do oeste que dista moito de ser verdadeira. Sucede, porén, que 
na maior parte dos casos o discurso literario ou cinematográfico non instaura novas 
visións dos acontecementos. A emisión no cine e, sobre todo, na televisión, medio de 
comunicación de masas por excelencia, de La lengua de las mariposas non modificou a 
visión previa da historia por parte dos espectadores. Os críticos coa represión poste-
rior á rebelión militar sentíronse identificados co sentido do filme e os que opinaban 
que o alzamento era un acto necesario seguiron a consideralo.

Fronte as dúbidas de Vilavedra sobre o positivo ou negativo destes produtos 
culturais, Smith opina:

Mientras el tratamiento de la memoria histórica de la guerra en el ámbito po-
lítico posfranquista ha dejado mucho que desear, esto no ha sido el caso en la 
arena cultural, en donde han proliferado las representaciones del conflicto des-
de antes de la caída del franquismo, una tendencia que sigue vigente hoy en día. 
[…] A diferencia de las generaciones anteriores de escritores que escribían para 
derrocar al régimen, ésta –la de los «nietos»– lo hace para reivindicar de alguna 
manera la memoria del conflicto, que no ha recibido un tratamiento suficiente 
por parte de la oficialidad del periodo democrático. (2009: 176).

Pablo Sánchez Martínez no seu blog Se rueda, nunha entrada titulada «La len-
gua de las mariposas», publicada o 12/07/2012, tamén discute a posición ideolóxica, 
neste caso do filme de Cuerda:
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El único reproche que se le puede hacer a la obra de Cuerda es, al igual que 
sucedió con Los girasoles ciegos (2008), otra de sus películas ambientada en la 
guerra civil, es su patente imparcialidad102. No sólo por presentar a los curas 
–figuras con las que, dicho sea de paso, no comulgo en absoluto– como perso-
nas amorales, fachas o reprimidos, sino por ese tramposo final que, aun estre-
mecedor y desgarrado, manipula las emociones del espectador. En este tramo 
final, en el que sobresale el desencajado rostro de Fernán Gómez, no sólo se 
nos presenta a los rojos como los salvadores, sin que sea patente un ápice de 
autocrítica, sino que cargan todas las tintas contra los nacionalistas o también 
denominados fascistas. A pesar de que Cuerda se ampara en todo su derecho de 
la libertad creativa, en mi modesta opinión creo que lo más inteligente hubiese 
sido no posicionarse en ninguno de los dos bandos y haber dejado patente 
que, como en todas las guerras, todos asesinan103. Y que, por tanto, no hay 
culpables ni inocentes. Sólo culpables.

Aínda que o noso traballo non se centra nos aspectos sociolóxicos, nin en 
como a obra de Rivas repercute fecunda ou infecundamente na sociedade, pensa-
mos que as obras de Cuerda e Rivas tiveron, na reivindicación lexítima da memoria 
histórica, cando menos dous aspectos positivos: colocaron este asunto á vista de to-
dos e ademais denunciaron os abusos inaceptables dos que perpetuaron o golpe de 
estado. Esa barbarie, sobre todo porque foi silenciada, debe ser lembrada para non 
ser repetida e polo tanto consideramos as obras comentadas positivas nese aspecto. 
Outra cousa é que o discurso literario deba ser tan preciso como o discurso histórico, 
se cadra debe ser máis suxestivo, ou que un texto de ficción teña que ser, antes que 
nada, un texto político.

Segundo Raquel Macciuci La lengua de las mariposas podería considerarse unha 
bildungsroman pois nela se detectan as dúas motivacións básicas deste xénero: a de 
como educar o cidadán, e a de mostrar o proceso de maduración dun personaxe. 
Moncho non só vai aprender o que é un tilonorrinco senón que vai descubrir as dis-
tintas manifestacións do amor, da amizade, da falta de liberdade: 

En la historia de Azcona se funden las motivaciones básicas que dan origen a 
las dos principales clases de novela de formación o aprendizaje: el propósito de 
educar al ciudadano y el de transmitir un proceso de maduración a través de las 
experiencias decisivas en el crecimiento de un individuo. […]

102 Cremos que se trata dunha errata e quere dicir «parcialidad».
103 As negras pertenecen ao autor.
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Todos los episodios secundarios añadidos a la peripecia original del niño con-
vergen y se cohesionan alrededor de los principales mojones formativos que 
marcan el tiempo de la infancia: así Moncho se asoma a las distintas mani-
festaciones del amor y el sexo: procaz e instintivo en Carmiña; inalcanzable y 
doloroso en Andrés; posesivo y despótico en Boal. Descubre también el amor 
huérfano del maestro viudo y se incomoda ante la cercana sexualidad de sus 
progenitores104. (2006: 190).

Fernando Méndez-Leite analiza este proceso de maduración:

Cuenta este film el proceso de iniciación del niño Manuel105 en los meses que 
preceden al levantamiento militar del General Franco contra la legalidad vigente 
de la Segunda República. Manuel es un chico curioso y observador que recibe 
informaciones múltiples en su entorno familiar, en el comportamiento de sus 
compañeros en la escuela a la que acude por primera vez, en las conversaciones 
que mantiene con su hermano mayor y en la primera peripecia amorosa de éste, 
en las calles del pueblo y en los fenómenos de la naturaleza, pero sobre todo, 
en la peculiar relación que establece con su viejo maestro, en sus enseñanzas 
desde el otro extremo del hilo de la vida. Desgraciadamente, Manuel aprenderá 
en carne propia las repercusiones de la Historia en las conductas de los hom-
bres. La época histórica que le ha tocado vivir sin comprenderla acaba absor-
biéndole con la fuerza de un tornado y quien sabe si destruyéndolo en un futuro 
que la película deja abierto en su dramático y desconsolador final. (2002: 385).

Pero ese descubrir non remata no amor e na guerra senón que se estende ao 
ámbito da morte:

En el proceso de iniciación de Moncho, se va a enfrentar aquí por primera vez 
con la idea de la muerte, simbolizada en esa fotografía de la mujer del maes-
tro, fallecida hace ya muchos años y dejándole más solo que la una. Moncho 
recibe la confidencia sin acabar de comprenderla muy bien. Más adelante, 
esa idea de la muerte cobrará una presencia más real con el fallecimiento de la 
madre de Carmiña. (2002: 409).

e dos horrores do fogar:

104 Habería que engadir o amor inocente do protagonista cara Aurora, a irmá de Roque.
105 Evidentemente prodúcese unha confusión do personaxe Moncho co actor Manuel Lozano.
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La escena supone para Moncho un paso más en el proceso de descubrimiento 
de los horrores que anidan en su propio hogar. Es la mirada del niño la que 
imprime crueldad a esta situación de por sí terrible. Es el padre de Roque quien 
reclama la presencia del suyo en el Ayuntamiento. El padre de su amigo actúa 
con dignidad mientras que el suyo, enmudecido, sin razones, se esconde, en-
gaña, traiciona la amistad del alcalde. Y mientras, su madre toma las riendas de 
esa gran mentira. Moncho se refugia en su libro, pero La isla del tesoro se está 
acabando. (2002: 424).

Rafael Bonilla, pola súa parte, tamén incide neste aspecto cando afirma:

El niño Manuel Lozano, quien aprenderá durante un curso lo que es el amor, la 
camaradería, la libertad, humillar y ser humillado, la cobardía, la dignidad y la 
traición. Su mirada, siempre curiosa ante la cátedra del Maestro, teje una rela-
ción profunda, tierna. (2004: 132-133).

La lengua de las mariposas conforma un mosaico de historias de amor e de 
manifestacións da sexualidade; por ela pasa a brutalidade animal, a imposición, o 
romanticismo, a inocencia, a rutina, a soidade...

Carmiña e O’Lis teñen unha relación instintiva, puramente carnal. O seu encon-
tro carece de preámbulos, de intimidade. Non resulta estraño que Moncho diga que 
os homes e as mulleres, cando ‘se montan’, se empurran. O propio lugar de consuma-
ción do acto sexual, un alpendre, e, sobre todo, a presenza molesta do can Tarzán, 
reforzan o sentido puramente animal dos encontros. Estamos diante de dous perso-
naxes marxinais: Carmiña vive afastada da vila e das persoas (Andrés acaba por defini-
la como «puta» malia saber que era a súa media irmá) e O’Lis é un borracho agresivo 
e ignorante, o que explica en gran medida este comportamento tan primario. Máis 
adiante falaremos da importancia dos triángulos amorosos nesta obra, pero debemos 
apuntar xa que Tarzán, o Tarzán do filme, acaso distinto do do conto, parece celebrar 
a alegría, move o rabo e saltarica coa felicidade dos presentes e acompaña a Carmiña 
na tristura do enterro da súa nai. Con todo, O’Lis non deixa de velo como unha mo-
lestia, por iso o asasinato do bicho o degrada aínda máis se cabe ata unha condición 
animal. Neste sentido Teresa González apunta:

«Carmiña»[…] puede leerse como una variante de la trama de «Un saxo en la 
niebla» en la medida que el amor de Carmiña […] es disputado entre O’Lis 
de Sésamo y Tarzán, el perro de la chica. Cansado de tener al perro ladrando 
enloquecido cuando hacen el amor, O’Lis de Sésamo mata al perro metiéndole 
una vara de aguijón en el hocico. A partir de ese momento, Carmiña deja de 
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interesarse sexualmente por O’Lis. A diferencia de lo que ocurre en «Un saxo en 
la niebla», el enfrentamiento con el animal no acaba con la posesión, ni siquiera 
imaginaria de la muchacha: al matar al perro, O’Lis de Sésamo se convierte él 
mismo en un animal, cuyas huellas en el aserrín son comparadas por el narrador 
con «la huellas de un animal solitario». (2004: 138-139)106.

A historia de Andrés e a chinesa entronca cos relatos de amor imposible. Ex-
presa un amor platónico, non consumado fisicamente, manifestado na arte, un amor 
transformador máxico do ser humano –o saxofonista chega a interpretar dun xeito 
moi superior ao que o seu escaso virtuosismo lle permitiría. Este amor vese impedido 
pola presenza do brutal marido, Boal. Boal non é a besta dulcificada e metamorfo-
sada polo amor da bela, senón o monstro que impide a liberdade da moza. Sucede, 
non obstante, que a actitude inactiva, se cadra sensata para o tempo histórico e para 
a idade do personaxe, de Andrés contrasta coa valentía da moza, tantas veces pre-
sentada como submisa107, que corre polo campo para ver o mozo que ama, mentres 
el non fai nada para levala consigo. 

A relación entre Moncho e Aurora representa a inocencia, o espertar. Os com-
pañeiros de xogos –maliciosamente vistos polo crego que exclama en latín: ¡Nidos 
tepentes absiliunt aves!108– bailan xuntos na festa de antroido despois de que el a iden-
fique, cando ela lle tapa os ollos, por ser a máis guapa e acaban por bañarse no río 
entre o agasallo dunha flor, correspondido por un bico, e o pudor de ambos. Trátase 
da única relación na que non existe un terceiro.

A historia dos pais de Moncho plasma a dificultade, pero tamén o valor da 
vida compartida durante tempo. A parella ten discusións, sobre todo polas distintas 
visións do mundo: a republicana e a relixiosa e as manifestacións de afecto case non 
existen. Só nun momento, na cama, ela, sorrinte, lle pide un bico, tomando a inicia-
tiva e el parece responder sen demasiado entusiasmo. A nai de Carmiña, marxinada 
e enferma, é a terceira desta historia de amor.

Queda por fin, a relación do mestre coa súa dona, unha relación de amor ba-
seada na nostalxia, se cadra, na certeza de que «la soledad es también un homenaje 
al prójimo»109. O mestre mostra a saudade da súa dona na escena do retrato cando 

106 Somos conscientes de que este parágrafo se refire á versión literaria, pero cremos non trai-
zoar o espírito do escrito pola investigadora ao aplicalo ao filme pois ela, constantemente, compara uns 
e outros textos e pensamos que o sentido do que di é perfectamente aplicable.

107 A interpretación da actriz insiste neste aspecto ao levar sempre a cabeza gacha.
108 O cura cita a Estacio, concretamente á Tebaida, 28, 19,14. O mestre contesta cunha frase 

procedente da obra de Tito Livio, Ab urbe condita 28:19.
109 Mario Benedetti e Nacha Guevara «Presentación de “Canciones de amor y desamor”» en En 

vivo. Nacha Guevara (concerto). Madrid, Hispavox, 1996.
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cita os versos de Machado: «dejó desierta cama, y turbio espejo y corazón vacío»110, 
un amor constante máis alá da morte.

Para Teresa González os triangulos amorosos da novela son unha metáfora da 
situación da República:

La imagen del saxofonista –que en la película es hermano mayor de Moncho– 
llorando desconsolado ante la imagen de la Chinita que, en lugar de irse con 
él, le es «arrebatada» por su esposo, puede interpretarse como una figura de 
la España usurpada por Franco ante la impotencia del gobierno republicano. 
(2004:139).
El triángulo formado por Carmiña de Sarandón, O’Lis de Sésamo y el perro 
Tarzán puede, a su vez, interpretarse como una reflexión semántica de la situa-
ción política representada. No es una casualidad que se muestre, en una misma 
escena, el momento cuando la crisis política que vive la República se anuncia en 
la radio del bar y el instante cuando O’Lis de Sésamo, embrutecido por los celos 
y el alcohol, decide matar al perro aunque esto signifique el final de su relación 
con Carmiña. De alguna manera, el odio que se apodera de O’Lis de Sésamo 
hace eco al discurso en que, según se escucha en la radio, José María Gil-Robles 
decreta los «funerales» de la democracia. […] 
Es interesante observar, por otra parte, que la historia de Carmiña permite in-
troducir en la película una valoración crítica del personaje del padre mediante 
la invención de un componente que no figura en el relato de Rivas. La tía con la 
que vive Carmiña, en el cuento, se transforma en la película en una madre en-
ferma que nadie ha visto nunca, y que resulta ser una antigua amante del padre 
de Moncho. Además de favorecer un vínculo estrecho entre los personajes de 
ambos relatos, la relación secreta entre el sastre republicano y la madre de Car-
miña prefigura la traición que dicho personaje comete hacia sus ideales repu-
blicanos. Desde ese punto de vista, el entierro de la madre de Carmiña, antiguo 
amor que el sastre ocultó para convertirse en un padre de familia respetable, 
coincide de manera significativa con los «funerales de la democracia» a los que 
alude el jefe de la oposición parlamentaria. (2004: 140-141).

Daniel Escher (2003) analiza o papel da muller na trama e sinala:

En realidad, la libertad pura entre don Gregorio y Moncho no existe en las re-
laciones exploradas entre los personajes de la película ni en el mundo de hoy 
día. Todo lo contrario: las relaciones entre hombres y mujeres se convierten en 

110 Trátase do soneto V do libro Nuevas canciones.
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sexuales, sucias y constrictivas. Carmiña, la hija bastarda del padre de Moncho, 
revela que la consecuencia de una relación ilícita y una noche de pasión incon-
trolada ha de esconderse. En este caso, el resultado es una joven que vive sola 
y nadie le obliga a hacer nada, tiene la libertad. Pero se ve especialmente en sus 
relaciones sexuales que una restricción en un área de su vida produce más lími-
tes constrictivos en otras partes. Por su relegación al bosque, a su vez busca el 
amor verdadero –algo que encuentra en su perro, Tarzán. Amigo y compañero, 
Tarzán es el único que se queda a su lado, que la cuida. Representa todo lo que 
Carmiña quiere que un hombre sea y haga. Pero cuando ella resiste los avances 
sexuales del borracho del pueblo (o, mejor dicho, cuando Carmiña se aprovecha 
de la libertad sexual), él mata a su perro para quitarle a ella la libertad y el único 
amigo que tiene. Así, pierde Carmiña la libertad de la amistad a través del mal 
del borracho.
De manera parecida, la «mujer» del pueblo vecino, una joven china y muda lla-
mada Nena, también personifica los límites de la posición de las mujeres. Según 
vemos en ella que la mujer sirve para cumplir los deseos del hombre –para 
satisfacerlo sexualmente, para alimentarlo en cualquiera manera que el hombre 
quiere, para quedarse callada y para non tener ni un pensamiento más que el 
mantener de la casa. La mujer no sirve para dar y recibir la vida y la libertad 
mutuamente como las mariposas y las flores. Cuando Nena va al concierto de 
Andrés, el alcalde (su marido) se enoja y usurpa su libertad de movimiento por-
que no se está conformando con su posición.
La dos mujeres y sus relaciones con sus parejas reflejan la posición de los es-
pañoles con respecto a la libertad y el poder. Los librepensadores del pueblo 
que se atreven a luchar contra el patriarcado del estado (y de la iglesia) acaban 
callándose (como el padre de Moncho) o muriéndose (como miles de ciudada-
nos durante la Guerra Civil). Así, la película nos pone de manifiesto que una 
fuerza celosa entre personas (o entre personas y el estado) crea relaciones de 
desigualdad en las cuales un grupo trata de quitar las libertades del otro grupo 
por medio de la violencia o la opresión. La consecuencia es que los individuos 
quedan vulnerables, responden con miedo hacia ese poder y permiten que al-
guna autoridad usurpe sus libertades. 

A análise de Escher coincide, en grande medida, co defendido por Teresa Gon-
zález á hora de analizar os triángulos amorosos, pois tamén el observa similitudes 
entre a situación política e as relacións de parella. Expresa, ademais, con perspicacia, 
a situación de opresión da muller. Carmiña vive na periferia do mundo, afastada física 
e moralmente dunha sociedade que a define, pola boca de Andrés, como puta. A chi-
nesa, o paxariño, vive na gaiola, nesa sorte de zoo na que se converte de facto a casa 
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de Boal. Non obstante, ambas mulleres mostran trazos de independencia, Carmiña ao 
experimentar a sexualidade á marxe das convencións sociais e, sobre todo, ao expul-
sar a O’Lis da súa vida tras a morte do can, as satisfaccións dos instintos non resultan, 
para ela, máis importantes ca morte dun ser querido. A nena do lobo prepárase para 
ir á festa, leva un vestido elegante e unha flor, e non só iso, senón que fuxe da casa 
na procura do seu amor. Non saberemos nunca o que pasaría se tivese recibido a pro-
posta de Andrés de irse con el, pero cando menos vai cara o seu encontro por enriba 
das imposicións de Boal.

Por outra banda, Escher non analiza o papel de Rosa, unha muller dentro das 
convencións sociais, da mentalidade tradicional, pero independente. Discute co seu 
home na defensa dos seus ideais relixiosos e contra a República e co resto das beatas 
a favor dela. Demostra así independencia de criterio fronte ao seu marido e fronte 
ao grupo relixioso. Claro que, cando está en perigo a súa familia, actúa de acordo ao 
seu cometido, intentando salvala por enriba de calquera consideración e por iso trata 
de borrar todas as pegadas do republicanismo do seu consorte. Incluso no campo 
da sexualidade, na única e tímida manifestación que aparece na película, ela toma a 
iniciativa e lle pide un bico ao seu home pero non dun xeito pasivo, pois ela o abraza 
polo pescozo, sitúase enriba del e achega os seus labios para bicar.

As tres mulleres principais do filme (acaso habería que considerar tamén a Au-
rora neste grupo, pero é aínda unha nena) teñen en común o desexo, conseguido en 
maior ou menor medida –máis ben menor, pola opresión social–, de ter na man o seu 
destino e o de tomar decisións para controlalo por máis que esas actuacións poidan 
resultar discutibles.

Ignacio Muñoz López111 refírise ao tempo da República como a «arcadia prefas-
cista». Na película, este tempo histórico preséntase de xeito esperanzador aínda que 
non exento de conflitos. Claro que os xeitos violentos, os exabruptos son provocados 
polas forzas antidemocráticas: o cura na disputa co mestre por Moncho; o cacique 
irrompe cos capóns e expresa que el ten a solución: plantarse en Madrid e prender 
lume. Pero tamén se produce o abandono por parte do neno da arcadia da infancia 
pois descubre non só os problemas políticos senón a violencia de O’Lis co can, a mor-
te, no pasamento da nai de Carmiña, as mentiras dos pais na ocultación da súa medio 
irmá, o silencio e, sobre todo, a traizón.

O escéptico discurso do mestre no día da súa xubilación: «En el otoño de mi 
vida yo debería ser un escéptico y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá con 
el cordero»112, introdúcenos noutro tema. O mestre emprega unhas nada inocentes 
metáforas de animais para reflexionar sobre o home. Se observamos con atención e 

111 Citado por Joseba Gabilondo (2011: 85).
112 Isaías 11, 6-7.
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deixamos de lado a mención ao lobo da que logo falaremos, decatarémonos de que 
os animais domésticos aparecen nas escenas máis violentas do filme; así cando o 
cacique irrompe na clase arroxa sobre a mesa do mestre uns capóns, non como un 
agasallo cordial senón como a imposición dun estilo, un estilo violento: «Palo, señor 
maestro, palo. Hay que meterles las cuentas en la cabeza, sea como sea», exclama 
o cacique; o can Tarzán, agresivo ou xoguetón, degrada á condición animalesca os 
amantes e provoca unha reacción extrema, culminada coa morte do bicho. 

A natureza silvestre, en cambio, está sempre sentida como fermosa: «La natura-
leza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar un hombre», 
como fonte de asombro, como inspiración da imaxinación e do coñecemento huma-
no: as arañas inventaron o submarino, as bolboretas senten o néctar, as vacalouras 
son os escarabellos máis grandes de Europa e mesmo os exóticos tilonorrincos son 
delicados, o ánade real é un heroe: «En la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra 
para las núpcias, nada ni nadie podrá detenerlo, si le cortan las alas, irá andando, si 
le cortan las patas se impulsará con el pico, como un remo en la corriente, ese viaje 
es su razón de ser».

A natureza ceibe, maniféstase cordial, chea de beleza, por contra a natureza en 
contacto co home vólvese hostil e degradante e acaba por ser destruída.

Queda, iso si, o caso especial do lobo. Na nosa opinión, aínda que as tres his-
torias están ben engarzadas en canto á construción estrutural do guión, a de «O saxo 
na néboa» perde parte da súa forza emocional no filme. Isto débese a dous factores 
esenciais, por unha banda a que a película centra a tensión no amor imposible entre 
os dous mozos e non na inquedante relación de Boal coa súa muller e, por outra, a 
que a historia, en contraste co relato na que constitúe un todo, na película é pequena, 
non deixa de ser unha fuga, unha derivación. No conto, ademais, a división capitular 
reforza a dureza, sobre todo no segundo capítulo, da historia da nena do lobo. Boal 
aquí, ademais, non ouvea. Con todo os animais forman parte da cotidianidade da 
súa casa, como vemos nos coellos que aparecen na estancia principal. Trátase dunha 
natureza sometida polo lobo (homo homini lupus) como se pode translucir na ameaza 
á burra. Mesmo o paxariño (a chinesa) está sometida ao señor das bestas. Aquí si que 
o cordeiro xace co lobo pero non no sentido da frase bíblica.

Convén, antes da análise pormenorizada, realizar unha clasificación básica dos 
espazos. Para empezar debemos distinguir os lugares da Vila e os de Santa Marta de 
Lombás e, en cada un deles, os interiores e exteriores. 

Comecemos pois cos espazos intenos da vila. A escola é un local situado na 
planta baixa dun edificio que está moi ben iluminado, como corresponde a un lugar 
fonte de coñecemento para os nenos. A decoración e o mobiliario poderían definirse 
como austeras, apenas un borralleiro e unhas láminas decoran a parede máis próxima 
ao docente. Existe tamén unha tarima, característica da época que axuda a expresar 
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a posición moral do educador. Esta faceta luminosa non apaga as dificultades: a dos 
medos do protagonista no seu primeiro día de clase, as imposicións e recomenda-
cións violentas de don Avelino e a resposta deste diante da defensa da liberdade pro-
nunciada polo mestre na súa despedida, pero, malia todas estas intrusións, podemos 
asociar a escola coa luz.

Na casa podemos delimitar claramente tres espazos: a xastrería, a cociña e a 
habitación dos mozos113. A xastrería aparece, case sempre, como un espazo positivo. 
O pai e a nai coinciden no oportuno de regalarlle un traxe ao mestre, mesmo ela aga-
salla antes o profesor con queixo e algo de comida. É o lugar do traballo, polo tanto, 
de maior proximidade do proxenitor aos seus ideais republicanos. A cociña acolle 
os enfrontamentos entre os pais e tamén entre pais e fillos: se se reza ou non na 
aula (non esquezamos que, nese momento, a pota ferve), se a República ten ou non 
futuro, se está ben ou non que un mozo participe nunha banda de música; na cociña 
irrompe Carmiña pedindo axuda para o enterro da súa nai e, na cociña, se queiman 
as publicacións e documentos republicanos. O lar, o lume, adquire así un mar de sig-
nificados. O lar, núcleo do fogar, está dominado e manexado por Rosa, ela loita pola 
pervivencia dese lume. Ese constitúe o seu labor vital, o sentido da súa existencia. 
O lume funciona como metáfora do inferno, destino inevitable dos pecadores repu-
blicanos e ateos; alí queimaranse os documentos comprometedores. O fogo, forza 
arrasadora (para os apóstolos da cruzada, purificadora), acaba coa diversidade e a 
dignidade do fogar. O dormitorio dos nenos representa a necesidade de compar-
tir confidencias, descubrimentos e inquedanzas: o medo a escola, o significado de 
«montar», a incomprensión diante do silencio do pai, o refuxio da intimidade, etc.

Sobre o local de ensaios non temos demasiada información pois a maioría 
da metraxe dos ensaios está rodada en planos curtos. Nos poucos planos xerais ob-
servamos un almacén cheo de caixas sobre palés e unhas paredes desgastadas con 
publicidade do chocolate. Un gran ventanal deixa entrar a luz. Este certo desorde 
expresa o carácter amateur da orquestra pero tamén a despreocupación e a ledicia 
dos seus membros.

O bar, un local afastado do típico anexo a unha tenda de ultramarinos como 
adoitaban ser os das localidades pequenas, serve como espazo de socialización e 
sobre todo para que Moncho e Roque tomen contacto coa vida dos adultos, pois aí 
escoitan as confidencias sobre a sórdida sexualidade de O’Lis, ao que logo seguirán 
para observar as súas prácticas, e tamén a preocupación polas novas sobre a rebelión 
militar. A luz carece da intensidade da aula e pouco a pouco, en consonancia coa 
gravidade dos acontecementos da trama vai sendo máis escura. Pensemos que neste 

113 Nunha escena aparece tamén o dormitorio dos pais. Os nenos escóitanos discutir pola súa 
diferente ideoloxía pero o afecto e os agarimos parecen solucionar esas diferenzas.
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recinto, dende as confesións de O’Lis ata os silencios provocados polo temor conse-
cuencia dos enfrontamentos políticos, se recollen cousas pouco claras ou ditas sen 
total transparencia e ameazadoras.

Respecto dos espazos exteriores da Vila, como quedou dito, parece necesario, 
como logo veremos, diferenciar claramente os espazos urbanos dos naturais.

Existen dous escenarios exteriores urbanos moi significativos: o adro que com-
parten igrexa e escola e o campo da feira. Igrexa e escola comparten eirado, están 
xuntas, de xeito que alí enredan os nenos nos recreos e antes e despois da misa. 
Debera transmitirnos pois unha sensación de harmonía, pero non é así, xa que neste 
lugar se dirimen dous tipos de enfrontamentos: a loita de clases expresada no rexei-
tamento que recibe José María, o fillo do cacique, na pelexa deste con Moncho; e a 
disputa igrexa e mestres no diálogo entre o mestre e o cura cando este lle reprocha 
a don Gregorio a falta de interese do neno pola misa unha vez que ingresa na escola. 
O campo da feira aparece sempre como unha encrucillada na mente de Moncho, pri-
meiro cando foxe da escola, máis tarde no baile de máscaras, cando ve os seus pais 
con caretas e descubre a Aurora e, finalmente, cando ten que decidir entre obedecer 
a súa nai ou persistir no seu afecto polo mestre. Na primeira escena, de modo com-
prensible, as mulleres, intentan controlar o neno fuxido; na última a imposición pasa 
a ser maior e anula por completo a esencia da súa personalidade ata ese momento: o 
desexo de saber e a devoción polo seu mestre114.

Non podemos esquecer tampouco as rúas, sobre todo nas escenas nocturnas. 
A primeira cando Andrés, sae da botica e se atopa con Macías, e este o ficha para a 
Orquestra Azul, a segunda cando Moncho e Roque ven vomitar a don Gregorio e a 
terceira cando o neno observa a detención dos republicanos a través da ventana. Nas 
rúas están os avatares, bos e malos, os cambios.

Sen ser estritamente urbanos pois non se sitúan no interior do centro histórico 
da vila, existen dous espazos significativos: a horta do amigo do mestre e a casa de 
Carmiña.

A horta do amigo do mestre parece pouco coidada. Non penetramos na casa 
senón que permanecemos no exterior. Na escena, Moncho está perplexo e asustado 
porque acaba de asistir a un enterro, o da nai de Carmiña, a súa medio irmá. O neno 
acaba de descubrir a morte e a mentira e tamén os prexuízos sociais. Interroga o 
mestre sobre a morte e este, despois de preguntarlle que pensan na casa, dille que 
non existe o inferno: «¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese 
infierno del más allá del que hablan no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. 

114 A festa de entroido parece ter un contido moi distinto das demais pola alegría da celebra-
ción pero non esquezamos que remata cunha tormenta, de modo que de novo o espazo atmosférico 
aporta sentidos importantes á trama.
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A veces el infierno somos nosotros mismos». Ao tempo dálle unha mazá ao neno, 
unha mazá como a de Eva, o froito do coñecemento da árbore do ben e do mal. A 
horta constitúese nunha sorte de xardín do Edén do que Moncho será expulsado para 
sempre no momento en que traba no froito.

A casa de Carmiña, situada fóra da vila, lembra a marxinalidade do personaxe. 
O lugar do sexo, o alpendre, está destinado á herba para o gando, destaca así o ca-
rácter animalesco da relación.

Sen dúbida os espazos externos máis salientables serían a fraga e o río. A fraga 
da película, en realidade, un bosque de ribeira, conforma bioloxicamente co regato 
un único ecosistema, pero a efectos narrativos convén diferencialos.

O monte ten dous aspectos diferentes, un ameazador, cando Moncho foxe e a 
noite cae, e un segundo acolledor que se corresponde con tres escenas: a saída do 
mestre cos nenos que remata co ataque de asma do protagonista e o seu «bautismo», 
do que logo falaremos, a saída con Roque e Moncho e a terceira o paseo do mestre 
con Moncho que rematará, como se comentará despois, coa escena das nenas no río. 
Nestas secuencias a fraga non se manifestará hostil, non constituirá un mundo escuro 
e nocturno senón un lugar cheo de luz, unha sorte de xardín capaz de asombrar, de 
propoñer, de expandir.

O río representa o fluír da existencia, nel ten cabida a loita pola vida, a festa, 
o amor… Na primeira aparición do río observamos as lavandeiras, unha delas pre-
gúntalle a Moncho que fai por aí, e dá paso a un dos elementos repetidos do filme: 
a ponte, o paso entre dous mundos, entre dúas etapas. Moncho atravesa a pontella 
cando fuxe ao monte e se atopa, por primeira vez, coa indefensión; volve atravesala 
con Roque seguindo a O’Lis e contempla primeirizo unha relación sexual e volve 
traspasala con Roque e descubre a violencia extrema no asasinato do can. No río 
celébrase tamén a festa da República. O sentimento máis salientable, a ledicia, vese 
interrompido pola presenza ameazadora da Garda Civil. Será o único instante no que 
Rosa non fai ningún reproche sobre a República na presenza do seu home. O río, so-
bre todo, constitúese nun lugar iniciático para Moncho, a súa primeira viaxe coa clase 
ao monte remata cun ataque de asma. O mestre introdúceo no río, nunha sorte de 
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bautismo por inmersión, é dicir, de acordo a un rito distinto do católico115. Fernando 
Méndez-Leite comenta esta secuencia:

El símbolo del agua como fuente de vida no puede ser más explícito. Don Gre-
gorio ha dado nueva vida a Moncho. La escena resume así el significado de 
cuanto hemos visto hasta ahora. Es también uno de los momentos visualmente 
más expresivos de la película. Se conjugan para ello la belleza de la localiza-
ción, la elegancia y funcionalidad de los movimientos de cámara y la nitidez de 
la fotografía. Todo ello es especialmente importante al tratarse de una escena 
que pretende transmitir la llegada de una nueva estación y esa armonía de la 
naturaleza de la que antes hablábamos. (2002: 406).

Na segunda saída atoparán as nenas bañándose no río e el, como o tilonorrin-
co, regálalle unha flor á súa amada, a irmá de Roque, de quen noutro momento, na 
festa dos disfraces, di que é a máis guapa e ao seu irmán lle comentará que, cando 
sexa maior, casará con ela.

Como quedou dito, os episodios do conto «O saxo na néboa» quedan un tanto 
diluídos ao formar parte dunha historia maior e ocupar pouco tempo na metraxe. 
Isto terá tamén o seu reflexo no espazo. Así, nos exteriores como o camiño dende 
o autobús ata Santa Marta, non cambia de arbolado a árido, dos paxaros aos reptís 
senón que é unha continua festa dos funambulistas e dos músicos. Na propia aldea 
vemos o adro da igrexa, apenas un apuntamento sen máis. O campo da festa tampou-
co está moi caracterizado, de árbore a árbore existen uns adornos de papel e unha 
iluminación de cores, sobre un chan natural. Son pois simples escenarios.

Máis importancia ten o único espazo interior: a casa de Boal; un auténtico 
zoolóxico onde os animais e as persoas conviven compartindo espazos –os coellos 
andan ceibes–, de maneira que a separación entre o mundo dos homes e o das bestas 
parece esvaecerse. 

O tempo externo da película comeza pouco antes, uns meses apenas, da rebe-
lión militar de 18 de xullo de 1936 e remata poucos días despois.

Olivia Rodríguez cuestiónase sobre como se desenvolve o tempo na película:

O relato reduce o tempo ó máximo, quedando en catro meses. A narración é 
lineal, excluíndose o nivel extradiexético do conto de M. Rivas. Ten un comenzo 
que xustifica o primeiro día de Moncho na escola mediado o curso por mor da 
asma que padece e que o fai máis débil que no conto. […].

115 Lembremos que a nai contará logo que no día da comuñón tamén sufrira unha crise e o 
levaran a pía bautismal.
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O primeiro tramo, o final do inverno, abrangue sete secuencias que se pechan 
co baile de Entroido e que inclúen o relato intercalado de Carmiña –quedando 
o seu final aberto– e o comezo do segundo relato inserido, Un saxo na néboa. O 
encontro de Moncho e o mestre e as sorprendentes leccións sobre a natureza 
ocupan este bloque.
O segundo, a primavera-verán contén doce secuencias que desembocan na es-
cena do desenlace. (2001: 564).

O tempo do discurso transcorre linealmente. Non ofrece saltos temporais de 
ningún tipo. A excepción podería ser a narración de Boal, a historia dos lobos que 
morden á chinesa, pero trátase simplemente dunha exposición oral que non afecta 
para nada ao avance da historia. 

A historia está contada a través dos ollos de Moncho, como veremos ao tratar 
o tema do narrador. El é o único personaxe que intervén nas tres historias, polo que 
os outros xiran ao redor deste eixo central por máis que deba moverse para seguir a 
selo. Moncho ten oito anos e incorpórase tarde á escola por mor dunha enfermidade 
–padece asma e leva con el un inhalador–. Ao respecto Méndez Leite (2002) escribe: 
«Esta primera secuencia da una idea muy aproximada del personaje central, Moncho, 
un niño soñador, pero amedrentado, débil e inteligente, que se enfrenta por primera 
vez con el mundo exterior». (p. 387). Ten medo e foxe o primeiro día da clase. Máis 
tarde, grazas ao afecto de don Gregorio, comeza a gozar da aula. Está cheo de curio-
sidade e de necesidade de saber. Atopa na relación co mestre a posibilidade de saciar 
ese afán de coñecemento. Actúa de maneira solidaria cos amigos, como mostra a 
pelexa con José María para defender a Roque. Ao longo do filme vai aprendendo non 
só os saberes da escola senón que descubre tamén a presenza da morte, da mentira, 
da covardía, da violencia, do sexo e do amor. A súa transformación na escena final 
constitúe unha das realidade máis dramáticas desta historia pois as sedutoras pala-
bras do mestre, chaves de mundos novos, acaban por se converter en insultos. Fun-
cionalmente ademais de coprotagonista realiza o papel de ser os ollos da historia, o 
encargado de transmitir os acontecementos.

Sen dúbida a relación máis intensa do filme estableceraa co mestre. Don Gre-
gorio, ante todo, un solitario, está «más solo que la una». A súa condición de viúvo, 
o abandono dos nenos nos xogos, a soidade do vómito nocturno e mesmo o xeito 
estoico co que sae do concello na escena final mentres escoita os insultos dalgúns 
dos seus amigos e do seu alumno predilecto, acentúan esa sensación de illamento. 
É pobre, de feito, Ramón o pai de Moncho, confeccionáralle un traxe ao comprobar 
que o que leva está roto, e vai tomar o postre, unha mazá, á horta dun amigo. Rexeita 
a violencia como método para resolver os conflitos, sexan estes os derivados da des-
orde na clase, os procedentes das loitas políticas e ideolóxicas ou da torpeza etílica 
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de O’Lis. O seu entusiasmo polo saber lévao a transmitir aos seus alumnos os coñece-
mentos con paixón. A súa forma de ensinar e, sobre todo, o seu contacto coa nature-
za bebe nas fontes da Institución Libre de Enseñanza. Está comprometido coas ideas 
republicanas polo que será detido no final do filme. Como diría Teresa García-Abad: 

Tras su atrabiliaria apariencia, don Gregorio oculta el perfil amargo de un maes-
tro de escuela republicano y ateo con sólidas convicciones ideológicas. A pesar 
del terror, de la violencia, de la amenaza de la barbarie, don Gregorio no renun-
cia a sus ideas; prefiere la muerte digna a la vida humillada, cobarde, mutilada 
de los privados de libertad. Su determinación se opone a la tibia actitud del 
padre de Moncho, también republicano y vencido por el miedo y la intimidación 
de las tropas fascistas que toman el pueblo. El horror de los que claudican fren-
te a la libertad y la soledad de los que mueren. (2005: 115).

Neste sentido tamén son significativas as palabras de Thompson:

No filme de José Luís Cuerda La lengua de las mariposas, baseado neste conto, 
don Gregorio gaña algo de fondura; sabemos, por exemplo, que leu A conquista 
do pan, de Kropotkin, ou que estivo casado e a súa muller morreu deixándoo 
«más solo que la una». De todos os xeitos, este personaxe cinematográfico per-
de moi pouco da súa proxección figurativa do conto, converténdose en metáfo-
ra mesmo dos ideais destacábeis da República e a preguerra, como liberdade, 
fraternidade e igualdade. (2009: 101).

Don Gregorio, o heroe, o home dunha peza, actúa como unha sorte de intruso 
benefactor segundo a terminoloxía de Balló e Pérez (2004).

Os outros personaxes centrais son os membros da familia do xastre: Moncho, 
Andrés, Rosa e Ramón. Andrés, o irmán de Moncho –segundo Méndez Leite un dos 
grandes acertos do guión– traballa nunha botica e estuda música. O seu mestre dille 
que non tocará ben ata que se namore. Na maior parte do filme, serve para facer 
visibles os pensamentos de Moncho, para compartir as súas confidencias. Na viaxe a 
Santa Marta de Lombás pasa a se converter nun personaxe central e individualizado: 
o namorado. O seu amor pola chinesa lévao, como predecira o seu educador musical, 
a interpretar mesmo máis alá dos propios coñecementos. Nese momento mostra 
toda a súa sensibilidade e toda a dor dun amor imposible. Claro que, ao contrario que 
os heroes románticos ou shakespereanos non comete ningunha ousadía no intento 
de poder vivir plenamente ese sentimento. Convén non esquecer que este perso-
naxe, pusilánime por veces, submiso sempre, convértese no único membro da familia 
que mostra rebeldía solidaria cos presos. Empeza por insultalos pero os improperios 
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cesan cando ve saír o seu compañeiro músico, como se esta arte fose para el unha 
fronteira infranqueable, un campo de liberdade e bos sentimentos.

Ramón traballa como xastre, ten ideas republicanas e móstrase xeneroso cos 
amigos (regálalle un traxe ao mestre, por exemplo). Por momentos parece unha per-
soa sen moito espírito, incapaz de aceptar as súas responsabilidades e as súas viven-
zas, por exemplo a paternidade de Carmiña116, ou de comprometerse cos seus amigos 
e correlixionarios republicanos aos que chega a insultar na escena final, malia ser 
consciente do seu destino. Claro que estes insultos son consecuencia da necesidade 
de sobrevivir e producen un rompemento dentro do personaxe.

Algúns comentaristas cren ver en Rosa a representación da España silenciosa e 
prudente, por veces temerosa e covarde:

Rosa, la madre de Moncho, representa la España silenciosa y prudente, a veces 
temerosa y a veces cobarde, que no puede creerse que las patatas vengan de 
América y que un profesor no obligue a rezar en clase; que ofrece queso al 
maestro y que obliga a su hijo a insultarle públicamente. Simboliza al pueblo 
ciego, que cambia de bando como el viento vencedor. (Isabel Gallo e outros 
2011:5).

Thompson chega a dicir dela que é un exemplo da «feminización do Mao» e 
atopa unha diferenza significativa entre o conto e o filme:

Un exemplo relevante dunha femimización do Mao encóntrase na adaptación 
cinematográfica que realizou José Luis Cuerda do conto de Manuel Rivas, «A lin-
gua das bolboretas». O filme pode semellar reproducir fielmente o argumento 
e caracterizacións do conto, porén existen direrenzas moi significativas relativa 
ao pai e á nai nas dúas representacións. Por exemplo, no conto o pai toma un 
papel activo na traizón ao mestre. Ademais de obrigar o seu fillo pequeno, Mon-
cho, a proferir insultos contra o mestre republicano, el mesmo tolea e bérralle 
ao mestre. No filme, pola contra, é a nai a que obriga a Moncho a berrarlle ao 
mestre e o pai fica choroso e pasivo baixo a histeria autoritaria dela. Polo tanto, 
mentres no conto a traizón parece un acto acordado entre o pai e a nai, no 
filme a nai constitúe o motor deste acto. Cómpre salientar tamén a escena do 
filme inventada polo director na que os guerrilleiros van á casa en procura do 
pai e a nai lles mente dicindo que el non está. Este acto confírelle á nai outra 
característica represora e antirrepublicana. Se no conto a nai semella unha per-
soa tenra, no filme esas características son substituídas por unha personalidade 

116 Se ben a acompaña no enterro e faise cargo dos gastos do mesmo.
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fría e mandona. Mesmo o seu rostro transmite a idea dunha persoa autoritaria. 
(2009: 187-188).

Na nosa opinión Rosa é o personaxe máis complexo e rico en matices do fil-
me. Certamente é unha muller ignorante117 pero non silenciosa nin covarde118. Rosa 
discute co seu home sobre as súas ideas republicanas, o que podería considerarse 
máis ben valente, en todo caso unha mostra de independencia fronte ao marido; por 
contra, coas súas amigas, ao saír da misa defende a República e valora, de xeito espe-
cial, o feito de que poidan votar as súas conxéneres. Na festa da República participa 
e mesmo mostra alegría. No final do filme, actúa non como unha muller temerosa, 
senón como unha muller resolutiva, disposta a todo para defender o seu fogar e a 
vida do seu home e o seu fillo119. Sen dúbida pode considerarse miserable o empeño 
nos insultos pero o seu cruce de olladas desafiantes co cacique –nun marabilloso 
duelo interpretativo entre Uxía Blanco e Jesús Castejón– correspóndese máis ben co 
dunha persoa valente, en todo caso o proceder dunha muller disposta a defender a 
súa prole por enriba de calquera outro principio. Hai complexidade, hai matices, hai 
variacións, fronte ao carácter máis monolítico do resto dos personaxes.

Don Avelino e o cura constitúen o grupo das forzas vivas do pobo. Don Avelino 
móstrase sempre prepotente e partidario da violencia, sexa esta na escola, cando di: 
«Yo muy bien, pero el chico lo veo mal. Ayer le he puesto un problema de cuentas o 
sea, de ganado –explica Don Avelino con gesto antipático–, y no ha dado pie con bola. 
Palo, señor maestro, palo»; ou na política: «Mal, mal veo la cosa. Yo la solución la ten-
go, vaya si la tengo. [...] Plantarse en Madrid y darle fuego». O crego, se atendemos 
ás palabras de Ramón, aproveita as homilías para criticar ao goberno da República, 
mais ten unha actitude máis matizada e lle reprocha ao primeiro que sexa un bárbaro. 
Colabora cos sublevados aínda que espera que Deus lles perdoe a todos, co que está 
a mostrar dúbidas sobre a corrección moral da súa actuación. Tamén ten certa rele-
vancia a discusión que mantén co mestre pola repentina falta de interese de Moncho 
cara o seu labor de acólito pois considera que esta se produce a consecuencia das 
leccións impartidas na escola. Estes dous personaxes realizan o papel de antagonis-

117 Xulgar a falta de cultura deste personaxe como unha consecuencia da súa estupidez ou 
preguiza é ignorar a terrible realidade da época. Máis do 50% das mulleres eran analfabetas e a escolari-
zación era mínima, de modo que Rosa é unha vítima dunha sociedade inxusta, máis inxusta aínda coas 
mulleres. Non é un símbolo senón o reflexo dunha realidade cruel.

118 Se falamos de prudencia, debemos dicir que tamén don Gregorio actúa con cautela. Vexa-
mos que só se manifesta abertamente como republicano cando está a soas co xastre e non en presenza 
de Rosa, e antes de expoñerlle a Moncho as súas ideas sobre o máis alá, pregúntalle que pensan na casa.

119 En Os libros arden mal (p. 93-94) Rivas tamén nos describe outra nai resolutiva para salvar a vida 
do seu fillo, a nai de Curtis o encérrao para evitar que sexa detido.
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tas, necesarios contrapuntos do heroe. Como no western o gran propietario, afeito 
a resolver a tiros os problemas, e o encargado de gardar a orde legal, o sheriff, desta 
volta transformado en defensor da orde espiritual, en crego, se alíanse para obter os 
seus propios beneficios. 

O resto dos represores, falanxistas e Gardas Civís, forman case parte do atrez-
zo, apenas teñen rostro e carecen de nome e individualidade, pertencen a unha forza 
opresora e nada máis. Mesmo os Gardas Civís que aparecen varias veces ao longo do 
filme non chegan a acadar a entidade de verdadeiros personaxes; por seguir coa com-
paración co western, poderiamos identificalos cos pistoleiros que sempre acompañan 
a un principal.

Case sucede o mesmo cos nenos da escola: só a dous, ademais de Moncho, os 
podemos individualizalos. José María, o fillo do cacique, non quere estudar porque 
vai ser señorito na Coruña. Recibe a antipatía dos demais escolares como proba que 
Roque non o acepte no partido de fútbol120. Quere impoñer os seus desexos median-
te a violencia –pilla a Roque coa súa bicicleta– e recibe malos tratos na casa: «Bueno, 
pero se va a enfadar. Seguro que me casca», di cando don Gregorio lle manda que 
leve os capóns de volta. Con todo, nunha clara fuxida do maniqueísmo, Cuerda fai 
que sexa José María quen advirta a don Gregorio do ataque de asma de Moncho. Fun-
cionalmente José María leva o enfrontamento dos adultos á aula, provoca así a inte-
ractuación de ambos mundos. Roque, o mellor amigo de Moncho, móstrase como un 
mozo intelixente. Vai provocar que Moncho descubra novas realidades, sobre todo a 
relación de Carmiña e O’Lis, e esa, a de introdutor do heroe na vida adulta, vai ser a 
súa función principal dentro do filme.

O grupo de republicanos está pouco definido, se cadra só o pai de Roque, o 
dono do bar, e Ramiro, o acordeonista, son os únicos minimamente caracterizados. 
Este último por atrapar melodías ao voo e ser quen de tocar polo nariz. Sucede o 
mesmo cos demais membros da orquestra. Ademais do xa mencionado Ramiro só te-
mos datos sobre o simpático e locuaz Matías, o xefe do grupo. Claro que estes perso-
naxes teñen unha grande importancia funcional pois serven para xuntar as distintas 
historias dos contos, un é o confidente de O’Lis e os outros conducen a Santa Marta 
de Lombás, ao descubrimento do amor, a Andrés. Nese labor de xuntar os fíos, o feito 
de que o pai de Roque e Ramiro sexan dous dos detidos dota dunha unha maior cohe-
sión e unidade ás historias, ademais axudan a matizar a personalidade de personaxes 
como Andrés que deixa de insultar cando ve saír ao seu compañeiro de orquestra.

Carmiña vive afastada da vila. Coida da súa nai enferma coa única compaña 
de Tarzán. Sufre un dobre estigma social, o de ser filla ilexítima e o de ser a amante 

120 Se ben, nunha escena do final si está xogando cos demais, iso si, para marcar as diferenzas 
o director viste con guantes de porteiro ao neno aínda que non hai porteiros no partido.
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entregada de O’Lis. Cando morre a súa proxenitora, recorre ao seu pai biolóxico para 
pagar o enterro pois vive na miseria121. Rompe a súa relación con O’Lis cando este 
mata o seu can, nunha demostración de independencia.

O’Lis, un borracho pendencieiro, «el personaje más bruto de la película» en pa-
labras de Méndez-Leite (2002: 422), demostra esa ruindade cando tropeza co mestre. 
É case analfabeto, como podemos comprobar no feito de que le con moita dificultade 
unha nota que trae consigo. Ten unha relación case animalesca con Carmiña e detes-
ta o molesto can, sempre presente no momento das súas relacións sexuais. O seu 
carácter violento lévao a matar o animal. O’Lis non só mostra o máis instintivo das 
relacións sexuais senón que expresa as consecuencias da brutalidade na vida política 
e social e tamén na intimidade das persoas.

Tarzán, mais ca un can fero, parece un can molesto, non o vemos agresivo se-
nón máis ben xoguetón.

Por último debemos comentar os personaxes de Boal e a moza chinesa. Ao cen-
trarse a película case en exclusiva no aspecto romántico do amor imposible, e malia 
a magnífica e contida interpretación de Roberto Vidal Bolaño, o personaxe de Boal 
carece da forza do Boal do texto literario. Aquí aparece máis ben coma un cacique de 
pobo (é o alcalde) e, ao igual que Don Avelino, dá en impoñer as cousas: «En mi casa 
nadie dice que no, come y calla, chaval», casado cunha muller máis nova e vixiante do 
extravío amoroso que nota nela polo saxofonista.

A chinesa, muller nova e muda a consecuencia dun ataque dos lobos, ten un 
carácter submiso, case sempre leva a cabeza gacha. Séntese atraída polo músico por 
iso vai á festa a escoitalo ata que Boal a arrastra de volta para a casa. Con todo mós-
trase máis atrevida co mozo pois corre para despedirse del mentres pasa o autobús.

Respecto do narrador, Rafael Bonilla opina que estamos diante dun narrador 
extradiexético:

El texto de Rivas es un cuento autodiegético narrado por un adulto que reme-
mora –desde una prolepsis– su aprendizaje junto a Don Gregorio. Cuerda, por 
su parte, y suponiendo que realmente exista el «narrador cinematográfico», ha 
escogido una voz extradiegética, no marcada. Tal vez porque sabe que, en un 
sentido estricto, «el relato en primera persona del cine sólo lo es en la banda de 
sonido, dado que las marcas de dicha enunciación –los deícticos– existen en la 
lengua, pero no en las imágenes. (2004: 145-146).

121 Non podemos deixar de mencionar que acude ao cura e non ao médico cando ve que a súa 
nai está morta. Este dato móstranos ata que punto están marcados os papeis sociais da muller e a súa 
relación coa relixiosidade por enriba da ciencia.
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Sorprende, non obstante, que considere non marcado o narrador pois, tanto 
Matthew Smith:

Así como el cuento, la versión fílmica de La lengua de las mariposas está focaliza-
da desde la perspectiva de Moncho, dando paso así a una narración restringida, 
ya que el espectador va conociendo la historia a medida que lo hace el chico. 
Es más, esta focalización se mantiene de principio a fin, dado que el niño está 
presente en todas las secuencias del filme. Otro punto significativo es la sub-
jetividad de perspectiva que se establece como resultado de este enfoque que 
Moncho, con lo característico siendo que las imágenes y sonidos se vean o se 
escuchen desde su perspectiva, aumentando la identificación entre espectador 
y personaje. (Smith, 2009: 125).

como Olivia Rodríguez opinan que os acontecementos se focalizan122 a través dos 
ollos de Moncho. 

É interesante ver como os cineastas logran na película a focalización dos 
acontecementos a través da mirada de Moncho e a súa visión das cousas. […] 
A narración heterodiexética conséguese cunha cámara obxectiva que enfoca 
os personaxes, entre os que sempre, e nunca de maneira forzada está Mon-
cho –fóra dalgúns segundos antes de entrar pola porta–. O neno está presente 
como personaxe activo (v.g., na fuxida); ou como testemuña que abre os ollos e 
fai acenos de admiración ante o que ve –ocularización interna– ou ante o que 
escoita –auricularización interna– […] Non é o caso da narración cinematográ-
fica de A lingua das bolboretas. Na película o receptor está prendido da mirada e 
dos oídos de Moncho porque así o provoca o director. En moitas secuencias a 
ollada precede ó plano de aquilo que se está vendo; noutras aparece Moncho 
de costas ou nun ángulo de perfil, ocupando o primeiro plano da escena que se 
desenvolve nese intre. Esa focalización permanente que a película mantén con 
múltiples variantes, é un dos seus maiores acertos. Porque non é só a visión do 
neno a que se reflecte, senón que tamén se manifesta a súa interpretación do 
que sucede –ás veces, interpretación dunha interpretación, como na ocasión na 
que Moncho mira os ollos de súa nai cando ésta mira ós gardas civís–. A este 
respecto cómpre mencionar o recurso de reiterar o narrado audiovisualmente 
co relato verbal comentado. Moncho conta á nai ou ó irmán o que ocorreu na 

122 Smith define, seguindo a Genette, a focalización, o ángulo de visión: 
No se trata aquí, como señala Genette, de identificar quién es el narrador, sino de constatar 
el punto de vista desde el cual los eventos se ven, lo que él denomina focalización. (2009:34).
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escola, despois de que o presenciase o receptor. E nunha variante máis requin-
tada deste recurso, despois da narración verbal de O’Lis na taberna, o filme 
volve narrar este hiporrelato audiovisualmente co neno como testemuña. (Olivia 
Rodríguez, 2001: 565-566).

2.2. A rosa de pedra

2.2.1. «A rosa de pedra», o relato
O texto «A rosa de pedra» forma parte do volume Ela, maldita alma publicado 

en 1999. O relato narra o contido dun filme e o diálogo de dous dos actores unha vez 
rematada a rodaxe. Podemos afirmar pois que estamos diante dunha narración que 
inclúe outra narración, o contido da película. O feito de que a historia principal forme 
parte dunha ficción, concédelle un carácter irreal, imposible, e, ao tratarse dunha 
película, sitúanos no cruce de camiños entre a literatura e a sétima arte.

O relato inserto narra a evolución de tres encontros paralelos, as peripecias de 
tres parellas: Mireia e Bastián, Kiss e Manuel e Ima e o seu innominado mozo. Tres 
xuntanzas unidas por un tenue fío, o feito de que as tres protagonistas femininas 
están a traballar nunha reportaxe de moda na cidade de Santiago de Compostela.

Mireia, unha reporteira, trae incorporadas, mesmo nos tics, a dor e a fame 
de Kigali123 e atopa a Bastián; sería máis preciso dicir topa con Bastián pois no seu 
primeiro encontro a moza atropela o cego que remata no hospital. Esta relación, sen 
dúbida a máis rica e matizada do conto de Rivas, nace no momento da colisión, no 
instante en que o cego, dono do seu dereito «a ver o que me peta» (p. 253), imaxina 
guapa a retratista; medra no desexo de que ela vexa «como sorrí a pedra» (p. 256), 
no primeiro sorriso dela «despois de moito tempo» (p. 256) e chega ao seu cumio no 
«braille do agarimo» (p. 257). En certo modo, prolóngase máis alá, no relato marco, 
xa que, no diálogo final os actores seguen a conservar os seus roles cando falan sobre 
a beleza. 

Kiss é unha modelo angustiada que mira con horror os espellos e se entrega 
aos bombóns como forma de liberarse das súas angustias. Ela que vén de «vomitar 
tristeza» (p. 254) na compaña da «Compañeira Sombra» (p. 254), unha sorte de negra 
sombra na que se ve «fraca e gorda» (p. 254), coñece a Manuel, un gaiteiro, e séntese 
atraída pola súa música que «recende a fogueiras de algas sobre a neve» (p. 254). Esa 

123 Kigali, capital de Ruanda, evocaba no lector milleiros de imaxes de violencia extrema. En 
1994 produciuse nese país africano un xenocidio que causou a morte a máis dun millón de persoas 
e aínda moi presente nos medios de comunicación en 1999, data da redacción do relato, polo que o 
receptor do momento comprendía perfectamente un impacto tan profundo na reporteira.
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relación vai medrar ao son das notas pero tamén dos manxares, pois ela pídelle que 
a convide a cear, e vai chegar a súa consumación ao son das campás da Berenguela: 

Segundos antes, o director deu unha orde coa batuta, e a orquestra calou a 
sinfonía de Beethoven. E entón escoitáronse as doce badaladas da Berenguela. 
Ao rematar, houbo unha grande ovación.
As Campás. Kiss apoia a cabeza no ombro de Manuel e pecha os ollos. (p. 255).

Ima, estilista de Vanguard, vive unha historia de incertezas co seu mozo. No 
incesante intercambio de chamadas abundan as dúbidas, as dificultades:

Que tes sentimentos encontrados? Que queres dicir con sentimentos encontra-
dos? Todo o mundo ten sentimentos encontrados. Todos os sentimentos son 
encontrados. Eu tamén teño sentimentos encontrados. Non, eu non dixen que 
non estea segura. Es ti quen dixo que… Síntoo querido, chámote logo, vale? 
(p. 248).
Nunca me metín no teu traballo, non sei por que dis que te condiciono. Que 
é a miña personalidade a que te condiciona? Que estás dicindo? Esperaches a 
que estivese lonxe para dicirme que son fría e calculadora? Que eu acurto o 
teu sentido da mirada? Claro que son calculadora. Déixame dicirche que son 
eu a que paga o aluguer, fiestras e luz incluídas. Sabes que che digo? Dáte por 
aludido. Vai ao inferno!
Ima corta bruscamente. Mira os seus pés descalzos124. (p. 251).

Pero, case na fin do mundo, como se dunha salvación no último momento se 
tratase, a canle normal de comunicación, o teléfono móbil, deixa de funcionar e ela 
utiliza unha cabina, un curso máis tradicional, para comunicarse e a historia de amor 
parece revivir:

Ola! Es ti? Non, non me deron o recado. Non, non me pasa nada, é que estou 
nunha cabina e cáenme as moedas. A carón do mar, unha cabina no mar. Quería-
che dicir. Si que somos dous parvos. Ti es moito máis parvo ca min. Quédame 
unha moeda. Por un bico déixoa caer. (p. 272).

Entre os trazos máis importantes de «A rosa de Pedra», como xa anticipabamos 
antes, está a influencia da linguaxe do cinema125. Para Patricia Antón (2007: 249) unha 

124 Na reescritura fílmica, como veremos logo, só un dos pés está descalzo.
125 Insistimos en que se trata dun relato que narra unha filmación: «Aquí remata a película. A actriz 

que facía de Mieria e o actor que facía de Bastián sentan diante do mar» (p. 258).
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das características cinematográficas máis frecuentes nos textos literarios é a presen-
za da imaxe dentro da imaxe. Este trazo metavisual podemos observala, neste relato, 
no uso dos espellos, da fotografía e a pintura.

O espello, di a investigadora citada «es el único elemento capaz de visualizar 
a quien mira, en consecuencia, el único que consigue convertir a un personaje que 
observa a los demás en observador de sí mismo». (2007: 249). En «A rosa de pedra» 
as protagonistas óllanse con certa frecuencia, así por exemplo: 

Mireia tivo por primeira vez conciencia dese tic diante dun espello nun hotel 
de Kigali. (p. 245).
Cando está soa, Kiss mira con horror os espellos. Remexe na equipaxe, encontra 
a súa droga: os bombóns de chocolate (p. 251).

Para a análise das imaxes fotográficas debemos ter en conta, en primeiro lugar, 
que unha das protagonistas, quizais a principal, traballa precisamente de fotógrafa, 
polo que, como é natural, a linguaxe desta arte está moi presente tanto na boca do 
narrador como da personaxe:

E a continuación, como un revelado Polaroid, o tropel alegre e esmorgante das 
cores publicitarias apropiouse da mirada. (p. 246).
A cámara da mente dispara instantáneas de dor. (p. 248).
Teme que as portas se abran e xurdan as fotos da matanza e a fame, sobre todo 
aquelas máis terríbeis, as dos nenos que xa deixaron de chorar, tan delgados 
que se lles ve o día polas orellas, e que viven nun deslugar, mortos aínda vivos, 
vivos xa mortos, transparente á luz como o filme que os filma. (p. 253).

As referencias á pintura son menos abundantes pero non por iso menos 
interesantes:

De improviso, no cadro borroso entre un rostro que se xira conxestionado xa pola 
intuición da dor. Milésimas de segundo pintadas por un Francis Bacon. (p. 253).
O luscofusco, a caída do sol ao oeste, tralo monte Pedroso, pinta a vella Com-
postela de pan de ouro e óleos carnais. (p. 257).

Con todo, o trazo máis destacado, onde o autor mostra a súa mestría, é o 
uso de imaxes sensuais. Son moi numerosas as referencias ao sentidos corporais, 
en moitos casos mediante brillantes e atrevidas sinestesias. Precisamente este uso 
sinestésico fai complicado clasificar as referencias de acordo a un sentido corporal 
ou outro, non obstante, para maior comodidade do lector, optamos por este criterio 
para ordenar os exemplos:
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	Vista:
Falando de cores, había no baño da casa de Mieria un frasco de sales que lle 
dan á auga un ton azul báltico. A bañeira, dende dentro, é agora como un mar 
azulísimo e calmo. (p. 246).
Omar fora buscar ao cego Bastián para protexelo da chuvia cunha das súas al-
fombras. Ao camiñaren, é como se a alfombra tivese ánima coas súas franxas de 
cores vivas e ondulantes. (p. 249).
Chove, e polo parabrisas o mundo é unha acuarela gris que se esvae e se recons-
trúe e esvae. (p. 252).
Quero que Mireia vexa como sorrí a pedra. Porque a pedra está viva, Omar, a 
pedra está viva. (p. 256).

	Oído:
Que bonitas son as cidades onde aínda se escoitan as campás. (p. 252).
Vaga pola alameda e logo polo labirinto de pedra que é a vella cidade. Fraca e 
gorda, Compañeira Sombra, alma escrava, que máis lle ten. Unha música, que 
lle soa a laio e ouveo, vai tirando dela.
Baixo o arco da casa bispal, o gaiteiro Manuel toca unha música que recende126 
a fogueira de algas sobre a neve. (p. 254).

	Olfacto:
É o que Mireia facía con naturalidade antes de que o mundo se poboase de 
moscas e dese cheiro espeso que se pega á pel127 como graxa dunha maquinaria 
barata. (p. 245).
O chan está cuberto de mazás. Bastián afirma que o recendo das mazás é tamén 
do Antigo Reino dos Soños. (p. 249).
Hai alguén aí?, pregunta el con dor cómica, uliscando o aire. Debería ser obri-
gado levar perfumes. Así distinguiría á xente que non fala. Non será vostede a 
señorita Clair Matin? (p. 253).

	Tacto:
Anotaba impresións no seu diario. Sentiu que a súa enerxía para escribir ía en 
extinción como o grosor da tinta ao final da carga e a plumiña, ao secar, envexa 
a dureza dun cicel. Cada palabra requiría o esforzo dun petróglifo. (p. 245).

126 Notemos esta intensa sinestesia, o recendo é algo que se percibe polo olfacto, a música polo 
oído.

127 Outra vez os sentidos se mesturan, o cheiro pégase de tal xeito que xa se percibe polo tacto.
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Dorme acubillada sobre a colcha, sen desfacer a cámara. Puxo o chaleque por 
enriba do pixama e acocora a cámara, protéxea coa gornición dos brazos seus. 
(p. 247).
E paseniño, ao amencer, vai saíndo a néboa. Sae por debaixo das portas, pola 
boca ou polo cu das gárgolas, polos ollos das pechaduras, polos sumidoiros do 
Inferniño. E envolve a cidade coa mellor seda de Galicia128. Así é como nace a 
néboa. (p. 254).

	Gusto:
Sil cazaba bolboretas de cores […] No silencio que se fixo, Mireia puido ver ao 
retriever dar un limpo salto no aire e volver cun bocado de cores129. (p. 255).

Outros dos recursos retóricos destacados neste texto son as metáforas e as 
comparacións:

A vella casa de Bastián, un piso con bufarda na Algalia, na parte antiga, é como 
unha balsa de náufragos. (p. 249).
A saudade! Preguiza, reuma, bronquite dun pobo anfibio. (p. 250).
As xardas brillan como onzas de prata. (p. 251).
Hai unha cabina na beira dunha praia deserta. Quen a colocou alí debeu de 
pensar nas botellas botadas ao mar cunha mensaxe. (p. 257).

Xa comentamos con anterioridade que o estilo da obra de Rivas se caracteriza 
polo tratamento cordial dos personaxes, mesmo daqueles cos que Rivas se sentiría 
máis distante, e polo humor. O humor retranqueiro está presente, neste relato, sobre 
todo no personaxe de Bastián, a medio camiño entre a sensibilidade do Simbad de 
Cunqueiro e a ironía punzante do Max Estrella de Valle-Inclán, dous escritores dos 
que Rivas se sente debedor130, vexamos algúns exemplos:

É certo iso que oín, Bastián? Que o apóstolo ese que adorades matou el só 
trinta millóns e 761.423 musulmáns?

128 A percepción da seda é táctil, aínda que tamén visual igual que pasa coa néboa que, se é moi 
baixa, un pode notar a súa humidade.

129 Notemos que as cores se perciben polos ollos pero os bocados saboreanse.
130 No seu artigo «Novos, vellos e enredantes» incluído no volume Galicia, Galicia podemos ler: 

O problema para min non era desfacerse do pai senón buscar aos pais que nos foron negados. 
E iso tamén requiría loitar contra a historia que nolos roubara. Por un lado o exilio e o muro 
do franquismo, furtáranos pais como Rafael Dieste ou Blanco Amor. Por outra banda a salvisebe 
interior dos prexuízos non nos deixaba ver pai como Álvaro Cunqueiro e mesmo, xa no ensaio 
total da cegueira, á grande aguia do brasón galaico que é Valle Inclán. (p. 293).
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Así me fixen catedrático! Non fagas caso, home. Son cousas do marketing. Hai 
varios séculos tamén había moita competencia. En realidade, o apóstolo era 
palestino. (p. 249).
Oín dicir que hai unhas aspirinas contra a saudade, dille Bastián á farmacéutica.
A muller da farmacia mírao con asombro.
Contra a saudade?
Si, escoiteino na radio. Todo natural. E levan bicarbonato para os peidos sau-
dosos.
A farmacéutica séguelle a broma: Temos unhas cápsulas moi boas para o estrés, 
a ansiedade, a vertixe e o insomnio. Pero para iso que di vostede…
Iso? Chámalle iso á saudade? Non hai nada para a saudade? Xa ves, amigo Omar. 
Non hai nada para a doenza máis antiga do home! Ben, pois déame uns carame-
los de mel para a gorxa. (p. 250).
Bastián coxea.
Cego e coxo, di. Milagres do apóstolo! Non me negaredes que parezo un tipo 
interesante? Mágoa que xa non beba! Cego, coxo e borracho!
Bebías moito?
Logo, en voz baixa, atrapada por un recordo: Boh, tiña o Sil. El me guiaba pola 
universidade das tabernas. (p. 255).

O final do relato, que forma parte do que chamamos marco, merece unha análi-
se detida. Os actores, case como se se tratase do célebre texto de Pirandello, están xa 
na vida real pero como nunha «función de despedida» (p. 258). A actriz di, recordando 
o oficio do seu personaxe: «se fose fotógrafa, endexamais fotografaría unha posta de 
sol» (p. 258), e o actor replica, identificándose co seu rol, «e que os que podedes ver 
non aceptades a beleza» (p. 258) e a actriz, «que volve ser Mireia» (p. 258), apunta o 
narrador, comenta que non pode confiar na beleza porque «agora é a máscara que 
adoita levar o horror» (p. 258). Esta enigmática e interpeladora frase final déixanos 
diante dun feixe de preguntas: o horror identifícase coa fame e coa violencia?, as ima-
xes xornalísticas son famosas e premiadas por reflectilo?, habita o horror dentro da 
imaxe da fermosa modelo anoréxica?, a publicidade dulcifica a violencia e a inxustiza 
exercida? 

Noutra orde de cousas, este final sitúa todo o relato central como parte dun 
filme de maneira que a historia devén en irreal. Está expresada como algo que non 
foi, que non se deu, nin, dalgún xeito, se pode dar; acaso porque os protagonistas, as 
tres protagonistas na procura de autor, non atopan esa realidade nas súas vidas e, se 
cadra, a beleza dos encontros amorosos non é máis ca máscara do horror, da soidade 
coa que conviven.

De calquera xeito, o orixinal deste final está en que, fronte ao precepto de ve-
rosimilitude defendido por Aristóteles, Rivas resalta como irreal o esencial do conto, 
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pois se nos atemos simplemente ao real, á historia dos actores, o asunto carece de 
todo interese.

Os espazos de «A rosa de pedra» apenas están esbozados. Na maior parte dos 
casos serven para situar a acción e para lle dar coherencia e cohesión ao texto. Non 
obstante algúns deles adquiren un valor simbólico. Kigali, por exemplo, máis que 
como un lugar preséntase como un testemuño do sufrimento humano diante do que 
ningún ser sensible pode permanecer indiferente.

Tamén ten un importante valor significativo a vella casa de Bastián na Algalia. A 
Algalia está situada na parte alta da cidade, forma parte do casco antigo de Compos-
tela pero, en certo modo, afastada das rúas emblemáticas e dos edificios principais 
(catedral, concello, etc.). Deste xeito os personaxes aparecen unidos á tradición da 
cidade pero tamén a unha certa marxinalidade: a do cego Bastián, a do gaiteiro am-
bulante, Manuel, e a do inmigrante Omar. Claro que «o chan está cuberto de mazás» 
(p. 249) e «Bastián afirma que o recendo das mazás é tamén o do Antigo Reino dos 
Soños» (p. 249); un antigo reino dos soños que, por veces ten o mesmo son que «A 
Marcha do Antigo Reino» (p. 250) que Manuel toca na «humilde morada» (p. 250) con-
verténdoa en palabras de Bastián na entrada de «palacio».

O contorno da catedral vai ser moi significativo na relación entre Kiss e Ma-
nuel. Ela encóntrao baixo o arco da casa bispal e logo de cear sentan na escalinata 
que une a Quintana dos Vivos coa Quintana dos Mortos, a mesma antítese dos topó-
nimos está a destacar a transformación que se está a producir na protagonista e que 
se consuma ao pé da Berenguela. Ao tanguer das campás, como vimos, ten lugar a 
unión de Kiss e Manuel: «Kiss apoia a cabeza no ombro de Manuel e pecha os ollos» 
(p. 255). Unha sorte de contrapunto feliz da experiencia de San Patricio en Dublín 
onde Kiss parece que tamén sentiu o amor.

Tamén a Fin da Terra adquire un valor simbólico: a fin da terra, a fin da viaxe, a 
fin da historia, a fin da película, a fin do relato.

Por suposto tamén aparecen mencionados os lugares do camiño: O Cebreiro, 
Compostela e, dentro dela, a catedral, e os seus tellados, o mercado... e outros alleos 
como o aeroporto, pero son escenarios sen outro valor que o de indicar onde se rea-
liza a acción. Estes escenarios ao ter un referente real fóra do texto, que polo menos 
parte dos lectores coñecen, contribúen a proporcionar realismo a un relato que, sen 
embargo, está cheo de maxia e irrealidade. 

Aínda que os xogos temporais non son demasiado chamativos no texto non 
podemos pasar por alto unha pequena análise dos mesmos. Como apuntabamos an-
tes, a narración principal está inserta dentro doutra. Esta constitúe un diálogo entre 
os actores ao final dunha rodaxe, polo tanto a súa duración é mínima, apenas uns 
minutos. O tempo de filmación da película non se nos menciona en ningún momento 
e carece de toda relevancia para nós. 
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A historia da película tampouco ten unha cronoloxía concreta. Sabemos, si, que 
se produce no último lustro do século XX pola referencia ao conflito de Ruanda pero 
pouco máis. En todo caso, o significativo está no proceso dende un pasado doloroso, 
expresado en breves flashback: a da reportaxe de guerra, a das campás de Dublín, a 
separación do amado, pasando por un presente luminoso: o braille do agarimo, o 
apoiar a cabeza no ombreiro, o deixar caer a moeda por un bico, ata un futuro incer-
to: Bastián desaparece, Kiss marchará a desenvolver a súa carreira e a volta de Ima 
é unha aposta insegura. Ese fluír do sufrimento pretérito ao agora harmonioso cara 
un futuro inseguro acompaña o latir do texto. Convén sinalar finalmente a existencia 
dunha prolepse temporal: «Por que fas iso? Preguntaríalle moito despois Bastián […] 
e aínda estamos no aeroporto». (p. 246).

Os personaxes, aos que debemos clasificar segundo aparezan na historia mar-
co ou na historia inserta, están suxeridos, esbozados, como se fosen caricaturas 
amables.

Da historia marco só coñecemos a un actor e a unha actriz, cómicos que deci-
den levar a súa representación fóra da pantalla, pero non resulta inocente que care-
zan de nome propio, fronte aos da historia enmarcada que si o teñen: os personaxes 
ficcionais parecen estar construídos con máis realismo cos reais, cando menos con 
máis minuciosidade. 

En canto aos personaxes da narración inserta habería que distinguir entre per-
sonaxes principais, e dentro deles masculinos e femininos e personaxes secundarios, 
á súa vez divididos en persoas e animais.

Xa anticipabamos que estamos diante dun relato de encontros, dun relato de 
parellas. Consideraremos, en coherencia, personaxes principais os integrantes destas 
con independencia do grao de definición co que os describa o autor.

Mireia, unha reporteira sensible, dorme protexendo a cámara cos seus brazos. 
Sensible mais tamén dura, sabe que non pode enfocar cos ollos cheos de bágoas, e 
non acepta facilmente o cumprido do cego cando este a define como unha moza gua-
pa. Ao principio non se sente atraída polo proxecto: «Busca unha cotra para as túas 
fotos de moda» (p. 247), exclama diante do contestador, ao oír a oferta, mais logo 
desenvolve o traballo con eficacia e profesionalidade.

Ima traballa como estilista dunha revista de moda. Ten unha relación complexa 
e chea de inseguridades co seu mozo innominado. Non sabemos moito máis pois a 
súa intervención limítase aos diálogos telefónicos co seu noivo.

Kiss, unha modelo cun problema de anorexia (apenas come) e moral («vomi-
ta tristeza» [p. 254]), sente un odio profundo pola súa imaxe («mira con horror os 
espellos» [p. 250]), gústanlle as cidades con campás, lembra a un mozo cubano que 
coñeceu en Dublín e era sancristán en San Patricio e rende o seu amor a Manuel baixo 
o son da Berenguela. 
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O cego Bastián vende cunchas de vieira e historias. Compañeiro de piso de 
Omar e Manuel, garda unha relación especial cos animais, co papagaio don Álvaro 
que fala francés, co peixe Jonás e co finado can Sil do que herdou o olfacto. Ten un 
grande sentido do humor, lembremos a petición de aspirinas contra a saudade á 
farmacéutica, todo iso lémbranos o Max Estrella de Valle-Inclán pero menos ácido.

Manuel, un gaiteiro, vive con Bastián. Tamén conta historias, como a da inte-
rrupción da interpretación dunha sinfonía de Beethoven para escoitar as campás e 
vai engaiolar a Kiss coa súa marcha do Antigo Reino dos Soños que, por veces, ten a 
partitura da Marcha do Antigo Reino.

O innominado mozo de Ima é, simplemente, un personaxe funcional, o silen-
cio que non oímos desa relación. Incluímolo entre os personaxes principais, como 
argumentamos anteriormente, porque forma parte das tres parellas que configuran 
o relato.

Entre os personaxes secundarios creo que debemos distinguir entre os huma-
nos: Omar, a señora da gadaña e as mulleres do mercado; e os animais: Don Álvaro, 
Jonás e Sil.

Omar é, dentro dos secundarios, o máis desenvolvido. Trátase dun inmigrante 
magrebí, condición que sabemos polo nome e polo seu oficio de vendedor de alfom-
bras que segundo Bastián algún día cubrirán Santiago como se dunha festa do Corpus 
se tratase. Malia a súa cordialidade e amizade con Bastián a quen lle serve de laza-
rillo, non deixa de mostrar certa crítica como cando lle pregunta polos musulmáns 
mortos a mans de Santiago.

A muller da gadaña sube da néboa, a súa asociación coa morte é evidente e, 
«na cámara da mente» de Mireia dispara «unha instantánea de dor, a memoria da gue-
rra» (p. 248). A fotógrafa pídelle que pose para unhas fotos con Kiss e ela acepta cun 
sorriso demasiado artificial polo que a reporteira intenta distraela con preguntas.

As vendedoras da praza regálanlle peixe a Bastián en compensación das coplas 
que lles recita. Mostran sentido do humor e descreimento, por exemplo, cando lle 
reprochan a Bastián que repita as coplas.

Os animais son personaxes emblemáticos, ricos en alusións. Na nosa opinión 
o papagaio que fala francés, de nome Don Álvaro é unha homenaxe a Cunqueiro que 
tanto adoitaba xogar literariamente con eses seres131. Jonás, o peixe, igual que o seu 
homónimo bíblico, está atrapado, aquel nunha balea, este nun penico. O finado can 

131 Para comprobar a afección do autor de Mondoñedo polos personaxes animais, abonda con 
botar unha ollada a Merlín e familia. Nesta obra aparecen tres cans (Ney, Norés e Segovia), dous cabalos 
(Luceiro e Turpín), un gato (Ceris), unha serpe céltica (Smaris) e mesmo un home que se converte en 
galo (Esmeraldino). Ademais en «Cerdeira do Marco», unha das semblanzas de Xentes de aquí e de acolá, 
o protagonista merca un loro chamado Calumet que fala francés (vid. Álvaro Cunqueiro: Obra en galego 
completa. Semblanzas III. Vigo, Galaxia, 1983, p. 250).
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Sil déixalle en herdanza o olfacto ao seu amo. Todos eles están a cabalo entre o máxi-
co e o real, son mascotas pero posúen unhas calidades e visten unhas referencias que 
os transcenden a eles mesmos.

O narrador deste relato é omnisciente e heterodiexético. Non obstante, cre-
mos pertinente engadir que nas narracións incluídas dentro dunha narración marco, 
o narrador omnisciente adoita conceder a voz a outro narrador interno, pensemos 
por exemplo nos contos de don Juan Manuel.

2.2.2. La rosa de piedra, a película
O relato de Manuel Rivas e o filme presentáronse ao público o mesmo ano. 

Nos títulos de crédito aparece a lenda: «sobre un argumento de Manuel Rivas» o que 
nos fai sospeitar que o texto inicial puido ser redactado para a película e logo ser 
modificado para a súa publicación como conto. De feito, segundo podemos compro-
bar na memoria do proxecto, o final do relato literario é diferente do do argumento 
pois non aparecen uns actores despois dunha rodaxe, e os estilemas máis destacados 
tampouco están desenvolvidos.

A versión de Palacios debe considerarse unha reescritura pois aumenta o nú-
mero de personaxes, cámbialles o nome, amplía a cantidade de relatos de Bastián; 
elimina o tic de Mireia consecuencia da contemplación da pobreza; Ana132 só recibe e 
non realiza chamadas telefónicas. Todas estas variacións son xa, de por si importan-
tes pero o máis significativo atopámolo en que o texto literario, como xa argumenta-
ramos, é un relato de encontros; o filme, en cambio, parece máis un western: Mireia, 
o forasteiro, de procedencia incerta (non pertence ao mundo da moda), con algo que 
ocultar (unha morte), foi contratada para levar adiante un traballo itinerante; mantén 
un comportamento independente, á marxe do grupo e parece condenada, inevitable-
mente, a un duelo final, nesta ocasión con Ana. Dese enfrontamento vai xurdir, unha 
vez que se descubre o pasado, unha amizade. 

La rosa de piedra ten difícil adscrición xenérica. En primeiro lugar, aínda que foi 
estreada o 22 de xullo de 1999 na Casa de Galicia en Madrid133, é unha realización 
para televisión, de feito, o día de Santiago, emítese nunha programación especial 
dedicada ao Xacobeo na canle produtora. En segundo lugar, La rosa de piedra ten, 
sobre todo, unha finalidade publicitaria, como demostran as constantes referencias 
a produtos galegos sexan estes gastronómicos (os peixes do mercado, o polbo e o 
marisco, o viño, a augardente, a queimada, o licor café...), téxtiles (Kina Fernández, 

132 Advírtase o cambio de nomes das protagonistas: Imma e Kiss chámanse agora Ana e Paula.
133 Téñase en conta que foi unha produción de Canal+, empresa con sede na capital de España, 

e pola Xunta de Galicia.
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Adolfo Domínguez e Roberto Verino son os modistos que visten a Laura Ponte134), 
musicais (Berrogüeto e Lelía están presentes na película), etnográficos (os cabezudos 
de Laza) ou paisaxísticos (O Cebreiro, a cidade de Santiago ou a Praia das Catedrais). 
José María Folgar e Rita Martín sinalan ademais unha finalidade política desta produ-
ción: «é moi importante o aspecto promocional, [...], ademais dunha finalidade políti-
ca: un compoñente máis da propaganda gubernamental do Xacobeo 99» (2002: 485).

Mais La rosa de piedra non deixa de ser tamén un filme de ficción. O propio 
Manuel Rivas, no texto da promoción electrónica da película135 di:

Creo que La Rosa De Piedra (sic) es algo más que una aproximación original a 
Compostela y al Camino de Santiago. Es una historia de personajes realmente 
vivos, que encarnan la contemporaneidad y algunos de los rasgos y conflictos 
más definitorios, en ideas y estéticas, de nuestro tiempo. 

As distintas partes da película veñen marcadas polos lugares nos que acontece 
a acción: O Cebreiro (presentación), Santiago de Compostela (nó) e unha fin do mun-
do (desenlace).

Folgar e Martín (2002: 486) destacan que as imaxes dos títulos de crédito cons-
titúen o prólogo pois tras dun efecto néboa136, prodúcese un fundido encadeado co 
botafumeiro. Tamén sinalan estes autores que o uso do tipo de letra uncial –orixina-
ria dos monxes establecidos en Irlanda na Idade Media e que se pode contemplar nos 
linteis do Pórtico da Gloria– garda relación co ciclo artúrico, nunha homenaxe aos 
filmes desa temática. Recoñecemento que se verá reforzado pola referencia posterior 
ao filme de Spielberg, Indiana Jones and the Last Crusade (1989).

Despois dos créditos aparece un plano con angulación picada137 dun coche 
circulando nunha paisaxe tamén no medio da brétema. O vehículo acaba por chegar 
á Santa María A Real do Cebreiro, escenario onde se vai desenvolver a presentación 
do filme.

Neste limiar imos atopar xa os eixos fundamentais da trama: o conflito de Mi-
reia co resto do grupo, a súa procura da ollada perdida138; o de Ana e a súa parella; 

134 Non esquezamos que a acción do filme desenvólvese en torno a un grupo de persoas que 
queren elaborar unha reportaxe sobre moda galega.

135 Citado en Folgar e Martín (2002: 484).
136 A néboa será un elemento esencial da longametraxe pois mostra unha Galicia sempre chea 

de brétema, un neboeiro, como veremos, relacionada coa maxia do botafumeiro.
137 En opinión de Folgar e Martín (p. 483) esta angulación, o observar dende as alturas, é un 

recurso que pasou da literatura ao cine. Na nota 1 do seu traballo poñen como exemplo unha pasaxe de 
La Regenta.

138 Mireia nunca traballara como fotógrafa de moda, viña das reportaxes de guerra e non ato-
paba a ollada, é incapaz de retratar á modelo; por contra rexistra unha muller con gadaña, símbolo da 
morte que emerxe da bruma.



120
O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

os de Paula coa familia e o amor. Folgar e Martín apuntan que Carlos139, o único com-
poñente masculino do grupo, se comporta coma un namorado protector de Paula, a 
modelo, aínda que apuntan que esa relación non está desenvolvida polos guionistas. 
A nosa visión, neste caso, difire da destes investigadores. O personaxe de Carlos, en 
efecto, está menos desenvolvido que os demais do equipo, pero cremos que simple-
mente se trata dunha persoa responsable140, preocupada porque todo vaia ben; inclu-
so nos atreveriamos a dicir que as olladas van máis ben dirixidas a Ana. Ademais as 
réplicas que lle dan as mulleres teñen que ver cos conflitos delas (Paula compárao coa 
súa nai e Ana cun marido). O que si se mostra xa neste inicio é o comezo da relación 
de amor entre Manuel e Paula, un dos eixos do filme.

Os estudosos citados sosteñen que, ao longo da película, se produce unha 
desacralización. Xa no prólogo, cando contemplan o cáliz da igrexa que algúns iden-
tifican co Grial, Paula compárao co da película de Spielberg, Indiana Jones and the last 
crusade (1989). Este «aire» non sacro (segundo a expresión dos autores citados) vese 
reforzado pola figura da labrega con gadaña, unha sorte de morte posmoderna (Mi-
reia vén dunha zona de guerra e de provocar a morte dunha muller) pois, debaixo das 
roupas negras, loce un chuvasqueiro deportivo, rompendo así a imaxe tradicional. Na 
nosa opinión, como intentaremos demostrar ao longo destas páxinas, a relixiosida-
de, non necesariamente dentro da ortodoxia católica, e a espiritualidade non desapa-
recen do filme, antes ao contrario, forman parte esencial del. As letras mencionadas 
anteriormente, por exemplo, teñen unha orixe relixiosa e a película de Spielberg 
tamén ten un espírito relixioso, mesmo milagreiro141. Ademais o termo Ultreia, men-
cionado por Manuel, e a súa invitación a descubrir o seu sentido, son significativos 
pois aluden a un máis alá. Por se isto fose pouco, cando Paula lle comenta a Manuel 
que non son peregrinos, este responde que «iso nunca se sabe».

O nó do relato fílmico desenvólvese xa na cidade de Compostela. A Santiago 
chegan estes peregrinos da moda cos seus conflitos, o do grupo –a dificultade de 
traballar con Mireia– e os de cada un deles: os conflitos de Paula coa súa familia, co 
amor e coa alimentación; os de Ana coa produción da reportaxe e coa súa parella, e 
os de Mireia coa súa ollada.

O cambio de lugar vén marcado por varios planos da catedral, o botafumeiro, 
o santo dos croques, espectáculos dos que gozan todos agás Mireia. No seu papel de 
forasteira misteriosa e problemática, segue allea ao grupo. Está enfrascada noutras 
olladas. Para coñecer a cidade e para resolver eses conflitos van ter a curiosa axuda 

139 Este personaxe non aparece no conto.
140 De feito é unha sorte de mozo dos recados do grupo: maquilla, leva materiais, conduce, dá 

os avisos, etc.
141 Ao final do filme, o Graal, un obxecto de culto, non o esquezamos, manifesta propiedades 

máxicas, cura unha ferida de bala.



121
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

de Bastián, un cego que vende vieiras e historias («vieiras a 100 pts., historias, a von-
tade»). As lendas do invidente, como veremos, serán esenciais no desenvolvemento 
da trama.

Se o texto literario se caracterizaba pola riqueza das sinestesias, o filme tamén 
incide na sensualidade, malia que a noite de amor está resolta mediante unha ele-
gante elipse, como comentaremos logo. Os problemas dos personaxes están relacio-
nados cos sentidos corporais. Así o de Mireia coa vista, pois perdeu a capacidade de 
mirar, de ter unha ollada propia. Ana non para de recibir chamadas telefónicas, o seu 
oído está constantemente alerta. Paula non come, non degusta, agás cando está moi 
deprimida que se entrega aos bombóns.

A dificultade de Mireia para recuperar a súa capacidade de contemplar vese su-
bliñada polo tipo de instantáneas de personaxes en actitudes crispadas que retrata, 
como o coitelo na gorxa de San Paio, o lume das ánimas ou a expectación da Virxe142, 
pero tamén polo tipo de encadres que elixe pois as súas instantáneas rompen a ho-
rizontalidade143.

En Santiago, as accións e os problemas vanse entrelazar: así a elaboración 
dunha reportaxe fotográfica sobre a moda vese impedida polas incapacidades de 
Mireia, que aumenta a tensión co resto do grupo. O atropelo de Bastián provoca un 
cambio radical na actitude da reporteira xa que non só recupera a capacidade para 
mirar senón que toma a iniciativa cando Ana, superada polos seus problemas de pa-
rella, abandona o grupo e afúndese nunha crise persoal. De novo estamos diante dun 

142 Non podemos esquecer que o aspecto publicitario segue presente polo que aparecen moitas 
imaxes de lugares emblemáticos de Santiago, mesmo neste momento: A Igrexa de Salomé, a Acibeche-
ría, o convento de San Paio, etc.

143 A fotógrafa prefire os planos oblicuos pero non o fai só nese momento senón tamén nos 
dos tellados da catedral cando xa a calma aniña no grupo, polo que debemos considerala unha opción 
estética.
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evidente paralelismo co western, o forasteiro acaba por asumir a responsabilidade no 
momento de maior crise.

O segundo problema, o de Ana, a súa relación de parella, interfire no traballo 
pois as continuas chamadas do seu mozo interrompen a marcha do mesmo e dificul-
tan a concentración da protagonista. 

Paula –segundo Folgar e Martín (2002: 491), a máis fráxil das mulleres144– ten 
problemas coa súa nai, padece unha sorte de anorexia (négase a comer case todo 
para non engordar, se ben sucumbe ante o chocolate)145 e non acaba de atopar o 
amor. Co tempo e por influencia de Manuel vai achegándose a novas viandas, como 
o polbo e o marisco, e tamén a novas experiencias afectivas.

Ao lado das dificultades, como iluminándoas dende a súa cegueira, están as 
historias de Bastián. A lenda do alquimista que non puido ver a rosa de pedra que 
constitúe a cidade de Santiago entronca coa imposibilidade de Mireia para observar. 
A versión146 da historia de Tristán e Isolda, un amor imposible, semella á relación de 
Ana, e a historia do viquingo rescatado polo seu fillo narra un conflito familiar como 
o de Paula. O outro relato que conta Bastián, o da confraría dos tiraboleiros mortos 
que crean a néboa en Santiago, ten que ver coa roupaxe máxica da historia narrada 
e coa consideración de Galicia como un lugar con néboa, ao fin a ao cabo, a mellor 
seda de Galicia.

Se o texto literario era un texto cinematográfico, como quedou dito, no filme 
hai moito de literatura. As historias de Bastián non están recreadas visualmente se-
nón contadas e as peripecias dos protagonistas tamén están relatadas verbalmente 
e non fotografadas.

Os turistas da moda son peregrinos e nesa andaina vanse producir algúns en-
contros sobre os que logo afondaremos. A noite de amor de Manuel e Paula nárrase 
cunha elegante elipse. Na velada anterior, cando o mozo lle di: «vasme deixar ir só a 
estas horas?», ela pronuncia, baixo o son das campás, un enigmático e prometedor: 
«ata mañá»; un «ata mañá» que amencerá pleno como deixará claro o sorriso da actriz: 
unha completa manifestación de ledicia. 

O achegamento de Ana e Mireia, cando, como nun duelo, se contan as súas res-
pectivas historias, primeiro con carraxe e logo con comprensión, remata en amizade. 

144 A fraxilidade de Paula tamén me parece discutible pois, en ocasións, como na entrega do 
teléfono a Manuel, toma decisións que parecen, cando menos arriscadas, mesmo loucuras, se lle face-
mos caso ao sensato Carlos.

145 Na nosa opinión o chocolate é o nexo de unión entre os problemas alimenticios de Paula e 
os seus problemas amorosos pois non debe esquecerse a sona que este alimento ten como substituto 
do sexo.

146 En realidade trátase dun conto de Álvaro Cunqueiro titulado «Tristán García», incluído en Os 
outros feirantes.



123
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Por fin son quen de ollarse e oírse nunha sorte de resolución do enfrontamento entre 
elas e dos seus respectivos problemas. 

O encontro de Mireia con Bastián maniféstase sobre todo no atropelo. Mireia 
non ve ao cego pois a chuvia llo impide mais, a partir dese momento, vai ver a través 
del. Bastián convócaa no mercado e alí, por fin, recupera a ollada perdida.

Aínda que o filme comeza coa –para Paula– misteriosa mención da palabra 
Ultreia, ‘máis alá’, (será ela quen descubra o significado nunha publicación turística), 
os guionistas non tiran todo o partido posible do termo, polo menos no aspecto lin-
güístico. Reparemos en que o epílogo no mar implica varios máis alá: o máis alá do 
camiño de Santiago, a fin do mundo147, o máis alá dos conflitos dos protagonistas, 
en certo modo superados, e un máis alá da vida porque Bastián transcende a súa 
presenza neste mundo.

Se falabamos dun preprólogo no que o elemento esencial era a néboa, que terá 
a súa explicación no conto dos tiraboleiros mortos, podemos agora falar dun poste-
pílogo, a «resurrección» de Bastián. Esta resurrección, se cadra unha reencarnación, 
levaráo de novo polos camiños cara a Santiago, en sentido contrario ao dos turistas 
téxtiles, sen estes decatarse. O postepílogo incide no carácter real dos acontecemen-
tos pois o feito de que Bastián estea tomado pola cámara, coa forza documental e de 
rexistro que esta posúe, dá fe da realidade do relatado malia o escéptico comentario 
dos mariñeiros que ano tras ano escoitan a mesma historia.

Folgar e Martín (2002: 494) defenden que:

O decurso do guión acomódase perfectamente á descrición que, do profano, 
fai o dicionario da lingua española: «que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, 
sino puramente secular». Neste sentido, o tratamento «blackground» do Camiño 
de Santiago vén ser unha coartada axeitada ás particularidades da producción: 
aproveitamento da data do evento xacobeo, e, como xa dixemos, o emprego 
do mesmo por unha sección do goberno galego para os seus fins publicitarios.

Certamente, como defenden os autores, a visión de Bastián non concorda 
coa «historia oficial»148 do culto do apóstolo Santiago» (p. 494), incluso na nota 52 
engaden: 

147 Esta fin do mundo está rodada na praia das Catedrais (Ribadeo), outro escenario turístico, e 
non en Fisterra, como podería facer sospeitar o nome.

148 Bastián chega a dicir que lle bota óso de santo á queimada para lle dar o toque feminino pois 
sostén que na tumba do apóstolo está enterrado un corpo de muller. O propio Rivas escribe un artigo 
titulado «Unha moza chamada Santiago» (Os grouchos, p. 102), no que comenta esa posibilidade.
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Os contos de Bastián teñen un contido asantiaguista. Só o de Erik estaría en 
conexión cos milagres medievais recollidos por poetas como Alfonso X ou Gon-
zalo de Berceo. Ademais, o seu desapego xacobeo queda manifesto na conversa 
con Abdel, case no final do filme: «Oye, por cierto Bastián, ¿es cierto eso que 
he oído de que el santo ese que adoráis mató él solo a más de treinta millones 
de musulmanos (sic)? –¡Qué va! Esas son cosas del marquetin. Hace siglos había 
mucha competencia, estaba Jerusalén, Roma, Covadonga ahí al lado… –Sí, sí…
tú que me vas a decir cuentero».

Pero, podemos dicir que a súa heterodoxia o converte en laico, en profano? Na 
nosa opinión non. Os elementos máxicos e/ou relixiosos: o santo dos croques, a pe-
regrinación de Erik, a figura de Santiago Matamouros..., a iconografía e, sobre todo, 
o momento máxico das campás soando na promesa encuberta de amor de Paula a 
Manuel superan o profano. Reparemos ademais na figura de Bastián, un espírito que, 
como os vampiros do cine, non pode ser fotografado nin aparecer nos espellos; a súa 
desaparición no mar e a súa reaparición camiñando terra dentro entran no ámbito 
do sagrado149.

Outro aspecto senón relixioso cando menos espiritual, reflíctese no carácter 
transformador do camiño. Todas as protagonistas cambian as súas vidas e, en certo 
modo, purifícanse. Así Mireia purga os seus pecados, mesmo os confesa a Ana, e re-
cupera a súa ollada grazas a Bastián, ao que, ao principio, nin ve pola chuvia, real e 
metafórica, que o tapa. Ana vive un amor incerto que romperá na mesma viaxe dun 
xeito triste pero pacífico. Paula recuperará o diálogo coa súa nai á que chama por 
teléfono, encontra o amor en Manuel, comprometido baixo o son das campás da 
catedral (por máis que non saibamos que futuro terá ese amor) e, ao tempo, estase a 
liberar da súa anorexia. 

Reparemos agora nunha escena esencial da película, o duelo entre Mireia e 
Ana, xa mencionado anteriormente. Ambas repróchanse mutuamente as respectivas 
actitudes e cóntanse, confésanse, os seus problemas. Na primeira parte da conversa 
están sentadas e na segunda camiñando pola cidade, entre ambas partes hai unha 
enigmática imaxe que serve de transición: un charco no que se reflicte a fachada do 
Obradoiro e a Bastián pasando por enriba da auga. É o camiño, e o poder transforma-
dor do mesmo; un camiño que remata na catedral. De modo que, aínda que moder-
nizada, mesturada con reclamos publicitarios e con publicidade institucional, pervive 
unha espiritualidade cunha forte compoñente relixiosa; iso si, un tanto afastada da 
ortodoxia católica. 

149 Remitimos aquí a segunda acepción do DRAE sobre sagrado: «Que es objeto de culto por su 
relación con las fuerzas sobrenaturales de carácter apartado o desconocido». (O subliñado é meu).
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Como xa apuntabamos con anterioridade os espazos deste filme serven para 
delimitar as partes da película. Así, a presentación desenvólvese no Cebreiro, o nó en 
Santiago e o desenlace na fin do mundo.

Non podemos esquecer en ningún momento que o filme ten unha vertente 
claramente publicitaria, de aí que as localizacións obedezan a este fin. A elección de 
O Cebreiro como inicio vén dado, en grande medida, por ser o primeiro lugar signi-
ficativo do Camiño en Galicia e porque este lugar conserva tesouros do patrimonio 
arquitectónico galego: as milenarias pallozas con cuberta de colmo, a igrexa románi-
ca que custodia o Graal.

No Cebreiro está presente a néboa, un elemento caracterizador da paisaxe ga-
lega, resaltado na longametraxe. Folgar e Martín, na nota 11 do seu traballo, afondan 
na tradicional relación entre a paisaxe galega e a néboa: unha relación que transcen-
de o atmosférico para adquirir importante un valor simbólico. Pero esa brétema sim-
bólica, non o esquezamos, rematará por ser a néboa do botafumeiro, outro elemento 
máxico relixioso.

Compostela, o espazo do nó, preséntase como un escenario turístico, sen dú-
bida; hai moitos lugares fermosos que contemplar: a catedral, as prazas, as rúas, as 
igrexas, o mercado…, pero, sobre todo, acompaña os sentires dos personaxes. As 
imaxes contorsionadas coas que se identifica Mireia, xa apuntadas por Folgar e Mar-
tín, o mercado onde, a través dos cheiros que, segundo Bastián, ten que fotografar, 
(«Podías empezar polo mercado mañá» «Búscame alí, encontraremos magníficos olo-
res para retratar»), e, sobre todo, os tellados da catedral, nos que Mireia xa se eleva 
por enriba da súa cegueira, vendo dende o aire (hai unha imaxe dende o helicóptero), 
a rosa de pedra que non puido contemplar o alquimista. Este plano cenital expresa o 
ascenso, a consecución dunha ollada plena150. 

150 Quero de novo insistir neste carácter transformador do camiño e da simboloxía relixiosa. 
Certamente, Mireia empeza a ver no mercado pero a plenitude da vista acádaa na catedral e mesmo se 
eleva por enriba dela como se dunha ascensión se tratase.
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A cidade de Santiago tamén acompaña o rumbo de Ana na súa pelexa por 
superar a crise de parella e levar adiante o proxecto. Ana séntese máis segura na ha-
bitación do Hostal dos Reis Católicos, un refuxio interior, que na intemperie das rúas 
onde o seu esvaecemento é notorio, unha nova demostración da función do espazo 
como caracterizador de estados de ánimo.

Para Paula a cidade aparece incerta, non acaba de sentirse cómoda en ningún 
dos lugares tradicionais, agás no instante de plenitude da súa promesa de amor ao 
son das campás. Pero a súa integración medra na taberna, escoitando a música, no 
restaurante, comendo o polbo que lle ofrece Manuel.

A Compostela de Bastián é a Compostela dos mitos pero tamén a Compostela 
do mundano, pasa das prazas da catedral ao mercado e aos lugares máis bulideiros 
da cidade.

Podemos resumir pois que Santiago está tratado como unha cidade de enorme 
beleza artística, na que se pode gozar de sabores nas prazas ou nas tabernas, é dicir, 
como un destino turístico, pero tamén como un lugar espiritual, onde os problemas 
e avatares humanos poden atopar referentes que os acompañen e os iluminen.

O espazo epílogo, a fin do mundo, remítenos a Fisterra por máis que a lo-
calización da película sexa a Praia das Catedrais en Ribadeo. Certamente falar de 
localizacións nos filmes pode parecer superfluo pois o esencial está na súa función 
narrativa non o lugar de rodaxe. Non obstante, o carácter publicitario da película 
obriga a sinalalo pois non cabe dúbida de que hai unha intención de destacar este 
espectacular lugar. Neste espazo da fin do mundo, nesta ultreia, este máis alá, Bastián 
vai desaparecer. Volverá nese eterno retorno ao mundo dos espíritos desaparecendo 
no mar, símbolo tradicional da morte como nos recordan as coplas de Manrique.

Ademais dos espazos vistos, existen os espazos aludidos: o innominado país 
da guerra de Mireia, coas consecuencias para a súa ollada, cheo de francotiradores 
que xogan coa vida das persoas («despois de terme no punto de mira todo o día, pola 
noite quería convidarme a unha copa […] para el era un xogo») e onde un clic fotográ-
fico pode causar a morte, o Madrid de Xaime, a parella de Ana, un Madrid impersoal, 
sen ningún tipo de referencia concreta e as pasarelas de moda (Milán, París) de Paula. 
Todos eles son as paisaxes dos conflitos: bélicos, amorosos ou da fama... e creadores 
de aflicións, en claro contraste, con Santiago.

Dentro dos espazos referidos están os dos contos de Bastián: Zamora e Venta 
de Baños, no texto de Tristán e Isolda, o Norte do Viquingo, o Turín do cabaleiro no 
conto do Alquimista, meros escenarios da acción.

Para rematar debemos referirnos ao que, xa con anterioridade, chamabamos 
espazo atmosférico. A néboa, xa o anticipamos, é un elemento esencial, a néboa é a 
friaxe no Cebreiro, a néboa en Compostela é a seda dos Tiraboleiros, a néboa na Praia 
das Catedrais é a incerteza do mar. Ademais da néboa, que «no es el olvido/sino pos-
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tergación anticipada» en palabras de Benedetti151, está presente a choiva: «Chove en 
Santiago» di no relato de Rivas, nunha homenaxe ao poema de Lorca, configurando 
así unha paisaxe galega prototípica.

Por último está o espazo proposto, o espazo Ultreia, máis alá. Máis alá no ca-
miño, máis alá na relación entre Paula e Manuel –non esquezamos que el pronuncia 
a palabra–, máis alá na fin do mundo, máis alá, case no ceo, enriba dos tellados da 
catedral; máis alá da vida, na resurrección de Bastián.

O relato principal, a viaxe dos turistas, funciona como marco no que se inclúen 
os outros relatos: os conflitos individuais e as historias de Bastián. O tempo do dis-
curso avanza linealmente e dura sete días aproximadamente152: un día no Cebreiro, 
cinco en Santiago e un na fin do mundo.

Se sobre o texto literario comentabamos que se trataba dunha narración cine-
matográfica, temos que dicir agora que o filme ten moito de narración literaria. En 
primeiro lugar atopamos historias contadas, non proxectadas –as historias de Bastián 
coñecémolas a través das súas palabras e non por procedementos visuais–; o mesmo 
podemos dicir dos problemas pasados dos protagonistas: non hai imaxes de Mireia 
na guerra, nin ollamos os desfiles de moda de Paula nin a ruptura coa súa nai; a crise 
de parella de Ana resólvese por vía telefónica e non observamos en ningún momento 
a Xaime. Todo isto contribúe a que a narración visual sexa lineal por máis que os 
relatos remitan ao pasado.

Clasificaremos os personaxes en principais e secundarios. Chamaremos prin-
cipais, atendendo a súa función na historia, aos membros do grupo de peregrinos 
da moda: Ana, Paula, Mireia e Carlos e aos personaxes directamente relacionados 
con eles: Bastián, que será a voz da resolución dos conflitos, Manuel, o amor de 
Paula, e Xaime, o mozo de Ana. Aos demais personaxes considerarémolos secunda-
rios. Dentro deste segundo grupo diferenciaremos aqueles personaxes mostrados 
ou participantes: Abdel, a muller da gadaña e as mulleres do mercado, e aqueles que 
son só aludidos como a muller morta na guerra, a nai de Paula ou os personaxes das 
historias de Bastián.

Mireia, unha correspondente de guerra, está contratada para realizar unha re-
portaxe de moda, pois Ana, a produtora, pretende presentar unha ollada nova e non 
a arquetípica deste tipo de reportaxes. O resto do grupo (Ana, Paula e Carlos) obsér-
vaa coma unha persoa excéntrica: «Non sei como me irá coa fotógrafa que é unha 

151 Mario Benedetti: «Hombre que mira a través de la niebla» en Poemas de otros, Madrid, Visor, 
1984.

152 Non temos a completa seguridade de cal é a duración da historia fílmica; sen dúbida hai elip-
ses temporais, por exemplo os desprazamentos dos personaxes entre os diferentes lugares da acción 
están omitidos, pero o desenvolvemento do discurso fílmico limítase a estas sete xornadas.
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tía un pouco rara» (Ana) «Non podo traballar coa fotógrafa esta, hai demasiada ten-
sión» (Paula) «Que pasa? Hoxe que a xefa está pachucha a señora quere tirar fotos?» 
(Carlos). Ela non se adapta á forma de traballar convencional. Sucede que perdeu a 
capacidade para ollar durante a guerra:

Ía tirar a foto do rostro dunha vella, ela debeu confundir o xesto que fixen o 
apuntar con que alguén lle apuntaba, non sei, pero de golpe asustouse e saíu 
ás carreiras fóra do camiño e non se podía saír. Eu dicíalle que non, que non se 
asustase pero nada, non escoitaba e pasou, pasou o que tantas veces pasara a 
detonación e o silencio despois e non puiden facer nada. 

Ao longo de todo o filme vai manifestar unha opción estética polos planos obli-
cuos; a súa evolución percíbese moi ben nos obxectos que retrata, primeiro imaxes 
dolorosas como o seu espírito atormentado, despois –xa dedicada ao seu traballo– 
chega a elevarse por enriba mesmo dos tellados da catedral. Con todo non pode 
retratar a Bastián, non o pode fotografar porque Bastián, como logo veremos, é unha 
sorte de pantasma e, ao igual que os vampiros do cine clásico, non aparece reflectido 
nin nos espellos nin nos retratos. Bastián encarna o espírito do peregrino pero tamén 
o espírito da propia cegueira de Mireia. A transformación da muller da cámara pasará 
por tres momentos definitivos: o primeiro cando atropela a Bastián como se atrope-
lase a súa propia falla de visión, o segundo na conversa con Ana –ao principio tensa e 
logo, trala xa comentada transición sobre o charco que reflicte a fachada do Obradoi-
ro, unha conversa na que Mireia acaba por compartir a causa da súa cegueira153– e o 
terceiro, o culmen do cambio, producirase cando ela abandona a cámara e lle pide a 
unha muller que lle tome unha foto dela acompañada de Paula e Ana, chegándose así 
a fusión do grupo de mulleres, pois Carlos non sae na instantánea.

Ana, unha produtora de publicidade e xefa do grupo, aspira a desenvolver unha 
orixinal reportaxe de moda154 para o que contrata unha fotógrafa allea a este mundo 
e decide empregar escenarios naturais no Camiño de Santiago, na propia cidade de 
Compostela e máis alá. Para ela este proxecto transcende a mera tarefa profesional e, 
como sente que fracasa, acaba angustiada: 

153 Por máis que non haxa un mediador relixioso non deixa de parecerme unha confesión, cos 
seus pasos correspondentes: 1) exame de conciencia: Mireia leva todo o tempo examinando a súa ollada, 
a falta dela, en diálogo mesmo coa morte simbolizada na muller da gadaña; 2) dor dos pecados, mos-
trado nas imaxes dolorosas que fotografía; 3) propósito de emenda: é evidente que pretende cambiar o 
seu proceder; 4) dicir os pecados ao confesor: aquí dille a Ana o seu grande secreto o de ter provocado 
unha morte; e 5) cumprir a penitencia, rematar a reportaxe. Laico, si, profano acaso, heterodoxo dende 
logo.

154 Reparemos en que é case unha metáfora do propio filme, un enorme anuncio publicitario 
disfrazado de película de ficción.
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Non sei Mireia, non dou máis e metinme nisto en contra da opinión de tanta 
xente. 
Ana, sempre que fas algo tes xente en contra, di Mireia.
Ti non o entendes, verdade, non podes entendelo, isto para min é moito máis 
ca un traballo e? Que o fodín todo. Arruineime, destruín definitivamente a miña 
parella e non conseguín nada. 

Ao tempo está sumida nunha crise de parella con Xaime, un mozo con voca-
ción de artista e posesivo:

Claro que o traballo é moi importante para min pero iso non ten nada que ver. 
Non houbo máis ca unha relación profesional, xa cho dixen.
Nunca me metín no teu traballo, non sei por que dis que te condiciono. Que a 
miña personalidade te condiciona? Que estás dicindo? E esperaches a que estea 
lonxe para dicirme que son fría e calculadora? Que acurto a túa mirada? 

Ao final da viaxe romperá con el. Ana, como moi ben reflicte o fermoso plano 
detalle dos seus pés, un con calcetín e outro sen el, está cun pé dentro e outro fóra. 
Acabar a relación provócalle mágoa (acaba de pedirlle a Xaime que leve o que queira 
agás o disco de Cesárea Évora para poder chorar a gusto), pero entende que esta non 
vai adiante. Os seus momentos de indeterminación lévana a afastarse do grupo como 
sucede na escena do baile da taberna. Ao principio ela di que o vai pasar moi ben 
mais acaba por marcharse antes de tempo, despois de rexeitar algúns achegamentos 
que non lle agradaron155 moi sutilmente mostrados polo director. Ao día seguinte, vai 
estar fóra do grupo e refúxiase no seu mundiño ata que a conversa con Mireia, unha 
confesión mutua como xa explicamos antes, a devolve ao traballo. Previamente com-
partira esa anguria comendo bombóns con Paula («así engordamos xuntas»). Tamén 
en Ana a historia de Bastián, como vimos unha versión dun conto de Cunqueiro, lévaa 
a comprender a imposibilidade do seu amor malia a intensidade do mesmo («estas 
cousas só suceden nos grandes amores»).

Paula traballa de modelo. Vén de facer xiras por París, Milán… Na súa vida hai 
varios problemas sen resolver: o primeiro a relación coa súa nai, o segundo a súa ano-
rexia e o terceiro a incapacidade para elaborar proxectos de futuro máis alá da súa 
profesión («non cres que é hora de ir pensando», comentoulle Manuel156). O Camiño 
convértese para ela nunha oportunidade para superar estas dificultades. Chama a súa 

155 Ademais de bailar con Carlos, outro home se achega a ela para o mesmo pero ela se afasta.
156 É moi significativa a resposta de Paula. Se a Carlos no Cebreiro lle di: «custoume librarme da 

miña nai e ti compórtaste igual ca ela», a Manuel lle contesta: «Non me vaias de pai».
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nai dende Compostela, do mesmo xeito que o fillo do relato de Bastián foi a Santiago 
na procura do seu proxenitor. A súa relación cos alimentos mellora grazas a influencia 
de Manuel, incorpora a súa dieta o polbo, o marisco, o peixe e mesmo a augardente 
e o licor café. Trátase do descubrimento do gusto e das realidade pracenteiras, «xa 
non precisas os bombóns de chocolate». Sobre a terceira, a posibilidade da súa pro-
pia ultreia, o seu máis alá, nada se nos di, pois a relación con Manuel parece rematar 
ao abandonar Santiago pero a fermosa despedida do día anterior, coas campás da 
catedral e, sobre todo, a misteriosa, naquel momento, expresión «ata mañá» parecen, 
polo menos, albiscar a posibilidade de que eses proxectos xurdan.

«Bastián é Bastián», di Manuel nun intento de expresar a súa singularidade. 
Bastián é unha realidade espectral, o espírito do Camiño, por iso, aínda que Mireia 
o detecta cos seus ollos, non aparece no encadre fotográfico cando esta o enfoca na 
Praza da Quintana e por iso se esvaece nas calellas sen saída e non é percibido polos 
veciños. A súa desaparición no mar –na fin do mundo, na ultreia–, ten un carácter 
mítico; repítese e, por máis que llela relataron moitas veces, os mariñeiros nunca a 
contemplaron. A súa reaparición terra dentro andando de novo os pasos do camiño, 
como se dun eterno retorno se tratase, reforza o seu carácter pantasmal. Bastián 
actúa como eixo estrutural do relato; nel converxen todas as procuras e dende el 
emanan os sendeiros novos. Non só transmite as lendas –lembremos o seu oficio de 
vendedor de cunchas de vieira e de lendas –senón que se converte en lenda mesma. 
Bastián sempre ten a man unha historia, unha fábula que se adapta ás necesidades 
emocionais do receptor, que afonda nas súas crises persoais para dotar dun sentido 
propio, transformador, se cadra redentor, a cada viaxe. 

Bastián perde parte da súa retranca no relato fílmico, a escena da farmacia, por 
exemplo, non aparece e tampouco o dereito dos cegos a ver a realidade como lles 
peta, tamén perde forza irónica a referencia aos mouros matados por Santiago ao 
non utilizar un número concreto, trinta millóns e 761.423, senón un número redondo 
trinta millóns, pero aínda así conserva trazos do Max Estrella de Luces de Bohemia, 
sobre todo nas bromas e nas garatuxas que lle dedica, por veces repetíndose, ás pei-
xeiras do mercado santiagués.

Dende o punto de vista puramente funcional, Bastián actúa como o medio cen-
tro dun equipo de fútbol, recolle a pelota e distribúea case como se non participase 
no xogo. En Bastián non hai conflito, non hai evolución –non esquezamos que é un 
ser «celestial»–, pero si hai unha ollada ao corazón alleo. En resumo, Bastián é Bas-
tián, un cego que ve máis alá, un contador de lendas que é lenda, un eterno retorno 
dun camiño sempre novo.

Folgar e Martín sinalaron con acerto que: «Polo que se refire aos personaxes mas-
culinos, parece que os guionistas non tiveron interés en desenvolvelos, porque tanto 
Carlos como Manuel carecen de matices equivalentes ós das mulleres. (2002: 494)».
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A Manuel caracterízano como un galego («eu aos galegos cada vez enténdovos 
menos, como pode ir un a Francia para volver a súa casa, 600 km andando», comenta 
Paula). Toca nun grupo musical. Ten unha grande amizade con Bastián e mantén un 
romance con Paula a quen coñece no Cebreiro ao comezo do filme. Ela dálle o seu 
teléfono malia non coñecelo o que provoca unha advertencia por parte de Carlos, 
da que logo falaremos. Manuel resulta fundamental na transformación da modelo, 
consegue liberala da súa anorexia a base de ofrecerlle viandas como o polbo ou o 
marisco e móstralle unha ollada futura fóra do ámbito profesional. A súa relación cul-
minará nunha noite de amor, unha velada prometida na despedida da véspera baixo 
as campás da catedral. Manuel vén sendo, en realidade, un personaxe instrumental, 
ten o único obxectivo de colmar as necesidades de Paula e tamén de presentarnos 
produtos gastronómicos e musicais. Non esquezamos ademais que el leva a Paula 
onda Bastián para que lle conte a historia do viquingo.

Folgar e Martín defenden que «Carlos se comporta con Paula, como unha es-
pecie de protector namorado dela». (2002: 487) e insisten en nota a pé (n. 16) en 
que esta relación interpersoal non foi afondada. Na nosa opinión non hai motivos 
dabondo para pensar que Carlos estea namorado da modelo. Carlos móstrase sem-
pre protector con todo o mundo, como se pode comprobar cando Ana lle replica 
que parece un marido petardo. É máis, existen indicios que nos levarían a pensar 
máis no interese por Ana, a súa xefa. En primeiro lugar está a enigmática157 resposta 
a Xaime: «non houbo máis ca unha relación profesional», despois enfróntase con 
Mireia cando quere comezar o traballo sen ela. No bar baila con Ana e decide que 
todos volvan unha vez que esta regresa ao hotel, ademais, cando van saír cara a fin 
do mundo, Ana entrégalle as chaves do coche. Por outra parte cando Paula vén feliz 
da súa noite de amor, el cóllea alegre e agarimoso polo brazo e pregúntalle «que che 
pasou bonita?», o que non parece a pregunta máis habitual nun namorado protector 
cando sospeita razoablemente que a súa pretendida acaba de ter unha noite de amor 
con outro. Cremos que é máis prudente pensar que Carlos actúa como un profesional 
responsable, se cadra un pouco paternalista e protector pois lle suxire ás mulleres un 
comportamento seguro e prudente. Por outro lado nun varón solitario acompañado 
de tres mozas guapas, non pode estrañar que sinta certo interese por elas ou cando 
menos que poida explorar posibles camiños, sen que isto implique un sentimento tan 
intenso como o namoramento.

De Xaime apenas sabemos, deducimos o seu carácter polo que lle oímos 
contestar a Ana nas súas conversas telefónicas. En realidade Xaime representa un 
conxunto de tópicos sobre defectos masculinos na relación de parella; ten un com-
portamento acaparador, non deixa de chamar constantemente, móstrase inseguro e 

157 Non sabemos a quen se refire exactamente.
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celoso, Ana vese obrigada a explicarlle que só mantiña unha relación profesional, non 
aporta nada economicamente, etc.; máis que un personaxe individualizado parece un 
conxunto de características convencionalmente atribuídas a un tipo de homes.

Abdel actúa como unha sorte de lazarillo de Bastián, como don Latino de His-
palis serve de contrapunto de realidade («non son máis ca contos Bastián»), pero, ao 
contrario que o personaxe de Valle-Inclán, non se comporta como un cínico aprovei-
tado senón que mantén unha xenerosa amizade co cego. Abdel, un inmigrante de 
orixe magrebí, vende alfombras, o que non deixa de ser outro tópico sobre este tipo 
de inmigrantes. Os guionistas preséntano como unha persoa integrada na cidade e 
nos seus costumes, ofrécese, por exemplo, para cociñar o peixe sapo, aínda que non 
deixa de manifestar algunhas distancias culturais como o do trato ás mulleres: «Na 
miña terra un home de lei, xamais agarda por unha muller. Pois aquí é unha honra 
agardar polas damas». Bastián dille que algún día encherá de alfombras todo San-
tiago e ante o seu escepticismo ponlle como exemplo o costume –outro elemento 
de promoción turística– de elaborar alfombras florais no corpus158. Cando lle pide 
explicacións pola morte de tantos irmáns na súa fe a mans do apóstolo, di que eran 
cousas do marketing. O director transmítenos así unha visión cordial e allea aos con-
flitos respecto da inmigración.

A muller da gadaña aparece ao comezo do filme durante a estadía no Cebreiro. 
Trátase dun personaxe símbolo. Ela xurde da néboa –símbolo da identidade do país 
e da cegueira da fotógrafa– e a súa figura e a ferramenta lembran a Morte. Non po-
demos esquecer que é unha defunción a que lle impide «ver», a que constitúe a súa 
propia brétema emocional. 

As mulleres do mercado son xenerosas, regalan peixe a Bastián, e replican de 
xeito esceptico e simpático ás loas do cego.

Ademais hai que mencionar unha serie de personaxes que poderiamos chamar 
aludidos: a nai de Paula ou a muller morta na guerra, por exemplo, pero os datos de 
que dispomos non permiten redactar unha verdadeira caracterización.

Queda por último comentar os personaxes dos relatos de Bastián constitúen 
unha sorte de tramas paralelas, se ben inciden directamente na acción principal. 
Consideremos pois as catro lendas de Bastián.

Os breves contos do cego teñen unha intención didáctica ou polo menos in-
terpeladora. Intentan suxerir novos camiños ao destinatario, por iso os personaxes 
están pouco desenvolvidos. No relato primeiro, o de Tristán e Isolda, baseado, como 
xa comentamos, no relato «Tristán García» de Álvaro Cunqueiro, Tristán, un quinto 
que descubre a orixe do seu nome, vai na procura dunha muller chamada Isolda. Can-

158 Outro elemento relixioso.
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do por fin atopa a unha muller con ese nome diríxese onda ela. Isolda, unha muller 
maior, farta de agardar por un mozo chamado Tristán e visto que este non chega, 
decide casar con Ismael. Malia a emoción que ambos senten o seu amor resulta im-
posible. O relato ten a finalidade de iluminar o problema de parella que ten Ana, quen 
quere quedar cos discos de Césarea Évora para chorar pero sabe que a súa relación 
non ten futuro. O Tristán e a Isolda do conto son dúas persoas atraídas por unha his-
toria de amor pero que deciden vivir a súa vida de xeito sensato. 

Na lenda do alquimista, un turinés viúvo vén na procura da rosa de pedra e 
cando o alquimista, un mago sen máis descrición, lla entrega, non é quen de vela. 
No relato do viquingo, este ten un comportamento sanguinario atormentado por un 
pecado que acaba por petrificalo; do seu fillo non sabemos nada, só que acode ao seu 
rescate. Por último, os tiraboleiros mortos, son pantasmas; deles só sabemos que son 
os creadores e espalladores da néboa santiaguesa.

A figura do narrador resulta, a un tempo, simple e complexa. Simple porque 
estamos diante dun narrador heterodiexético, non se corresponde con ningún dos 
personaxes participantes; complexo porque no interior da película se inclúen varias 
historias relatadas verbalmente. As historias de Bastián son homodiexéticas respecto 
do relato cinematográfico, cóntaas un protagonista do filme, pero heterodiexéticas 
respecto delas mesmas pois o cego non participa en ningunha.

2.3. O lapis do carpinteiro

2.3.1. O lapis do carpinteiro, a novela
O lapis do carpinteiro, publicada en 1998, é unha das novelas de maior éxito da 

literatura galega de todos os tempos. Recibiu numerosos galardóns159 e foi traducida 
a máis de vinte linguas, trasladada ao cinema en 2003 por Antón Reixa, como logo 
analizaremos, e adaptada ao teatro por Sarabela Teatro160. 

Igual que outras moitas obras de finais do s. XX e principios do s. XXI, recrea 
os acontecementos da Guerra Civil española nun intento de recuperar a memoria 
dos vencidos e, sobre todo, a das vítimas das torturas e asasinatos derivados daquel 
enfrontamento bélico. O investigador Matthew P. Smith (2009) considera que existen 

159 Entre outros podemos destacar o Premio da Crítica Española (1988), o da Asociación de 
escritores en lingua galega (1999) ou o do 50 aniversario da sección belga de Amnistía Internacional 
(2001).

160 A versión teatral estreouse o 23 de febreiro de 2000 coa presenza de Manuel Rivas, Concep-
ción Concheiro e Isaac Díaz Pardo, viúva e fillo, respectivamente, de Francisco Comesaña e de Camilo 
Díaz Baliño, persoas que inspiraron as figuras literarias do doutor Da Barca e do pintor.
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dúas etapas dentro deste subxénero: a anterior ao ano 2000161 con obras cun carácter 
puramente reivindicativo e as posteriores ao cambio de milenio que «se aprovecha(n) 
de la guerra para fines comerciales» (p. 141).

Na literatura universal do último cuarto do s. XX tamén se constata ese intento 
de dar voz aos derrotados, aos que padecen as represións totalitarias. Así, autores 
como Eduardo Galeano ou Mario Benedetti, por exemplo, intentan penetrar na reali-
dade a través dos ollos de quen «padece a historia». Pero ao contrario do que aconte-
cía en épocas anteriores, esta aproximación ten unha compoñente marcadamente lí-
rica tanto na adopción dun ton intimista como nos recursos estilísticos empregados, 
porque como sostén Teresa García-Abad «el dolor es algo que sólo puede decirse y 
comprenderse a través de las experiencias concretas de dolor, de historias individua-
les; no es una vivencia racional sino emocional, cuyo pulso sólo el arte puede trans-
mitir. (2005:181)». Rivas tamén suca estes mares literarios, as súas narracións están 
cheas de intimidade pero tamén de metáforas, de personificacións, de sinestesias, de 
recursos que pola súa densidade remiten á linguaxe poética:

La literatura de Rivas objetiva el mundo a través de la lente que trae a un pri-
mer plano la expresividad plástica y sensorial: «las palabras han de tener cierta 
excitación» (Saval, 2003: 6). El viejo tópico horaciano que sustenta una antigua 
tradición de analogías entre las artes –«El poeta pintor de los oídos y el pin-
tor poeta de los ojos»– recibe una nueva formulación narrativa. El lenguaje se 
somete así a un proceso de desrealización a través de la imagen que acentúa 
extraordinariamente sus connotaciones sensoriales y sumerge al lector en un 
universo inagotable de percepciones táctiles, auditivas, olorosas y cinéticas. 
(García-Abad, 2005: 189).

Como comenta Antón Reixa: «Rivas é un tipo que escriba o que escriba –ata cando 
escribe prensa– váiselle notar que é poeta». (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 256).

Na nota final, o novelista sostén que:

Por respecto aos que me inspiraron esta historia, debo facer constar que se trata 
dunha obra de ficción, en absoluto biográfica. Todos os personaxes, agás os que 
aparecen citados polo seu nome no escenario da antiga cadea de Santiago162, 

161 Para este autor hai dous acontecementos que explican o feito: en 2000 comezan a exhu-
marse as primeiras fosas comúns e no ano 2002 o PP condena por primeira vez o franquismo.

162 Segundo Folgar e Martín (2007: 285, nota 32), no filme, «A. Casal, interpretado por Antonio 
Mourelos, é o único que ten o seu propio nome». Na novela, tal como apunta Elena Martini (2011), 
aparecen mencionados co seu nome varios personaxes reais –ela chega a realizar unha clasificación 
diferenciada no capítulo relativo aos personaxes da novela–: José Martí, Juan March, Roberto Nóvoa 
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son froito da miña invención. Non se busque, pois, unha correspondencia real. 
Outra cousa é que pertenzan ao que o doutor Nóvoa Santos chamou sobremun-
do. (p. 150).

Respetamos o desexo do escritor pero a nosa achega estaría incompleta se 
non falásemos das peripecias humanas que iluminan o relato, máis aínda se temos en 
conta que o propio autor nas dedicatorias dá unhas pistas:

A Chonchiña, e na memoria do seu grande amor Paco Comesaña, o doutor Co-
mesaña, menciñeiro contra o mal de aire.
A Ánxel Vázquez de la Cruz, pediatra no Materno-Infantil da Coruña.
Sen eles non nacería esta historia.
Na memoria tamén de Camilo Díaz Baliño, pintor asasinado o 14 de agosto de 
1939, e de Xerardo Díaz Fernández autor de Os que morreron e A crueldade inútil, 
que finou no exilio en Montevideo. (p. 7).

Folgar e Martín sinalan que:

‘Testemuña’, ‘conductor de memorias’: reconstrúense nos textos literario e fíl-
mico uns acontecementos vividos por personaxes co mesmo nome que as ver-
dadeiras, xunto con outras personaxes con nomes mudados. […] 
O tempo abrangue dende 1936 ata 1997, ano da morte de Francisco Comesaña 
Rendo, persoa da que se parte para a construción da figura literaria de Daniel 
Da Barca. (2007: 283).

Antón Reixa tamén incide no mesmo asunto:

E había unha referencia importantísima que era a de Paco Comesaña, que é o 
trasunto real de Daniel Da Barca no Lapis. (Manuel Xestoso e X. Cid Cabido, 
2012: 18).
Outro dato real que hai na historia d’O lapis do carpinteiro é que Concha Con-
cheiro sobe a un tren; na película figura que vai da Coruña a Vigo, pero real-
mente estaban trasladando a Comesaña dun penal de Valencia a Vigo163. E sobe 
ao tren, nalgún lugar, porque lle dá o sopro do traslado do marido o Socorro 

Santos e Ánxel Casal. Xa que a investigadora xunta nesta relación verdadeiros personaxes, como Casal, 
con seres simplemente citados como Martí, habería que completar esa lista con nomes como Manuel 
Azaña, Franco, Hitler, Tuner, Urbano Lugrís ou o profeta Daniel por citar só uns exemplos.

163 Na novela o traslado tamén é de Valencia a Vigo.
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Rojo164, que era unha organización de apoio aos presos. Dálle o sopro e pasa o 
que conta na película, que Da Barca é capaz de convencer a súa escolta de que 
o deixen pasar a noite de vodas e de gozar coa súa muller nun hotel de Vigo. É 
un caso real. (Manuel Xestoso e X. Cid Cabido, 2007: 22).

Como xa insinuabamos antes, as influencias dos feitos reais non rematan na 
historia dos namorados senón que se prolongan en moitos personaxes dos que ten 
capital importancia o pintor, trasunto de Camilo Díaz Baliño165.

María Teresa García-Abad defende a existencia na literatura de Rivas dun estilo 
cinematográfico; visible nunhas descricións que imitan os emprazamentos de cámara:

La literatura de Rivas incorpora, de manera muy explícita en ocasiones, una pla-
nificación visual heredera del cine. Herbal, menesteroso y silencioso, supervisa 
su entorno como si de una cámara se tratara: «Ellas sabían que él estaba allí, 
filmando cada movimiento, espiando a los tipos que tenían, como decía él, cara 
de plata y lengua de navaja» (20). Los encuadres se describen meticulosamente 
y se proponen perspectivas alternativas para la contemplación del mismo per-
sonaje, como si la modificación del objetivo, nos ofreciera un nuevo retrato del 
mismo:
María da Visitação había llegado hacía poco de una isla del Atlántico africano. 
Sin papeles. Como quien dice, se la había vendido a Manila. De su nuevo país 
poco más conocía que la carretera que iba hacia Fronteira. La contemplaba des-
de la ventana del piso, en el mismo edificio del club, apartado, sin vecindario166. 
En el alféizar de la ventana había un geranio. Si la viésemos desde fuera167, 
mientras ella acechaba inmóvil la ventana, pensaríamos que se le habían posado 
mariposas rojas en el hermoso tótem de su cara (20). (2005: 193).

164 No documental Une histoire galicienne (2007), Concepción Concheiro comenta que recibiu 
esa información por carta do seu propio marido. Este documental de Patrick Séraudie coa participación 
ademais da mencionada viúva de Comesaña, de Isaac Díaz Pardo, fillo de Camilo Díaz Baliño, e do propio 
Manuel Rivas, serviranos de guía ao longo deste traballo.

165 Camilo Díaz Baliño, pintor, decorador, cartelista e escenógrafo, participou de xeito moi 
activo nas Irmandades da Fala. Apareceu morto o 14 de agosto de 1936. Os debuxos que realizou na 
cadea están hoxe publicados no libro de Xerardo Díaz Fernández: Os que non morreron, Sada, Edicións 
do Castro, 1985. Sinalaremos, porque na novela se menciona que anda na procura do fillo, Isaac Díaz 
Pardo, persoa de grande importancia posteriormente na cultura galega e que andou fuxido nos primei-
ros momentos da contenda pola súa relación co Partido Comunista. (Fonte: Une historie galicienne).

166 Primeiro emprazamento de cámara.
167 Segundo emprazamento de cámara.
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e na existencia de efectos de animación:

Los efectos de animación de la imagen que se suceden en el texto narrativo 
incorporan, a través de la relevancia escópica, una metáfora de la búsqueda del 
hombre moderno por reproducir imágenes en movimiento, del cine, en defini-
tiva. La impresión infantil es recordada del siguiente modo:
La primera vez que vio a Marisa Mallo fue como si hubiese salido de la caja 
de membrillo a pasear por la feria grande de Fronteira […] Tenía en la tapa la 
imagen de una moza con una fruta en la mano, con una peineta en el pelo y 
un vestido rojo estampado de flores blancas y con volantes en las mangas (58). 
(2005: 194).

O capítulo primeiro, importante para mostrar o resultado das existencias dos 
dous protagonistas principais, funciona case á marxe do resto da novela pois presén-
tanos un xornalista, Sousa, dispóndose a realizar unha entrevista ao doutor Da Barca, 
xa nos últimos días da súa existencia. Unha conversa da que non saberemos nada ao 
longo do texto, un encontro que o xornalista non desexa pois «a quen lle interesa iso 
hoxe» (p. 10) e ademais «Sousa aborrecía a política» (p. 10). Segundo Smith:

La actitud mostrada por Sousa168 es característica de la de muchos españoles 
que han crecido en la democracia y que por lo tanto no conocen bien el pasado 
nacional, debido en gran parte a la falta de tratamiento que ha recibido el tema 
por parte de los sucesivos gobiernos de este período. (2009:144).

Por contra, Herbal si mantén vivas as lembranzas daquel tempo polo que, dado 
que as vítimas están mortas, parece que só os verdugos as conservan, con todo o que 
isto implica.

No final da novela, aparece un xornalista, o que nos permite sospeitar que se 
trata do propio Sousa, un periodista deprimido e encariñado con María da Visitação, 
pero indiferente e ignorante de todo o que alí se relatou. A sensibilidade para escoi-
tar dunha prostituta estranxeira contrasta coa insensibilidade do reporteiro local.

Smith aplica o concepto lieux de mémoire, «espazos da memoria» de Pierre 
Nora, ao obxecto lapis. Ao se apropiar del, Herbal levará con el de xeito material (un 

168 María Teresa García-Abad (2005: 180, n. 37) sostén que «El periodista, muy posiblemente un 
alter ego del propio autor, es un jefe de información local que por las noches le Le monde diplomatique». 
Se entendemos por alter ego un personaxe que transmite o pensamento do autor, cremos que Sousa non 
pode estar máis alleo a ese papel pois mentres Rivas é unha persoa interesada pola política e compro-
metida na reivindicación da memoria histórica, Sousa non sente o menor interese por ese asunto.
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obxecto propio do morto), simbólico (lémbralle a morte) e funcional (con el vai apun-
tando o traslado de Da Barca, fai unha marca na esquela do doutor, etc.) a lembranza 
do pintor e da súa morte. Por outra banda o lapis, como tamén nos apunta Smith 
(2009: 147) conserva a vida dos seus diferentes donos:

Ese lapis pertencera a Antonio Vidal, un carpinteiro169 que chamara á folga po-
las oito horas e con el escribía notas para El Corsario, e que llo regalara a Pepe 
Villaverde, carpinteiro de ribeira, que tiña unha filla que se chamaba Palmira e 
outra Fraternidade. Villaverde era, segundo as súas propias verbas, libertario e 
humanista, e comezaba os seus discursos obreiros falando de amor: «Vívese en 
comunismo se se ama e en proporción a canto se ame»170. Cando se fixo listeiro 
do camiño de ferro, Villaverde regaloulle o lapis ao seu amigo sindicalista e 
carpinteiro Marcial Villamor. E antes de que o mataran os paseadores que ían de 
caza á Falcona, Marcial regaloulle o lapis ao pintor cando viu que este tentaba 
debuxar o Pórtico da Gloria cun anaco de tella. (p. 31).

Finalmente, cando Herbal lle regala a María da Visitação o lapis, outórgalle o 
relevo na conservación do pasado. Será que ela, vítima do presente, inmigrante ilegal 
prostituída, é a mellor depositaria porque ten un sentir parecido?

Teresa García-Abad fala do «ajuar de la memoria» e sinala que:

Su lápiz, heredado del carpintero, simboliza uno de los hilos de transmisión 
ética –también estética– de la teoría de la Realidad Inteligente, definida por el 
doctor Nóvoa Santos. (2005: 180). 

Ademais repara en que:

El lápiz de carpintero da título a la novela y se regala con la compra del 
ejemplar. Se dota de este modo, a través de su fisicidad, de un contenido 
superior, un legado, una herencia moral, la perpetuación de la voz del 
pintor, del arte y del amor, más allá de la muerte. (2005: 187).

169 Vid. nota 78.
170 Esta cita merece un par de comentarios. En primeiro lugar o lapis está presente nunha serie 

de acontecementos moi significativos, como a reivindicación da xornada de oito horas. En segundo 
lugar, cómpre mencionar que, na obra, os personaxes máis comprometidos son profundamente anticle-
ricais, mesmo boicotean as predicacións pero aluden constantemente a ideas procedentes do cristia-
nismo, neste caso o amor aos demais, noutros momentos, o mesmo Pepe Sánchez di que el cabe polo 
ollo dunha agulla, etc.
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Quizais para a análise do espazo sexa conveniente realizar primeiro un peque-
no (logo afondaremos nel) estudo do tempo. Podemos distinguir tres momentos no 
discurso: o primeiro a contemporaneidade, a visita de Sousa a Da Barca e o diálogo 
de Herbal e María da Visitação, o segundo, o tempo da Guerra Civil e da inmediata 
posguerra, e finalmente outros tempos remotos, os de Benito Mallo como contraban-
dista ou os do pai e o tío de Herbal.

No tempo contemporáneo, atopámonos con dous espazos significativos: a 
casa de Da Barca, onde vive os últimos instantes da súa vida con Marisa e o club de 
alterne. A vivenda do médico parece acolledora e confortable como demostran o 
braseiro, a cadeira de vimbio e o xardín. Por contra, Herbal vive na marxinalidade, 
dorme no mesmo cuarto cá dona dun club de estrada, non chegamos a saber se como 
amante pero si coñecemos que no traballo asumía o papel de empregado. En todo 
caso estamos diante dun local sucio, no que el baleira os cinceiros, varre e encárgase 
de botar o spray do ambientador, o que, por contraposición co xardín da casa de Da 
Barca, aumenta a sensación de sordidez.

No tempo da guerra e a posguerra teriamos que analizar en primeiro lugar o 
espazo das cadeas (Santiago, A Coruña, Levante e San Simón). Non parece apropiado 
considerar O lapis do carpinteiro como unha novela cuartel, entendida esta como a que 
se desenvolve nun lugar pechado ou como unha narración de prisións tan frecuentes 
no cinema, porque aínda que os cárceres son escenarios destacados nesta narración, 
e aínda que nelas se producen continuos actos de barbarie, non sempre funcionan 
como espazos de opresión. Hai momentos nos que a solidariedade dos presos as 
converte nun lugar liberador; en cambio, nos espazos exteriores suceden atrocidades 
como os paseos, de maneira que non podemos establecer un valor psicolóxico ou 
simbólico único. Por veces a cadea, poñamos por caso, transfórmase nun espazo de 
liberdade, como no episodio do canto:

E no cárcere os presos organizaron tamén unha orquestra. Había entre eles 
varios músicos, bos músicos, o mellor das Mariñas […] Non había instrumentos 
pero tocaban co vento e coas mans. O trombón, o saxo, a trompeta. Cadaquén 
reconstruía no aire o seu instrumento. Percusión habíaa auténtica. […] Pepe 
Sánchez tiña o don da voz e, cando cantaba no patio, os presos miraban cara á 
liña sobranceira da cidade, porque a cadea estaba nun devalo entre o faro e a 
urbe, como dicindo non sabedes o que perdedes. (p. 65-66).

O mesmo sucede cos exteriores que poden transformarse en opresivos como 
o lugar dos fusilamentos, o Campo da Rata171.

171 Lugar que foi escenario real destes crimes.
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A Falcona, o cárcere que o doutor Da Barca e o seu custodio Herbal ocupan, 
estaba situada na cidade de Santiago. O autor descríbenos a estrutura e a contorna:

O cárcere de Santiago, coñecido como A Falcona, estaba detrás do Pazo de 
Raxoi, na costa que ía dar á praza do Obradoiro, xusto en fronte da catedral, tal 
que se facías un túnel chegabas á cripta do Apóstolo. […].
As paredes do cárcere eran de lousas pintadas de carriza. Por sorte para eles, se 
é que se pode falar así, tocoulles o verán para antesala da morte. No inverno, 
a Falcona era unha neveira con cheiro a balor, e tiña o aire un peso de follas 
molladas. (p. 24-25).

Esta descrición do estado do cárcere naquel momento, entre a divindade e o 
pecado, non necesariamente equiparables co ben e o mal, sinala o estado de incer-
teza dos presos. A anticipación do inverno marca o nacemento do tempo hostil que 
está por vir, pois ese verán equipárase tamén cunha certa permisividade na vida da 
cadea:

Naqueles primeiros días, todos aparentaban normalidade, presos e gardas, como 
viaxeiros sorprendidos por unha avaría na costa da vida, á espera de que un oportuno 
golpe de veo dese pulo ao motor e seguise a viaxe. Mesmo o director permitía a visita 
dos familiares e máis que lles trouxeran o xantar feito da casa. E eles, os detidos, de 
faladoiro nas horas de patio con aparente despreocupación, sentados no chan e co res-
paldo dos muros, á maneira xovial en que algúns o facían tan só uns días antes. (p. 25).

A segunda cadea, a da Coruña, á que chegan a consecuencia dun amaño de 
Herbal172, estaba situada cerca da cidade:

Entre a prisión e as primeiras casas da cidade había uns penedos altos. Ás veces, 
durante as horas de patio, víanse mulleres no cumio que semellaban esculpidas 
de non ser pola maraxe que lles ondulaba as saias e as guedellas. (p. 81)173.

172 Francisco Comesaña foi trasladado á Coruña despois dunha xestión da familia pois tiveron 
noticias de que a súa vida corría perigo en Santiago. (Fonte: Une historie galicienne).

173 En, As voces baixas (p. 28), unha novela autobiográfica, sinala que era costume dos familiares 
dos presos subir aos penedos para comunicarse con estes. Esa mesma experiencia relátaa tamén o docu-
mental Galicia, arpa de niebla.
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era sucia:

Era imposible conseguir xabrón e lavábase a roupa só con auga, moi escasa. 
Había que quitar con man paciente os parásitos e as lendias. A segunda fauna 
máis abondosa do cárcere eran as ratas. Familiarizadas. Percorrendo pola noite 
os vultos dos soños. ¿Que carallo comían? Os soños, dicía o doutor Da Barca. 
Roen os nosos soños. As ratas aliméntanse por igual do submundo e do sobre-
mundo. (p. 59).

No cárcere existía unha organización por parte dos presos:

Con aquela administración paralela, os presos foron mellorando no posible a 
vida no cárcere. Tomaron pola súa conta medidas de hixiene e de reparto ali-
mentario. Superposto ao horario oficial había un calendario non escrito que era 
o que de verdade rexía as rutinas diarias. (p. 64).

Esta organización tiña especial incidencia no hospital:

O hospital dos presos era o doutor Da Barca.
Había algún persoal máis na enfermería, contoulle Herbal a María da Visitação, 
pero era el quen levaba o peso de todo. Ata o médico oficial, o doutor Soláns, 
cando viña de visita, atendía as súas instruccións, como se dun auxiliar acciden-
tal se tratase. (p. 64).

Destinado ao Levante174, na prisión de Porta Coeli, polisémico nome que sinala 
por un lado a morte: «morreu en Porta Coeli. Si, morreu naquel sanatorio que tiña por 
nome a Porta do Ceo» (p. 122), e por outro a mellora da situación do doutor: a súa 
voda, na novela, acontece neste lugar («Para vostede, doutor. ¡Para a noite de vodas!», 
p. 124), dispón dun cuarto propio («foi cando oíu petar na porta do cuarto», p. 124) 
e mellor indumentaria («Portaba camisa branca e o vello traxe de festa», p. 124); ade-
mais o Porta Coeli era un lugar bucólico: «Entre piñeiros e oliveiras» (p. 124). O clima 
era bo («Comparado co clima de Galicia, o de Porta Coeli era unha longa primavera», 
p. 126) e con mellores condicións como demostra o feito de que o doutor durma 
cun libro na man: «Ninguén sabía moi ben cando durmía o doutor Da Barca. As súas 
vixías eran sempre de libro na man. As veces ficaba rendido no pavillón de doentes 
ou tombado fóra, abrigado no peito polo libro aberto». (p. 127).

174 Comesaña pediu traslado a un hospital de presos de Levante, para evitar as visitas da súa 
familia e a dor que estas lle causaban. (Une histoire galicienne).
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Vai ser precisamente a referencia climática, o espazo atmosférico, o que in-
dique o cambio de destino, o envío a San Simón: «Grazas polo seu interese, madre. 
Mándanme a outro hotel máis húmido ca este. A Galicia. Á illa de San Simón» (p. 133). 
Como a novela remata antes de que Da Barca ingrese nese penal, só sabemos que 
«case ninguén volve» (p. 143) e que «Aquelas da beira, dixo o barqueiro no regreso, 
non son lavandeiras. Son as mulleres dos presos. Mándanlles alimentos polo mar nos 
seiróns dos bebés». (p. 144).

Vemos pois que as cadeas son meros escenarios das accións e malia unha rica 
tradición das prisións como espazos simbólicos neste texto non se aprecia un único 
valor, nin sequera un claramente destacado. Mesmo se lembramos a escena en que as 
mulleres saúdan dende as rochas, o cárcere chega a parecer case un lugar de encon-
tro e, se analizamos o momento en que Herbal apunta co fusil a un neno que está a 
xogar, observamos que a brutalidade se exerce contra ambos lados do muro, pois o 
garda apunta a un neno que está fóra do recinto:

Hoxe non había mulleres. Un grupo de nenos coa cabeza moi rapada [...]. Un 
deles, despois da caída, alzou a vista e bateu coa mirada do garda. E entón 
colleu o pao, afianzouno no ombro, cun pé adiantado en posición de tirador, e 
apuntoulle. Mocoso, dixo o garda. E decidiu darlle un susto. Colleu o seu fusil e 
apuntou á vez cara ao neno. Dende atrás, os outros chamárono abraiados. ¡Pico! 
¡Corre, Pico! O rapaz baixou a modo a súa arma de pao. Tiña pencas na cara e 
un sorriso desdentado e temerario. De repente, nun movemento vertixinoso, 
levou de novo o pao ao lombo, disparou, ¡pum!, ¡pum!, e botouse a correr mon-
te arriba, arrastrándose pola caeira do monte co seu pantalón de remendos. O 
garda seguiuno co punto de mira do fusil. (p. 82).

Outro tanto podemos dicir dos lugares dos paseos e fusilamentos, tanto en 
Santiago (coa morte do pintor) ao que van «pór en liberdade», como no Campo da 
Rata.

Pero se hai un espazo sórdido, terrible, é o do tren:

A esa hora non estaba prevista a saída de ningún tren pero esta mañá había un 
convoi estacionado nunha das vías principais. Era un convoi de vagóns pecha-
dos con madeira, dos usados para o transporte de mercadorías e gando. Os 
homes formaron na plataforma e pousaron no chan os mínimos atados de roupa 
que levaban. (p. 107).
¿O Tren Especial? ¿De que tren me fala, tenente?
Ao tenente trémelle a voz. Non sabe por onde empezar.
O tren, o tren dos tuberculosos, señor. Temos xa tres mortos.
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¿O tren dos tuberculosos? ¿Tres mortos? ¿Qué me está contando, tenente?
O maquinista vai falar: Podo explicarllo, señor. Pero o comandante, cun aceno 
enérxico, mándao calar. (p. 116).

Como se trata dunha novela de dualidades, non podía deixar de existir outro 
tren, o de volta de Porta Coeli, o tren onde se atopan os amantes, un lugar cálido 
pero tamén un lugar de transformación, o camiño dende a separación ao encontro 
pleno dos esposos.

As estacións son tamén espazos moi salientables. A da Coruña cando o tren sae 
en dirección ao leste: «o reloxo da estación do tren da Coruña estaba sempre parado 
nas dez horas menos cinco minutos» (p. 105) e as estacións polas que pasa ese tren 
nas que ninguén quere auxiliar nin alimentar aos presos:

As cousas comezaron a enredarse como se o convoi fose conducido polo diaño. 
En Monforte non chegou o reposto previsto de comida para os presos. Logo 
veu aquel calvario nas montañas de neve. O médico ía sen acougo de vagón 
en vagón. A última vez que o vira fora axeonllado, á luz dun candil, limpando 
o sangue escuro, callado entre as púas da barba do primeiro morto. (p. 119).

Nesta incerta dualidade vai ser tamén na estación de Monforte, xa no regreso a Gali-
cia, onde Marisa sobe ao tren e comeza o reencontro.

Por suposto, tamén debemos considerar un espazo substancial na novela, o 
hotel de Vigo, a habitación da consumación do amor, situado na rúa do Príncipe: 
«Camiñamos serenos ata a rúa do Príncipe, mentres se acendían as primeiras luces 
do anoitecer, disimulando interesarse de cando en vez polos escaparates. Ata que 
chegamos a un hoteliño que alí había». (p. 141). O autor como se quixese respectar a 
intimidade dos amantes, eses dous seres «espidos sobre o leito» (p. 142), non nos dá 
máis datos sobre o interior.

A historia ambiéntase en dúas épocas principais: finais do s. XX, apenas uns 
días, e setenta anos antes, nun tempo que abrangue o final da República, a Guerra 
Civil e a inmediata posguerra. 

Sobre o tempo contemporáneo interesa observar que apenas transcorren uns 
días dende que o xornalista vai entrevistar a Da Barca ata que, xornadas despois, 
non sabemos cantas, Herbal atopa a necrolóxica do galeno e cóntalle a María da 
Visitação a súa historia. Pertence tamén a este momento histórico, pero un pouco 
anterior, a compra da prostituta e inmigrante ilegal: «Coma quen di, fora vendida a 
Manila», (p. 18).

Respecto do período que ten como acontecemento máis salientable a Guerra 
Civil, o relato vainos dando informacións espalladas polo texto. Antes do golpe mili-
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tar ten lugar o mitin sobre o voto das mulleres, e tamén aparece referida a campaña 
a prol do Estatuto de Autonomía de Galicia; desa mesma época, aínda que do bando 
contrario, son as xuntanzas secretas do sarxento Landesa na procura de información 
sobre os esquerdistas e galeguistas. A rebelión militar aparece reflectida na deten-
ción de Da Barca: «Os primeiros días do Alzamento andara fuxido. [...] Cando por fin 
se achegou á casa da nai, botáronse enriba del os cinco que eran na patrulla e el resis-
tiuse coma un xabaril». (p. 42). Máis tarde sinálase a chegada de Franco a Madrid, ou 
a vitoria final («O primeiro de abril de 1939, Franco asinou o parte da vitoria», p. 83).

Da posguerra, temos información da entrevista de Franco con Hitler en Hen-
daia celebrada o 23 de outubro de 1940: 

A entradiña da noticia en tipo destacado: «El Führer ha mantenido hoy, con 
el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, una entrevista en la frontera 
hispano-francesa. La entrevista ha tenido lugar en el ambiente de camaradería 
existente entre ambas naciones». (p. 106).

A estas grandes referencias cronolóxicas habería que engadirlles algúns pasa-
dos non datados como o relativo ás vivencias de Benito Mallo, e as cacerías do tío 
de Herbal. 

As peripecias de Benito Mallo non teñen unha localización temporal precisa, 
se ben consideramos, por algúns indicios sinalados no texto, que as súas actividades 
como contrabandista poderían estar datadas na fin do s. XIX ou principios do XX. 
Igual que o envío de marisco a Juan March á cadea: «En 1933, Benito Mallo mandá-
ralle marisco a Juan March ao cárcere […]. Tiñan o mesmo lema no brasón: «Diners 
o dinars». Cartos ou comida. Pensaban que todo se podía mercar con esas armas». 
(p. 100).

Os tempos das cacerías do tío de Herbal, a súa visita ao santo dos croques e 
a visión de Marisa Mallo nena, non é posible datalas con exactitude, aínda que nos 
atrevemos a supoñer que poderían situarse a finais da década de 1910.

O tratamento do tempo nesta obra de Rivas presenta unha complexidade evi-
dente que, en ocasións, pode provocar desconcerto na lectura. O predominio dun 
tempo subxectivo xera unha extraordinaria riqueza de matices. Sobre este tema Ele-
na Martini comenta que:

La pluraridad de saltos temporales, históricos y mentales, que caracterizan la 
novela ha llevado a Antonio Lozano a afirmar que el hilo del discurso narrativo 
«juega a veces al despiste». Esta confusión temporal es muy significativa porque 
refleja el desorden presente en la conciencia de Herbal, una conciencia que es 
ofuscada por el dolor de la memoria que determina una narración oral que imita 
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la estructura caótica del flujo de conciencia. El ex guardia Herbal comienza su 
relato anticipando acontecimientos, confundiéndolos entre sí, de forma frag-
mentaria, desordenada, una forma que se parece a un desahogo, un conjuro. La 
conciencia de Herbal es nublada por una «memoria [que] fedía a esterco e gas 
de carburo» (2011: 115).

e María Teresa García-Abad engade:

Desde su recuerdo, los acontecimientos relatados en El lápiz del carpintero se 
someten a una duración íntima, la de la vivencia psíquica del personaje, a un 
tempo psicológico y subjetivo determinado por factores de índole emotiva de 
acuerdo con la idea bergsoniana de durèe. Esta concepción temporal, extensible 
a todo el relato, muestra momentos extremos en situaciones de tensión emo-
cional límite. (2005: 182).

A riqueza do tratamento do tempo do discurso nesta novela vén dada pola 
ruptura de linearidade. O texto é, na terminoloxía de Genette, anacrónico. Trátase 
dunha anacronía mixta, é dicir, comeza antes (coa visita de Sousa ao doutor Da Barca) 
e remata despois coa morte de Herbal, unha anacronía homodiexética pois os acon-
tecementos do pasado están a influír no presente de Herbal.

Os xogos temporais están moi relacionados cos distintos narradores. Así, o 
narrador principal, heterodiexético, xoga libremente no texto e fai continuas ana-
lepses175, por exemplo volve atrás no tempo para contarnos a vida de Benito Mallo. O 
procedemento máis habitual para estes saltos temporais consiste en ceder, mediante 
o emprego do estilo indirecto libre, a voz a Herbal, un narrador intradiexético que 
nos conduce ao momento da detención e á vida en prisión de Da Barca. Esta flexibi-
lidade temporal complétase con numerosas prolepses que devolven ao exgarda ao 
momento da súa conversa con María da Visitação . Estes flashforwards están indicados 
mediante un verbo de dicción:

Non te asustes muller, facíanse cousas así, díxolle Herbal a María da Visitação. 
(p. 23).
Así era de recto o pintor, explicoulle Herbal a María da Visitação. (p. 24).
El, con aquela maneira de ser que tiña, fixérase como quen di socorro da pri-
sión, contoulle Herbal a María da Visitação (p. 63).

175 María Teresa García-Abad destaca: «Al protagonismo del tiempo psicológico de los persona-
jes se une un uso abundante de analepsis que caracteriza este modelo de reducción temporal retrospec-
tiva o rememorativa. (2005: 183).
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Como vemos, o narrador externo vai na procura dos pasados dende o presente 
e o narrador interno recupera o presente dende o pasado.

Se os procedementos de anacronía empregados por Rivas son dignos de men-
ción, non o son menos dous orixinais usos do tempo; o primeiro como caracterizador 
dos personaxes:

Era un home xa maior, por non dicir vello. Pero o seu ser era fraco e tenso, 
de madeira nodosa e avermellada. María da Visitação empezara a pensar na 
idade porque xa cumprira vinte anos o mes de outubro. Coñecía xente maior 
que semellaba moito máis nova do que era por unha especie de pauto alegre e 
despreocupado co tempo. Outras persoas, como era o caso de Manila, a dona 
do local, tiñan unha relación case patética coa idade, tentando disimular as súas 
pegadas, nunha teima va, pois os parámetros, os traxes cinguidos de máis e as 
alfaias a eito non facían máis que marcar o contraste. Pero só coñecía unha per-
soa, e esa era Herbal, que se mantiña máis novo por fatalidade. (p. 113).

Rivas utiliza o paso do tempo de maneira maxistral para definir os personaxes: 
unha moza de apenas vinte anos explotada e xa preocupada pola caducidade do seu 
tempo, unha muller que non acepta envellecer e que, polo tanto, resulta patética, e 
un ser para quen a vitalidade devén nunha maldición. 

O segundo uso peculiar, como xa indicamos, converte o tempo en caracteriza-
dor dunha situación social, dun momento histórico:

O reloxo da estación de tren da Coruña estaba sempre parado nas dez horas 
menos cinco minutos. […] O neno pensaba que, no fondo, o reloxo tiña razón e 
que aquela avaría eterna era unha determinación realista. (p. 105).
Todos sabían que o Expreso de Madrid chegaría con moito retraso. O neno 
non entendía moi ben por que lle chamaban retraso se o tren sempre chegaba 
puntual dúas horas despois. […] Se aceptasen a realidade, el podería durmir un 
pouco máis e non tería que cortar a néboa coa súa buguina fantástica. (p. 106).

Esta metáfora dun reloxo parado e un tren que chega co retraso habitual mos-
tra de modo inmellorable a situación social dunha España de «alma quieta» segundo 
a expresión de Antonio Machado.

A pesar de ser unha novela breve (apenas 148 páxinas na edición que empre-
gamos) o número de personaxes que poboan ese mundo é moi alto, moitos deles 
apenas simples mencións. Elena Martini comenta:

Son muchos los personajes que encontramos en El lápiz del carpintero: todos, 
con sus voces y acciones, contribuyen a enriquecer el entramado de la novela, 
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cuyos tonos nunca pierden pujanza. El hecho de que muchos de estos persona-
jes aparecan una, dos, tres, máximo cinco veces a lo largo de toda la novela hace 
que la historia sea más chispeante e imprevisible porque el lector se encuentra, 
a menudo de improviso, frente a frente con personajes siempre nuevos que 
Rivas pinta con pocas y breves pinceladas que van a despertar la curiosidad del 
lector, lector al que le gustaría saber siempre algo más sobre esos ‘intermiten-
tes’ personajes. (2011: 85).

Malia que compartimos esa curiosidade da que fala a investigadora italiana 
aquí limitarémonos a unha análise dos personaxes máis relevantes, facendo fincapé 
na técnica de caracterización de Rivas fundamentada en describir os protagonistas 
polo que din de si mesmos, polo que os outros din deles e por como actúan.

En contra do que puidese parecer nunha primeira lectura da obra considerare-
mos principais tan só tres personaxes: Daniel Da Barca, Herbal e o pintor176. Cremos 
que só estes merecen tal categoría pois a súa presenza prolóngase ao longo de toda 
a obra, son complexos, teñen distintos cometidos e o seu papel na trama non de-
pende de ningún outro, por máis que, evidentemente, todos os protagonistas estean 
interrelacionados. Cando comentemos os personaxes femininos afondaremos nesta 
explicación.

Daniel Da Barca era «alto e de peito bravo» (p. 42), «A fronte, o nariz xudeu, 
a boca, cos beizos moi carnosos» (p. 42). Resultaba atractivo («El algo tiña, xa cho 
dixen. Para as mulleres era coma un gaiteiro». [p. 127]). Tiña un carácter xeneroso 
(como proba que no xuízo non se defende a si mesmo senón que pide clemencia para 
Dombodán e limóns para os presos que sofren escorbuto, cando redacta as cartas de 
amor dos demais, ou cando defende ao doutor Soláns pola falla de morfina); valente, 
«¡Si, señor, un tipo con tres collóns!» (p. 65) di Gengis Kan. Da Barca compórtase como 
un ilustrado, sometido ao imperio da razón, como demostra a súa explicación dos 
versos de Santa Teresa:

¿Sensible? No Libro da vida ela di: Doíame o corazón. E era certo, doíalle o 
corazón, doíalle esa víscera. Tiña anxina de peito e sufriu un infarto. O dou-
tor Nóvoa Santos, o mestre patólogo, foi a Alba, onde se garda o relicario, e 

176 Elena Martini clasifica os personaxes en: personaxes protagonistas (Herbal, Da Barca, o pin-
tor e Marisa Mallo), personaxes menores e personaxes reais. Unha clasificación sólida e clásica. As nosas 
discrepancias coa investigadora proceden de non entenermos a Marisa Mallo como principal e de non 
considerarmos os personaxes reais como un verdadeiro subgrupo pois non chegamos a comprender por 
que inclúe a Nóvoa Santos ou Martí e non a Franco, a Manuel Azaña ou a Turner que son personaxes 
simplemente mencionados. En cambio Casal, malia ser un personaxe que conserva o nome real, non 
deixa de ser un preso máis, daquela un verdadeiro personaxe.
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inspeccionou o corazón da santa. Era un home honesto, créame. Pois chega á 
conclusión de que o que se ten por chaga, por pegada do dardo anxélico, non 
é outra cousa có sulcus atrioauricular, o suco que separa as aurículas do adro. 
Pero tamén encontra unha cicatriz, propia dunha placa de esclerose, que indica 
un infarto. (p. 128).

Non obstante, el non se define como materialista, sería superficial: «¡Un momento! 
Eu non son materialista. Sería unha vulgaridade pola miña parte, un desaire á materia 
que tanto fai por saír de si para non aburrirse. Eu creo nunha realidade intelixente, 
nun ambiente, por así dicilo, sobrenatural». (p. 27).

Da Barca ten ademais a capacidade de suxestión coa palabra, como se pode 
comprobar na cea que lle ofrece a Gengis Khan. Todo isto parecería conducirnos a un 
personaxe serio, pero Da Barca tamén posúe un profundo sentido do humor como 
queda patente na broma ao pintor.

Herbal convive coa violencia dende a infancia, participa en cacerías de raposo, 
o seu pai báteo contra o santo dos croques: «Desa vez recordaba que o levaran ao 
Santo dos Croques […] foi o seu pai, rindo con aquela boca desdentada, o que o co-
lleu polo pescozo e lle fixo ver as estrelas. (p. 32)» e mesmo lle di que sería preferible 
vendelo a el e non os porcos: «Habería que venderte a ti e non o porco, murmuraba 
o pai. Se é que alguén te quixer. (p. 46)». Esta relación coa forza bruta resulta ambiva-
lente pois, aínda que prefería non utilizala, emprégaa con frecuencia e dureza. Neste 
aspecto parécenos moi significativo o narrado no capítulo 3 da novela:

Entre o meu tío o trampeiro e a presa había o intre dunha mirada. El dicía cos 
ollos, e eu oín ese murmurio, que non tiña máis remedio. Iso foi o que eu sen-
tín diante do pintor murmurei por dentro que o sentía moito, que prefería non 
facelo, e non sei o que el pensou cando a súa mirada se atravesou coa miña, un 
lampexo húmido na noite, pero quero crer que el entendeu, que adiviñou que o 
facía para aforrarlle tormentos. Sen máis, sen tomar outra distancia, apoieille a 
pistola na tempa e rebenteille a cabeza. (p. 21).

Herbal ten un comportamento esquizofrénico. A súa personalidade está divi-
dida en dúas: por unha banda aquela na que manda o pintor, como unha sorte de 
anxo da garda ou de ánima positiva que o posúe e provoca, por exemplo, que salve a 
vida de Da Barca –«A voz do pintor díxolle: Procura ir voluntario esta noite. E el, sen 
medo a que ninguén o escoitase, respondeu enoxado: Non me fodas. Veña, Herbal, 
¿Vas deixalo agora?» (p. 54)–.e, por outra, a do Home de Ferro, a súa segunda perso-
nalidade, a causante de todos os seus actos de barbarie:
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Nas ausencias do defunto, pugnaba por ocupar o seu lugar na cabeza do gar-
da Herbal o Home de Ferro. O Home de Ferro non se presentaba no tempo 
preguiceiro e melancólico do lusco-fusco nin se acomodaba coma un lapis de 
carpinteiro na sela de montar da orella senón á primeira hora, no espello e no 
momento de afeitarse. O seu espertar era malo. Atravesaba a noite con afogos 
de peito, como quen sobe e baixa montañas tirando dun mulo cargado de ca-
dáveres. O Home de Ferro encontrábao, pois, ben predisposto para atender 
consellos que eran ordes. (p. 76).

En relación coa primeira das personalidades convén destacar o que Thompson 
chama «pegada espectral»:

O lapis do carpinteiro (1998), de Manuel Rivas, ten como personaxe central a un 
ex-paseador que é visitado ao longo da narración polo fantasma do home que 
el mesmo matou. O fantasma faille lembrar os crimes que cometeu, e esas lem-
branzas, esas vivencias espectrais, axudan a humanizar o home. O lapis que o 
ex-paseador, Herbal, leva detrás da orella actúa como un amuleto que conxura 
tamén a outras vítimas do fascismo. […]
As presenzas espectrais na ficción narrativa axudan a facer máis tanxibles e re-
levantes, para o presente e o futuro aqueles aspectos escorregadizos e evasivos 
da memoria traumática. […]
Quizás o elemento espectral máis conseguido n’O lapis do carpinteiro constitúa 
a «dor pantasma» porque convida ao lector a visualizar a memoria traumática 
como un síntoma físico e, xa que logo, como máis presente e real. Na nove-
la aparece un personaxe, o Biqueira, que unha noite no cárcere franquista se 
queixa das odres agudas no seu pé a pesar de que este pé foi amputado tempo 
antes. Herbal pregúntalle ao fantasma que o visita ao longo da novela se sabe o 
que é «a dor fantasma», e este responde: «Disque é a peor das dores, unha dor 
que chega a ser insoportable. A memoria da dor. A dor do que perdiches» (90). 
Implícita nesta explicación é a idea de que o que se perdeu dun xeito traumáti-
co non se resigna a esquecerse e volve malia os desexos de quen a sofre. Tamén 
relevante é a asociación entre «memoria» e «dor». A memoria atormenta a vítima 
se esta non resolve o seu problema coa memoria, se non reelabora a memoria 
para deixala descansar. (2009: 73).

Herbal ten un pensamento reaccionario e brutal pero a súa inquina cara a Da 
Barca procede do amor que sente por Marisa Mallo. Un amor que fai que a defenda 
diante do sarxento Landesa. Un amor que xorde dunha visión da infancia:
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O doutor Da Barca tiña unha noiva. E esa noiva era a muller máis fermosa do 
mundo. Do mundo que Herbal vira e, seguro estaba, do que non vira. Marisa 
Mallo. El era fillo de labregos pobres177. […] Pero había dúas cousas na casa que 
el miraba coma auténticos tesouros. Unha era a súa irmanciña pequena, Beatriz, 
unha louriña de ollar azul, sempre acatarrada e con mocos verdes. A outra era 
unha vella lata de marmelo na que a mamá gardaba as súas xoias: uns pendentes 
de acibeche, un rosario, unha medalla de ouro venezolano tan brandiña coma o 
chocolate, un peso de prata do rei Afonso XII que herdara do seu pai, e unhas 
fibelas de suxeitar o pelo. E había tamén un frasquiño con dúas aspirinas e o 
meu178 primeiro dente. […]
Tiña na tapa a imaxe dunha moza cunha froita na man, cun pente no cabelo, 
cun vestido vermello estampado de flores brancas e volantes nas mangas. A 
primeira vez que viu a Marisa Mallo foi como se saíse da caixa de marmelo para 
pasear pola feira grande de Fronteira. (p. 45-46)179.

Malia todas estas formas de violencia terrible, Herbal non pode considerarse 
un personaxe totalmente negro. O asasinato do pintor ten algo de acto piadoso, un 
intento de que non o torturasen brutalmente. Sálvalle a vida en varias ocasións ao 
doutor Da Barca: inventa un traslado á Coruña, erra deliberadamente o tiro e mesmo 
permite a súa noite de amor con Marisa, se ben, isto último, inducido por un supe-
rior. Esta tensión da violencia podemos contemplala con total nitidez no xa comen-
tado episodio do enfrontamento co neno na porta da prisión:

De repente, nun movemento vertixinoso, levou de novo o pao ao lombo, dis-
parou, ¡pum, pum!, e botouse a correr monte arriba, arrastrándose pola caeira 
do monte co seu pantalón de remendos. O garda seguiuno co punto de mira 
no fusil. Herbal sentía que lle ardían as meixelas. Cando o rapaz desapareceu 
tralos penedos, el pousou a arma e respirou fondo. Faltáballe o aire. Suaba frío. 
Escoitou o eco dunha gargallada. O Home de Ferro descabalgara ao pinto. O 
Home de Ferro ríase del. (p. 82).

177 Un aspecto interesante da obra, no que non imos afondar, é a procedencia social dos perso-
naxes. Herbal, o represor, procede dunha familia pobre, como acabamos de ler; ao tempo que a maioría 
dos republicanos fano de familias máis acomodadas, sería o caso do pintor, de Casal ou de Da Barca. Na 
versión fílmica, Zalo Puga, o falanxista, repróchalle ao seu cuñado que non matara a Da Barca e bótalle 
en cara que sempre foron escravos dos señoritos e seguen a selo agora que teñen a oportunidade de 
acabar con eles, non o fan.

178 Reparemos no inesperado cambio de narrador, no aspecto intimista que adquire a historia 
con ese ‘meu’.

179 Non sería coherente co carácter ecléctico e a intención de abrir camiños deste traballo se 
non mencionase as resonancias edípicas dese fragmento.
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Herbal sente alivio ao ver ocultarse o neno pois non quería dispararlle, pero é 
consciente de que o Home de Ferro, aquel que se ri del pola súa boa obra, podería 
inducilo a utilizar a arma. Esa tensión permanece no garda ao longo de toda a novela.

Lembremos tamén que María da Visitação comenta que non lles pegase nunca 
ás mozas nin as ameazase, como pasaba noutros clubes de estrada. Finalmente, den-
tro desa ambivalencia convén mencionar que acaba por asasinar a Zalo Puga, o seu 
brutal cuñado maltratador da súa irmá, co fin de liberala, e pasa por iso un tempo na 
cadea180.

Podemos concluír seguindo a John Thompson que:

Herbal é un dos protagonistas e, ás veces, o narrador n’O lapis do carpinteiro. 
Esta é, xa que logo a única novela galega que penetra a fondo na zona gris. Her-
bal (que fala dende o presente do lector) é un ex-garda civil e paseador –agora 
proxeneta dun prostíbulo– que evolucionou cara a un home sensíbel grazas á 
pantasma dun pintor que, asasinado por el no principio da guerra, o visitou 
en varias ocasións exhortándoo a ser máis humano cos presos republicanos. A 
caracterización de Herbal resulta do todo cribel en gran medida porque a narra-
ción fornece restrospeccións que afondan na súa infancia e adolescencia cheas 
de inocencia e sensibilidade. Esas experiencias agóchanse na súa personalidade 
adulta, espreitando o momento para renacer; e de feito nunca desapareceron 
de todo como se reflicte na súa repulsión cando participa no masacre contra 
os revolucionarios asturianos no 1934, ou na súa solidariedade cara á súa irmá 
maltratada polo marido. Son as circunstancias –sobre todo o seu pai cruel que 
o somete a repetidas humillacións– as que endurecen este personaxe e o tornan 
nun criminal. Mediante o transfondo que ofrece a novela sobre Herbal, a idea 
que lle transmite ao lector é que calquera de nós pode acabar como el se nos 
caen enriba as mesmas circunstancias. Isto suxire tamén que o fascismo non é 
só un fenómeno imposto dende fóra, senón algo que medra dentro da socieda-
de. (2009: 113).

Claro que Thompson tamén advirte sobre as consecuencias desta aproxima-
ción ao que Primo Levi chama «zona gris»:

Da mesma maneira en que a novela evita retratar a Herbal como un personaxe 
de seu malvado, tamén confiere atributos humanos a outros personaxes do 
bando fascista. En efecto, a narración atribúe características positivas a varios 

180 Na película, a morte do cuñado prodúcese como consecuencia dunha pelexa mentres que na 
novela queda claro que o matou deliberadamente.
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dos fascistas que aparecen na historia cun certo relevo. O lapis do carpinteiro 
non só explora a zona gris dos facciosos, senón que tamén tenta atinxir –dun 
xeito similar a Soldados de Salamina– unha especie de comprensión entre as dúas 
Españas. E ímonos deter nesta cuestión para formularnos a seguinte pregunta: 
Até que punto é efectivo dende o punto de vista político e ideolóxico tentar 
realizar este tipo de achegamento entre a España republicana e a España fascis-
ta? Á marxe dos logros literarios e ideolóxicos desta novela –[…] existen dous 
elementos problemáticos verbo do tratamento dos personaxes fascistas. […]
O aspecto problemático na relación entre Herbal e o pintor radica no trato de 
colegas que se establece entre os dous, como se pon de manifesto nun diálogo 
no que o pintor lle pide a Herbal que saia voluntario nun «paseo» para salvar a 
Daniel da Barca, o outro protagonista (do bando republicano) da novela. […]
O perigo deste trato íntimo é que pode ofuscar a memoria do que aconteceu 
entre os dous. De feito, existe entre Herbal e a pantasma un pacto de esquece-
mento, tanto unha «amnistía» como unha «amnesia». Deste xeito, a pantasma do 
pintor pode funcionar como unha espada de doble gume xa que se por un lado 
constitúe unha metáfora do trauma histórico que non morre e fica no presente, 
tamén pode frivolizar até certo punto a morte do pintor. (2009: 116).

O pintor, trasunto literario de Camilo Díaz Baliño, é un personaxe complexo, 
na nosa opinión acaso un dos maiores achados ou cando menos o máis orixinal da 
obra. Trátase, por unha banda, dun home sensible181 e culto (coñece os símbolos do 
Pórtico da Gloria) e un tanto asustadizo como se pode ver no instante en que Da Bar-
ca lle gasta unha broma no psiquiátrico; e por outra, unha vez asasinado por Herbal, 
convértese nunha pantasma, nunha sorte de ánima que posúe ao seu asasino, nunha 
especie de anxo da garda, de conciencia e de guía ata o instante da súa morte. Unha 
morte «cos seus zapatos brancos»182 (p. 147) como anticipara o tipógrafo Maroño 
no seu conto. Esta dobre vida, a dun ser humano vítima dunha horrible inxustiza e 
a dun ectoplasma bondadoso que conduce polo bo camiño, en loita contra o Home 
de Ferro, o seu matarife, constitúe un dos elementos máis valiosos da obra e incide 
no carácter de realismo lírico propio de Rivas pois a historia e a vida dos personaxes 

181 Con todo –e mostrando esa ténica pluriperspectivista que Rivas emprega na súa forma de 
narrar– na obra indícasenos que Landesa o considera perigoso, claro que, Herbal, opina que «O pintor 
era un home feito e dereito […] É moi perigoso dixera o sarxento Landesa. ¿Perigoso? Se non é quen de 
pisar unha formiga». (p. 24).

182 Elena Martini (2011, p. 112-113) comenta a aparición da Morte na vida de Herbal. A Morte 
terá sempre os costumes relatados polo tipógrafo no seu conto. Así na p. 78 da novela a Morte dille ao 
garda, aínda neno: «Ola, Herbal querido. Eu son a Morte. ¿Sabes onde van o sorrinte mozo acordeonista 
e a puta Vida?». Á fin da súa vida aparece no clube de alterne cos seus zapatos brancos.
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son, sobre todo, unha experiencia íntima. Herbal mata ao pintor pero prolonga a súa 
vida e a súa obra.

Se nos atemos ao espazo no argumento, deberiamos considerar a Marisa Mallo 
como un personaxe principal, mais na nosa opinión, as mulleres da obra limitan a 
súa participación na trama á relación cos respectivos homes. Se observamos as pe-
ripecias de Da Barca, atopamos un médico (salva vidas, diagnostica), un político (dá 
mítines, organiza protestas pacíficas), un home namorado. Herbal é un garda pero 
tamén ten un conflito co seu cuñado, traballa nun club de estrada, pasou pola cadea. 
O pintor, pinta pero tamén busca o seu fillo, preocúpase, dende a mente de Herbal, 
de Da Barca, etc. Marisa Mallo, en cambio, limita o seu papel ao de namorada, non 
lle coñecemos un labor profesional, un conflito cunha amiga, etc. A madre Izarne é a 
compañeira no presidio de Da Barca, Beatriz é a muller maltratada e así sucesivamen-
te. As súas aparicións están sempre en función dos homes cos que se relacionan, de 
maneira que se presentan como personaxes secundarios, teñan o peso cuantitativo 
que teñan.

Marisa Mallo, neta dun antigo contrabandista, Benito Mallo, pertence a unha 
familia conservadora e poderosa: «Marisa Mallo, das familias máis poderosas da bis-
barra, a afillada do alcalde, a filla do notario, a irmá pequena do señor cura párroco 
de Fronteira. E, sobre todo, a neta de don Benito Mallo. (p. 47)». «Era a muller máis 
fermosa do mundo», (p. 45), opina Herbal, e, mesmo na vellez; Sousa atópaa guapa: 
«Si, gracias, pensou mentres subía a escaleira, na porta de cada casa debería haber 
dous ollos coma eses» (p. 9), «O reporteiro Sousa sentiuse algo aliviado. Aquela fer-
mosa dona idosa trala chamada da aldraba, que semellaba escollida para un capricho 
polo cicel do tempo» (p. 10). Namorada do doutor Da Barca, mantén ese amor malia 
a desaprobación da súa familia, o seu avó chega a promover a morte do seu mozo: 
«Non te vou enganar, Marisa. Fixen todo o posible para que o mataran. Agora, o maior 
favor que vos podo facer é non facer nada». (p. 103). Mostra valentía en moitos mo-
mentos, como cando intenta achegarlle unha pistola ao prisioneiro183, ou cando casa 
co médico malia estar preso. Con todo, o seu papel na novela limítase a ser a muller 
do heroe, non hai nada alleo a esa relación que apareza reflectido na obra.

Thompson cre ver un papel simbólico na parella Da Barca e Mallo:

N’O lapis do carpinteiro a República é erotizada a través do amor entre o heroe 
republicano da novela, e a súa namorada: Marisa Mallo. Este amor e o mesmo 
personaxe de Daniel Da Barca simbolizan a liberdade e fraternidade republica-
nas. (2009: 153).

183 Este episodio mostra, unha vez máis, a ambivalencia de Herbal que descobre o intento de 
Marisa pero non a denuncia aínda que si impide a posibilidade de fuga do doutor ao cambiar as balas.
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A madre Izarne, unha monxa moi guapa e intelixente, («Era unha monxa gua-
písima, dixo Herbal. E moi lista» p. 125), vestía un hábito branco de mercedaria, Da 
Barca, en ton de humor, dicíalle que era «unha farangulla ectoplasmada» (p. 124). Tiña 
un forte carácter, enfróntase primeiro a Herbal, cando descobre que este viola a co-
rrespondencia, a Da Barca pola súa interpretación médica dos versos de Santa Teresa 
e ao inspector, en defensa de Da Barca. Séntese atraída polo galeno, como queda 
patente no episodio no que lle mostra os cabelos, a afirmación de que «ese home é 
meu» e a resposta que Herbal dá a María da Visitação («algo tiña para as mulleres, 
era como un gaiteiro») cando lle pregunta se a ela lle gustaba, parecen confirmar este 
sentimento da monxa polo médico. Unha vez máis, o personaxe da monxa só existe 
ao redor do personaxe de Da Barca, non sabemos dunha disputa cun confesor, dun 
problema de fe, dun amor non correspondido que a levase a refuxiarse nun convento, 
por poñer algún exemplo, o que sabemos dela, reitero, concerne só ao seu traballo 
en Porta Coeli co galeno protagonista.

Beatriz, a irmá de Herbal, fora unha nena loira e de ollos azuis, un tesouro para 
o seu irmán, agora, esposa do brutal Zalo Puga, sofre golpes e humillacións. Como 
pasaba cos outros personaxes femininos, o papel de Beatriz limítase a ser unha vítima 
da brutalidade do seu home, non ten vida propia. Nada sabemos dos seus sentimen-
tos, dos seus desexos, das súas amigas, etc.

Quizás o personaxe feminino máis complexo sexa o de María da Visitação, 
unha prostituta fermosa: «A fiestra tiña un xeranio. Se a víramos dende fóra, cando 
ela axexaba inmóbil na xanela, pensariamos que se lle pousaran bolboretas vermellas 
no fermoso tótem da súa cara» (p. 18). Era unha sorte de escrava sexual «fora vendida 
a Manila» (p. 18), procede dunha illa do Atlántico africano184 e non ten papeis. Esta 
realidade e a súa condición de confidente sensible de Herbal pois o escoita con aten-
ción e mesmo interacciona con el, marca a diferenza respecto das outras mulleres. 
Ademais, convértese na depositaria da memoria, quédase co lapis do carpinteiro, 
quizás porque a súa condición de vítima produce unha empatía maior con aqueles 
sufrintes que, por exemplo, Sousa que nin sabe nin quere saber daqueles tempos185.

184 Cando falabamos das cadeas indicabamos que a friaxe («un hotel máis húmido»), ía indicar unha 
degradación nas condicións de vida do preso. Para María da Visitação, acontece o mesmo:

Ao outro lado da estrada, había un souto con mimosas. Axudáranlle moito aquel primeiro 
inverno. Florecían na beira como candeas nun peto das ánimas e esa visión quitáballe o frío. Iso 
e o canto dos merlos, co melancólico asubío de almas negras. Tras do souto, había un cemiterio 
de coches. […] Iso dáballe frío. Ela pensaba que estaba moi ao norte. Que de Fronteira para 
arriba viña un mundo de néboas, vendavais e neve. (p. 18).

185 O feito de que o xornalista que aparece ao final non teña nome permítenos especular con 
que este ser encariñado con María da Visitação e deprimido sexa o mesmo Sousa o cal daría un carácter 
máis aberto a un final pechado pola morte dos protagonistas. Ademais, preséntanos dous mundos que 
parecen compartir moita intimidade pero con sensibilidades moi diferentes.
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Manila, a dona do club, enfádase con facilidade, sobre todo cando ten pro-
blemas dixestivos, ou polo menos iso cre María da Visitação (p. 18). Mantén unha 
relación un tanto peculiar con Herbal:

Ningunha das mozas sabía moi ben que tipo de relación existía entre Herbal e 
Manila. Durmían xuntos. Polo menos durmían no mesmo cuarto. No club actua-
ban como dona e empregado, pero sen dar nin recibir ordes. (p. 19).

Elena Martini sinala, con moita perspicacia, que Manila e María da Visitação aca-
ban por falar de poesía, o que parece colocalas nun plano de sensibilidade superior:

Se menciona a Don Faustino también en el último capítulo: después de escuchar 
a María da Visitaçao, que leyó, con su acento portugués, los versos de Antero 
de Quental, intervino Manila diciendo que ella había conocido sólo a un hom-
bre hábil en escribir poemas: «¡E era un cura! Eran uns poemas preciosos que 
falaban de merlos e de amor. […] Era un home encantador. Un cabaleiro, e non 
coma outros de sotana. Don Faustino». (2011: 102).

Os presos son moi numerosos, unha descrición de todos eles sería demasiado 
prolixa e pensamos que innecesaria, pois moitos deles apenas aparecen menciona-
dos e pouco caracterizados. Ocuparémonos só daqueles que teñen maior relevancia.

Ánxel Casal186 é un dos personaxes que conserva o nome da persoa que serve 
de inspiración. Igual que o seu correlato real, fora alcalde de Santiago e editor. Valora 
xunto con Da Barca o traballo de Nóvoa Santos. Na novela móstrase como unha per-
soa con sentido do humor por exemplo no momento en que lle pregunta ao doutor 
pola súa conferencia na que falaba da saudade do rabo.

Pepe Sánchez187 foi detido cando intentaba fuxir nun pesqueiro. Era o cantante 
dunha orquestra que había no cárcere, como xa comentamos ao falar do espazo, era 
un humorista e transgresor:

186 Ánxel Casal volverá ser mencionado, na súa condición de vítima da represión fascita, en Os 
libros arden mal. (vid, pp. 85-87).

187 Elena Martini fai constar que: «Rivas hace que quien canta esta canción sea justo Pepe Sánchez, 
nombre que coincide con el que fue verdaderamente el creador del bolero cubano, José Vivanco Sánchez, 
mejor conocido por Pepe Sánchez». (2011: 120).

Afondando máis a investigadora italiana afirma:
El Pepe Sánchez de El lápiz del carpintero se parece a Luís Terranova de Los libros arden mal.[…] Se 
destaca que Terranova «canta moi ben», que «ten a voz do mar, arrolada pola luz do faro»; «unha boa 
voz […] extraordinaria. Unha voz de verdade. Un manancial, apodado “o cantarín”». Luís Terranova 
era «un que cantaba de marabilla. A xente deixaba de bailar para oílo. Aínda resoa a súa voz no ar». 
(2011: 131).
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Había unha lenda en torno a Pepe Sánchez. Nas vésperas das eleccións de 1936, 
cando xa se albiscaba a vitoria das esquerdas, prodigáronse en Galicia as chama-
das Misións. Eran predicacións ao aire libre. [...] No lugar de Celas convocouse 
unha destas misións e un grupo de anarquistas decidiu rebentala. Fíxose un 
sorteo e tocoulle a Pepe Sánchez. O plan era o seguinte: Debía ir en burro, co 
hábito de dominico, e irromper coma un posuído no medio da prédica. Ao Pepe 
unhas lle ían e outras lle viñan e o día do suceso almorzou cun cuartillo de au-
gardente. Cando se presentou na campa, montado no burro, e berrando ¡Viva 
Cristo Rey, abaixo Manuel Azaña!» e cousas polo estilo, os frades predicadores 
aínda non apareceran, retrasados por non se sabe que. Así que a multitude 
tomouno por verdadeiro e foino conducindo, sen el querer, cara ao púlpito 
improvisado. E entón a Pepe Sánchez non lle quedou máis remedio que tomar a 
palabra. E dixo o que lle saíu de dentro. Que non había no mundo ninguén sufi-
cientemente bo como para mandar sobre outro sen o seu consentimento. Que 
a unión entre home e muller tiña que ser libre, sen máis anel nin argola que o 
amor e a responsabilidade. Que. Que. Que quen rouba a un ladrón ten cen anos 
de perdón e que parva é a ovella que se confesa co lobo. (p. 66-67).

Era guapo (p. 67), con guedellas que o asemellaban ao aspecto dun profeta. Foi 
paseado no 38 (p. 67), un pouco ao xeito de Víctor Jara morreu cantando e defenden-
do os seus principios:

O laio dun pasador na gorxa do ferrollo. Os ampeos dos sumidoiros. E daquela 
Pepe botouse a cantar. Cantou toda a noite acompañado dende as súas celas 
polos músicos da Orquestra Cinco Estrelas, cos seus instrumentos de aire. Can-
do o levaban, o cura detrás murmurando unha oración, aínda tivo humor para 
berrar polo corredor: ¡Imos tomar o ceo! ¡Eu ben entro polo ollo da agulla188! E 
é que era lanzal coma un salgueiro. (p. 67-68).

Fronte aos demais presos, Gengis Khan é o único dos protagonistas que non 
está na cadea por motivos políticos, se ben comparte os ideais dos seus compañei-
ros. Trátase dun home forte, dun antigo loitador189 que, acusado de trampa nun com-
bate, colle ao seu adversario e o lanza contra o espectador que o increpou. A novela 
preséntao como un home nobre e afectuoso, coida do doutor cando este sobrevive 
ao disparo de Herbal e acaba deprimido polo asasinato de Dombodán:

188 Notemos unha vez máis a influencia dos textos bíblicos, neste caso Mateo 19, 24, na linguaxe 
dos anticlericais.

189 Na obra de Rivas aparecerán mencionados outros loitadores: Arturo da Silva é Hércules en 
Os libros arden mal.



157
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Andaba decote animoso, pero dobrou en dous momentos, contoulle Herbal a 
María da Visitação. Cando morreu O’Neno e mais o cantante. Desas veces, per-
maneceu varios días tirado na colchoneta, nun longo sono, coma se metera un 
bocoi de valeriana no corpo.
No último pasmo, Gengis Khan permaneceu en vixilia ao seu carón.
Cando espertou díxolle: ¿Qué fas aquí pataquiña?
Quitarlle os piollos, doutor. E apartar as ratas. (p. 69).

É unha persoa de escasa cultura como demostra o uso indebido de frases 
feitas:

Gengis Khan empezou a utilizar expresións moi paveras. Dicía de calquera asun-
to que non era pataca minuta e tamén, cando as cousas se torcían, imos de caspa 
caída. Dende entón, Gengis Khan foi coñecido como Pataca Minuta. (p. 65)190.

Por último, analizaremos o personaxe de Dombodán. Trátase dun rapaz forte, 
grandón, con claro retraso mental:

¿que pensan vostedes do caso de Dombodán, ese ao que chaman O’Neno?
Pensar, ¿por que?, dixo o páter.
Está condenado a morte. Pero todos sabemos que é retrasadiño. Parvo de 
Cotolengo. (p. 57).

Foi detido por participar cuns mineiros de Lousame nun intento de defensa da 
Coruña que non se chegou a producir. Estes, que o tiñan como mascota, leváronno 
con eles sen que el fose consciente dos actos. Con todo, sorprende que empregue a 
súa incapacidade, ao xeito do Cibrán de A Esmorga, na súa defensa no xuízo:

Polo que a min respecta, señor, e salvando o pudor, quixera expor unha ate-
nuante. Aproveitando este lecer imprevisto da miña prisión, víñenme analizan-
do ata descubrir, non sen sorpresa pola miña parte, unha anomalía psíquica. 
En cuestión de saúde, nin sequera os médicos191 podemos enganarnos a nós 

190 Esta característica está inspirada na forma de falar de Caneda, antigo presidente do club de 
fútbol Compostela famoso por este tipo de expresións. Recomendamos a lectura do artigo recollido en 
Muller no baño, titulado: «Nadamos na ambulancia».

191 O uso da palabra ‘médicos’ e da forma ‘podemos’ abre paso a unha lectura segundo a cal, o 
discurso non sería proferido por Dombodán senón por Da Barca. Este, nun momento de máxima empa-
tía, chega a transformarse na voz do propio Dombodán, non como voceiro del, senón como el mesmo, 
como mostra o «a min colléronme», «os mineiros tomáronme», «Iso son eu, […] un inocente». É de notar 
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mesmos. O meu caso podería ser descrito como un retraso mental leve pero 
crónico, produto quizais dun parto accidentado ou dunha alimentación defi-
ciente na nenez. Algunhas persoas na mesma situación, pero máis desasistidas 
emocionalmente, foron confundidas cunha sorte de dementes e internados no 
manicomio de Conxo. A min acolleume a comunidade, fíxome un curruncho, 
encargoume traballos dunha infancia eterna, como ir por auga á fonte ou pan 
ao forno, ou tamén os que requirían da forza motriz que agochaba a miña man-
sedume, como acarrexar leña para a lareira ou pedras para un valado e mesmo 
un cuxo no colo. E, en pago, con sutil sabedoría, o pobo chamoume inocente en 
lugar de parvo. E os mineiros tomáronme por amigo. Convidábanme na taber-
na, levábanme ás verbenas, e bebía e bailaba coma se eu mesmo saíse a canda 
deles cada día de traballo. Onde ían eles, alí ía eu. E endexamais me chamaron 
parvo. Iso son eu, señores do tribunal, un inocente. Dombodán, O’Neno. (p. 62).

O sarxento Landesa, o poderoso xefe, manda un grupo de espías: «E asinoulle 
un papel e púxolle un cuño, porque por algunha razón o sarxento Landesa mandaba 
máis do que podería indicar o seu rango». (p. 52). Forma parte da conspiración previa 
ao golpe de 1936, xa que vixía aos esquerdistas e galeguistas en pleno goberno da 
República:

Foi despois das eleccións de febreiro de 1936, que gañou pola Fronte Popular. 
O sarxento Landesa reuniu en segredo un grupo de homes da súa confianza e o 
primeiro que lles dixo foi que aquela xuntaza endexamais tivera lugar. Graven 
ben isto nas cabezas. O que aquí se fale non foi falado. Non hai ordes, non hai 
instruccións, non hai xefes. Non hai nada. Só existo eu e eu son o Espírito San-
to. Non quero cagadas. […] Quero sabelo todo. (p. 37).

A súa actitude di ser profesional, e basearse no cumprimento do deber, pero 
un deber que vai máis alá do acatamento da legalidade.

Zalo Puga, un falanxista brutal, tortura sadicamente e executa os presos nos 
paseos. Ademais maltrata a súa muller: «dende a cociña chegaban os laios dóciles da 
irmá» (p. 79) «¿Oíches ben? Quero a cea quente na mesa. ¡Chegue á hora que chegue!» 
(p. 19), compórtase de xeito pendenciero: «Quererías matarme, ¿non si? Pero non 
tes collóns. E ceibou unha gargallada» (p. 80), mais acaba sendo asasinado polo seu 
cuñado:

o cambio de persoa verbal. O recurso transfórmase así nun fermoso tecido en que o narrador externo 
cede a voz a un personaxe que, a súa vez, llo cede a outro, a conciencia do narrador omnisciente encár-
nase na do médico que a súa vez adquire a d’O Neno.
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Pegueille un tiro ao Zalito Puga. Boh, en realidade pegueille tres. Iso foi o que 
me perdeu. Tíñao todo pensado. Pensaba alegar que me escapara un limpando 
a arma. Daquela iso facíase moito. Pero, no último momento, perdín o control 
e espeteille tres tiros. (p. 146).

O inspector Arias, o encargado do penal de Porta Coeli, descobre, por indi-
cación de Herbal, a presenza dunha radio clandestina e promove o traslado de Da 
Barca. Quizás a frase máis caracterizadora del atopámola na resposta que lle dá a 
monxa: «O inferno é cousa nosa» (p. 132). A polisemia desta cláusula non pode pasar 
desapecibida, os gardas vixían os demos ou eles mesmos son os diaños. O director 
da prisión sexa, como o Kurt de Conrad ou de Coppola, cre no horror como método.

O sarxento García realmente non podemos consideralo un represor, incluímolo 
neste capítulo polo seu oficio de garda. Encárgase do traslado de Da Barca cara San 
Simón. Home falador e desinhibido, non ten reparo en preguntarlle ao doutor pola 
súa incesante libido. Denota simpatía pois ri ante a afirmación do doutor de que 
iso pasa nos países nos que se practica pouco o sexo. Dende o principio móstrase 
respectuoso coa parella protagonista pois cando Marisa sube ao tren, el indícalle a 
Herbal que saian a fumar, deixando así sós os recentemente casados. Ao final propicia 
e permite a noite de consumación do matrimonio. Sobre este personaxe Thompson 
opina que:

O outro elemento algo problemático, vén dado polo trato amigábel do sarxento 
García ao final da novela cando trasladan a Da Barca nun tren a outro cárcere. 
De súpeto, aparece na estación de Monforte Marisa Mallo, a muller de Da Bar-
ca, que sobe ao tren e senta con el. O sarxento e Da Barca leiran tan ben que 
o sarxento permite que este pase a noite (a noite de vodas) con Marisa nun 
hotel en Vigo. O sarxento dille a Herbal: «Ben. Ímoslle facer entón o favor a esa 
parella. Ao cabo, están casados» (141). No hotel Da Barca pasa, co permiso do 
sarxento, por «comandante Da Barca» (141) e cando están a subir as escadas ao 
cuarto. Herbal fai o seguinte comentario: «Boas noites, comandante Da Barca, 
dixo Herbal cadrándose moi formal. Inclinou lixeiramente a cabeza: Boas noites, 
señora» (142).
Alén de ser irreal, esta escena resulta tamén absurda xa que na realidade o sar-
xento no permitiría que Marisa subise ao tren. (2009:115-116).

Certamente un suceso real pode, na literatura, resultar pouco verosímil, mes-
mo absurdo como defende Thompson, pero a súa análise perde consistencia ao dicir 
que na realidade non sucedería tal cousa, cando os feitos están constatados. 
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Hai dous personaxes, o doutor Soláns e Benito Mallo, que non poden ser colo-
cados nos grupos anteriores pois un está dentro da cadea, pero ocúpase dos presos, 
e o outro colabora cos opresores, pero non forma parte da vida do cárcere, nin direc-
tamente dos paseos.

O doutor Soláns, médico pouco competente, padece unha adicción á morfina 
que o levará á morte. Confía nos consellos de Da Barca a quen lle recoñece a supe-
rioridade profesional: «Ata o médico oficial, o doutor Soláns, cando viña de visita, 
atendía as súas instrucións, como se dun auxiliar accidental se tratase. Este Soláns 
a penas abría a boca». (p. 64) e agradécelle que o apoiase na inspección, e cando Da 
Barca aparece ferido faise cargo del: «Este home está vivo, dixo con estraña firmeza 
o doutor Soláns. Fixen un xuramento e penso cumprilo. Agora, a súa saúde depende 
de min». (p. 57).

A historia de Benito Mallo está narrada no capítulo 15, que constitúe unha fuga 
dentro da novela. A súa relación coa trama central débese a que é o avó da moza do 
protagonista á que lle confesa, como xa vimos, ter promovido a morte do seu ama-
do xa que o considera unha influencia moi negativa para ela. Mallo conseguiu a súa 
fortuna a través do contrabando192, adquiriu o pazo da vila gastando unha fortuna 
transportada a Madrid, onde vivían os seus propietarios, en tabais, demostrando así 
a súa prepotencia. Era un ignorante altivo. Na presentación en sociedade da súa neta, 
atrévese a recitar, querendo facer pasar por seus, versos de Manrique, Lope e Espron-
ceda, con seguridade os máis coñecidos destes autores, o que suscita a vergoña da 
súa neta e o silencio burlesco dos convidados. Os seus ideais fascistas quedan claros 
co episodio no que convida ao industrial Juan March a unha mariscada mentres está 
na cadea, como xa citamos ao falar do tempo externo. Malia a devoción que sente 
pola súa neta non accede a axudarlle no intento de liberación do seu prometido pero 
concédelle, iso si, non facer nada para provocala a partir dese momento: «Non te vou 
enganar, Marisa. Fixen todo o posible para que o mataran. Agora, o maior favor que 
vos podo facer é o non facer nada». (p. 103). En opinión de Elena Martini «Benito 
Mallo es el representante del caciquismo gallego». (2011: 94).

Quizás xunto co tratamento do tempo e da creación do personaxe do pintor, 
o narrador pluriperspectivista desta novela sexa o mellor logro estrutural. A historia 
chéganos a través dun narrador principal heterodiexético, un narrador onmisciente 
que cede a voz, mediante o uso do estilo indirecto libre, a varios personaxes, espe-
cialmente a Herbal que conta a súa historia a María da Visitação:

O doutor Da Barca tiña unha noiva. E esa noiva era a muller máis fermosa do 
mundo. Do mundo que Herbal vira e, seguro estaba do que non vira. (p. 45).

192 Convén non esquecer que reside en Fronteira, con todos os valores semánticos asociados a 
esa verba.
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O meu pai era así. Se empezaba o día maldicindo, xa non tiña retorno, como 
quen cava e cava nun pozo de merda baixo os pés. (p. 46).

Por veces, o narrador omnisciente cede a voz ao garda: «Comentouse logo que 
se el dixera uns versos e fora interrompido sabre en man, pero eu estaba alí e non 
foi así, contoulle Herbal a María da Visitação. O doutor Da Barca no botou ningunha 
copla. (O lapis do carpinteiro, p. 61)», pero tamén ao doutor Da Barca:

Á hora de xantar, no comedor, o doutor Da Barca e Gengis Khan sentáronse fron-
te a fronte e todos os presos foros asombradas testemuñas daquela enchente:
Vas tomar de entrante un cóctel de marisco. Lagosta con salsa rosa sobre un 
carolo de leituga do val da Barcia. (p. 70).

ou ao Sarxento Landesa:

O sarxento Landesa, reuniu en segredo un grupo de homes da súa confianza e 
o primeiro que lles dixo foi que aquela xuntanza endexamais tivera lugar. Gra-
ven ben isto nas cabezas. O que aquí se fale non foi falado. Non hai ordes, non 
hai instruccións, non hai xefes. Non hai nada. Só existo eu e eu son o Espírito 
Santo. (p. 37).

A cesión da voz non remata, non se circunscribe ao estilo indirecto libre se-
nón que mediante os diálogos, uns diálogos que non forman un bloque diferenciado 
senón que son parte da narración, sen marcas características do diálogo como os 
guións e expresan a opinión de moitos personaxes: 

¡Esperta, os ferrollos!, alertou o pintor, sacudindo a Herbal da orella. Non, non 
esta vez non, díxolle o garda á voz. Acabouse. Déixame en paz. Se ten que 
morrer, que morra dun raio dunha vez. Escoita. ¿Vaste botar agora atrás? Ti 
non corres ningún risco dixo o pintor. ¿Que non? respondeu Herbal a piques de 
berrar. Voume volver tolo, ¿paréceche pouco? Non está mal para estes tempos, 
dixo o pintor lacónico. (p. 55).
Aquel mesmo día foi ver ao sarxento Landesa. Meu sarxento, quería pedirlle 
un favor moi persoal. Dígame, Herbal. O sarxento Landesa, tíñalle lei. Sempre 
cumprira o mandato sen darlle voltas193. Entendíanse ben. Os dous pisaran toxo 
de cativos. Pois mire, meu sarxento, quería que me arranxase o traslado para 
A Coruña. A miña irmá vive alí, ten un home que lle bate, e vaime dar pensión 

193 Notemos que aquí, en pleno diálogo está a funcionar o narrador externo.
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para mantelo a raia. Iso está feito, Herbal, e déalle unha patada nos collóns da 
miña parte. (p. 52).

Por último tamén podemos comentar que algunhas veces os protagonistas 
contan historias a outros, por exemplo, o tipógrafo Maroño relata o conto das irmáns 
Vida e Morte, e Pepe Sánchez, a súa predicación. Son historias en certo modo alleas 
á trama principal.

Todo este mosaico de narradores ten como principal virtude, por un lado, que 
permite abarcar toda a realidade, potestade exclusiva do narrador omnisciente e, por 
outro, afondar na intimidade dos personaxes desde a súa conciencia, en coherencia 
co realismo lírico que define o estilo do autor.

2.3.2. El lápiz del carpintero, a película
Comentabamos anteriormente que Smith defendía a existencia de dous perío-

dos nas obras sobre a recuperación da memoria histórica: o anterior e o posterior 
ao ano 2000, sendo as primeiras obras comprometidas e, as segundas, obras que se 
sumaban a unha moda. Non obstante, este investigador sinala que:

Pasan cinco años entre la publicación de la novela (1998) y el estreno del filme 
(2003). […] La creciente popularidad del tema crea mayores oportunidades co-
merciales para los creadores, no obstante no son razones económicas las que 
motivan la creación de estas obras, sino un deseo de evocar los aspectos más 
traumáticos del conflicto, y su impacto en la vida de la gente que los tuvo que 
experimentar. (2009: 141).

O propio Antón Reixa declara:

O lapis do carpinteiro é a constatación […] de que Galicia non foi un país submiso 
no 36. […] O feito de que o exército acuartelado en Galicia fose golpista dende 
o primeiro momento e de que aquí non houbese unha fronte de guerra propia-
mente dita, ocultou algo terrible: que aquí houbo unha represión tremenda, 
con mortos, encarcerados e exiliados. E isto é o que constata, o que condensa 
literariamente O lapis do carpinteiro, que está baseado en infinidade de casos 
reais, de documentación previa entre cousas publicadas e algunhas sen publicar. 
(M. Xestoso e X. Cid Cabido, 2012: 225-256).

Segundo declara Antón Reixa foi o propio Manuel Rivas quen chama ao direc-
tor para que se faga cargo do filme:
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Pero a partir de final do 2000 dáse un feito fundamental. Chámame Manuel 
Rivas e dime que quere que eu me faga cargo da adaptación cinematográfica 
d’O lapis do carpinteiro. Que os dereitos quedan libres: ata ese momento, Ma-
nuel Gutiérrez Aragón194 tiña unha opción sobre os dereitos de adaptación da 
novela. […]
Pero Rivas pídeme que me faga cargo da novela, co que ocorren dúas cousas. 
Unha, que me está facendo un regalo: eran uns dereitos cobizados, o éxito de 
Lingua das bolboretas (sic) fora importante e os dereitos do Lapis non eran fáciles 
de conseguir. E, ao mesmo tempo, estábame dando unha confianza –que me 
custaría moito ter por min mesmo, eu tiña naquel momento corenta e tres, co-
renta e catro anos– para decidirme a ser director. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 
243).

Reixa manifesta que a película tivo escaso apoio das administracións públicas, 
chega mesmo a afirmar que «tivo a axuda para a produción máis baixa da Xunta de 
Galicia e foi a película á que menos diñeiro achegou a TVG». (Xestoso e Cid Cabido, 
2012: 244).

As caixas galegas si manifestaron a súa disposición a colaborar. Reixa di que se 
decantou por Caixanova fronte a Caixa Galicia: «Pola empatía que a min me produce 
un executivo que agora non está, Ángel López Corona, e tamén pola filosofía que 
tiña Caixanova, que amosaba máis complicidade coas empresas en que participaba». 
(Xestoso e Cid Cabido, 2012: 246).

Os produtores galegos, algúns anónimos que mesmo non quixeron figurar nos 
títulos de crédito, aportaron o 33% do capital, o resto foi capital externo, concreta-
mente de Sogecine que contribuíu co 66% do total. Todo isto tivo a súa importancia, 
como logo veremos, na elección da lingua da película.

Respecto da elección de actores, Reixa sinala que optou por intérpretes galegos:

A directora de casting faime unha serie de propostas que en absoluto incluían 
todo ese censo de actores galegos que hai na película. […] (e) dígolle: «Sen 
ningunha idea preconcebida ven a Galicia, eu pídoche que lle fagas probas de 
casting a toda esta xente». E cando fai as probas queda sorprendidísima coa 
calidade dos actores. A partir de aí, chántolles á directora de casting e aos pro-
dutores todas as miñas propostas. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 257).

194 Segundo Martini:
Gutiérrez Aragón, había querido llevar a las salas de cine la versión fílmica de El lápiz del carpin-
tero. Sin embargo, desistió, convencido de que los dos géneros no podían abrazarse puesto que 
la novela no era adaptable por tener un contenido demasiado poético y un tiempo de narración 
demasiado complejo. (2011: 129).
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A actriz elixida para o papel de Marisa Mallo era Elena Anaya pero esta renun-
cia, segundo o realizador, pola súa decisión de ensaiar co elenco de actores ao com-
pleto. Sobre Tristán Ulloa destaca a súa orixe galega («Tristán é case galego. É dicir, 
é neto de galegos, neto dun republicano exiliado» (p. 259) e a súa humildade pois 
despois de ser rexeitado, insiste en ter unha segunda oportunidade:

Tristán Ulloa é un gran tipo, e un tipo dunha grande humildade. […] E o certo é 
que a directora de casting déralle unhas indicacións absolutamente contrarias a 
como eu quería presentar o personaxe. A proba que me mandan non me gusta 
e, en principio, rexéitoo. Pero el ten a humildade de chamarme e de pelexar 
polo papel. Facemos outra proba, funciona. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 259).

Tratándose dunha novela escrita en galego e dun director cunha produción ar-
tística na nosa lingua cómpre preguntarse por que temos El lápiz del carpintero e non 
O lapis do carpinteiro. Segundo Reixa (vid. Xestoso e Cid Cabido, 2012: 249 e ss.) isto 
débese a diversos factores:

•	 Os dereitos da novela pertencían a Alfaguara e non a Edicións Xerais (res-
ponsable do orixinal galego).

•	 A maioría do diñeiro procedía de empresas. (Antena3, Canal+, Telema-
drid…) pouco partidarias da dobraxe.

•	 A Warner só puxo en distribución unha copia na nosa lingua.
•	 Reixa, o día da presentación, por despiste, optou pola lingua orixinal.

El lápiz del carpintero recibiu varios premios: 

A película circulou por festivais internacionais, e tivo dous premios moi impor-
tantes. Tivo un premio moi importante a Luís Tosar no Festival de Mar del Plata, 
que é un festival clase A de Arxentina. E tanto en Mar del Plata como no Festival 
de Cine Español de Touluse, tivo o premio do público que ao saír das sesións 
emite o seu voto. E tivemos ese premio tanto en Mar del Plata como en Tolouse. 
Estou moi orgulloso deses premios. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 254-255).

Apunta Reixa que a crítica se dividiu. Carmen Vidal195 fai un comentario positi-
vo en Grial nº 158:

195 Citado en Folgar e Martín, 2007: 291-292.
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A película de O lapis do carpinteiro, de Antón Reixa, é singular por varias razóns, 
entre elas, porque por vez primeira a represión en Galiza chega ás pantallas con 
toda a súa crueza, sen metáforas nin elipses. 

ao igual que Sergio Fernández Pinilla en Reseña nº 350:

Parece definitivamente volcado el cine español en la explotación del fecundo 
yacimiento histórico que proporcionó, al arte en general y al cine en particular, 
el último de los episodios trágicos de nuestro país que no derivó en sainete, y lo 
hace en un momento en el que los gestores de poder se empeñan en resucitar 
aquellos fantasmas que todavía asoman de vez en cuando por las conciencias de 
las no tan nuevas generaciones196. (Folgar e Martín, 2007: 292).

Reixa comenta con Xestoso e Cid Cabido (2012: 264) o apoio recibido en A Nosa 
Terra. 

Non obstante a crítica de Ángel Fernández-Santos en El País de 25 de abril de 
2003 foi dura:

Procede El lápiz del carpintero de un libro de Manuel Rivas, un verdadero libro. 
Se perciben de su origen literario en la pantalla enunciados de sucesos, ecos 
de palabras, pero sólo eso. Se quiere representar los acontecimientos que el 
libro cuenta, pero la sucesión de los sucesos no llega a ser representación, ni 
se produce en la pantalla recreación viva del libro, sino traducción mecánica de 
su peripecia.
No hay realización del filme. Hay en su duración un añadido de tomas engar-
zadas que no consigue convertirse en secuencia, en articulación de lenguaje 
cinematográfico. No hay salto de la página a la pantalla, porque, al faltar esa 
articulación, no hay creación de tiempo secuencial, de música visual. Y todo 
queda en un transcurso mecánico, no en una duración orgánica de los sucesos 
y su entramado.
Hay impericia, desconocimiento del manejo del lenguaje fílmico, en la dirección 
del filme. Antón Reixa hace (o no impide, es lo mismo) que los actores cuya 
composición quiere articular nos den sus personajes de una vez, volcando de 

196 Este autor, tamén citado en Folgar e Martín, engade un comentario crítico:
Se asienta el director gallego en una pretendida objetividad que lo único que consigue es 
difuminar el conflicto vertebrador de la película, que es el remordimiento de conciencia del 
ejecutor Herbal y su función de vértice del triángulo amoroso que completan en Dr. Da Barca y 
Marisa Mallo. (Folgar e Martín, 2007: 291-292).
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golpe en la pantalla a sus personajes. Esto impide que éstos se nos den gra-
dualmente y que, al no avanzar, se hagan fuente de arrastre emocional. Y esto 
es particularmente evidente en el caso –que es medular, pero otro tanto cabe 
decir del resto de las composiciones– del personaje de Luis Tosar, actor que ha 
mostrado otras veces que puede dosificar con precisión sus composiciones. La 
escisión de su personaje, su quiebra interior, sobre la que gira toda la historia, 
está toda entera visible en su primeira o primeras apariciones, por lo que el eje 
del relato al mostrarse se vacía y pierde enigma, misterio, violencia, identidad, 
fuerza.
El filme está bien hecho en el sentido de fabricado, tiene el brillo de esmero en 
todos los aspectos mecánicos y ornamentales, o adjetivos, pero no en lo sustan-
tivo, en lo medular, falla, no es creíble, no funciona y, aunque argumentalmente 
se estén manejando sucesos vibrantes, no eleva, crea apatía.

Reixa contesta a este comentario:

A crítica especializada non foi boa pero houbo unha crítica de Ángel Martín 
Santos197 –o defunto Ángel Martín Santos, que era o crítico de referencia de El 
País– que era demoledora coa película. E ademais co problema engadido de que, 
precisamente, un dos produtores era Sogecine, que era unha empresa de Prisa. 
E, claro, dábanlle relevancia á información sobre a película. Entón, na mesma 
páxina, aparecía unha entrevista comigo cunha foto enorme e, ao lado, aparecía 
a crítica. […] A crítica era demoledora. E claro, como lle daban tanta importan-
cia á entrevista, ninguén se saltaba a crítica. Era unha páxina cunha foto miña 
enorme, como dicindo, lede isto que aquí estou eu. A verdade é que eu, nese 
momento, decateime de que, realmente as críticas teñen relevancia porque axi-
ña me empezaron a chegar unha chea de sms de xente que me daba ánimos. 
[…] Había un desprezo absoluto pola película e había outra cousa por detrás: 
eu non sei se, nalgún momento, este crítico estivera implicado nalgunha das 
versións fallidas de guión para Gutiérrez Aragón. Pero a verdade é que non o 
podo asegurar. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 263-264).

Se temos en conta o que Fernández-Santos afirma na súa crítica («Se quiere 
representar los acontecimientos que el libro cuenta, pero la sucesión de los sucesos 
no llega a ser representación, ni se produce en pantalla una recreación viva del li-
bro, sino tradución mecánica de la peripecia»), parecería indicar que estamos diante 

197 Trátase, sen dúbida, dunha confusión dos apelidos entre o crítico e autor do guión de El 
espíritu de la colmena cos do novelista Luís Martín Santos, autor de Tiempo de silencio.
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dunha adaptación da novela, posto que malia á pretensión do director só hai unha 
«traducción mecánica» e non unha «recreación viva». 

Aínda que compartimos algunhas das críticas vertidas polo autor de Más allá 
del Oeste, parécenos que Reixa introduce cambios moi significativos na súa transla-
ción dos que os máis importantes serían:

	A existencia dun narrador principal (afondaremos nesta cuestión no aparta-
do correspondente), Herbal, implica que o personaxe ten que estar presente 
en todos os lugares, incluso compartindo o espazo cos presos pois doutro 
xeito non podería contar a historia.

	A eliminación dos acontecementos do tren e do presidio valenciano (agás 
a relación coa monxa ou o episodio do aparato de radio clandestino que 
se producen na Coruña) circunscribe todas as accións ao ámbito xeográfico 
galego.

	A transformación de Benito Mallo, avó contrabandista de Marisa, en pai in-
dustrial, provoca unha caracterización diferente do personaxe.

	A creación do episodio das cartas de recomendación198.
	Aínda que Reixa di manter a estrutura de «crebacabezas» que existe na nove-

la, prodúcese unha simplificación nos narradores, nos espazos e nos tempos.

Estes cambios, positivos ou non, lévannos a concluír que se trata non dunha 
tradución mecánica da novela senón dunha revisión do texto literario. É máis: cremos 
que, malia a opinión de Reixa que di manter o estilo lírico do autor, non o consegue, 
o aspecto de denuncia supera ao intimismo que case desaparece a causa do carácter 
documental das propias imaxes cinematográficas e pola difuminada presenza do pin-
tor como guía, limitada simplemente a que Herbal leva con el o lapis. Estamos pois 
diante dunha reescritura, máis ou menos discutible, pero reescritura á fin.

198 O episodio das cartas de recomendacións foi incluído por Reixa a causa dun episodio familiar:
Concha, que aínda era a súa moza, pídelle a un cura de Tui unha carta de recomendación para 
lograr a liberdade de Paco Comesaña. […]
Levaban feitas dúas ou tres xestións que non deron resultado, dúas ou tres visitas, e entroulles 
a curiosidade por saber que era exactamente o que dicía a carta. Abrírona e descubriron que 
era o contario dunha carta de recomendación era un documento totalmente negativo no que 
se dicía: «Quien lea esta carta haga caso omiso de lo que le dice la joven alocada que lo porta, 
porque intercede por un joven que es comunista peligroso y que debe permanecer en la cárcel», 
e cousas así. 
Ben, pois o cura que escribiu esta carta é precisamente o confesor da miña tía Concha, o que 
violara o segredo de confesión e por causa do cal detiveron ao meu avó. Así que incluír iso na 
película foi como unha vinganza, a miña vinganza telúrica sobre aquela ocultación que fixeran 
os meus pais. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 18-19).
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Folgar e Martín avogan pola posibilidade de considerar El lápiz del carpintero 
como unha obra bélica:

Tendo ese marco cronolóxico, ¿podería pertencer ao grupo de filmes que se 
califican baixo a etiqueta de cine bélico? Unha resposta provisional é que non 
pode facelo de pleno dereito porque en Galicia en 1936 non houbo guerra 
«strictu sensu», a non ser que consideremos os enfrontamentos armados de 
xullo como tal. O que si houbo foi a represión dos gubernamentais, e dos seus 
partidarios, polos sublevados que actuaron como vencedores. […]
Hai cine de guerra por motivos diversos: políticos (identidade nacional; propa-
ganda e contra-propaganda), históricos, relixiosos,… […] polo que as fronteiras 
para a súa definición son bastante permeables. Polo tanto, habería a posibilida-
de de tratar O lapis como un filme bélico. (2007: 276).

No artigo citado de Fernández-Santos adscribe este filme aos dramas. Antón 
Reixa en conversa con Miguel Anxo Fernández, citada en Folgar e Martín di: «Quería 
facer un melodrama romántico, lacrimóxeno, que respectase moitísimo a historia 
de Rivas. Tamén me gusta moito o subxénero penitenciario. Revisei esas películas». 
(2007: nota 40). Os citados Folgar e Martín consideran melodramáticas as escenas da 
Habanera, que analizaremos máis adiante, a visita de Marisa a Daniel no cárcere 
da Coruña. A nós parécenos tamén melodramática a escena do intento de suicidio 
do protagonista. 

En opinión de Folgar e Martín as escenas de prisión coa madre Izarne teñen un 
tinte romántico: «Romántico é o tratamento das esceas da enfermería da cadea, onde 
a madre Izarne semella un anxo custodio, e onde predominan as tonalidades brancas 
e douradas, en contraste cos grises e negros do resto das dependencias». (2007: 287). 
Ese romanticismo, cremos, chega ao seu máximo apoxeo na escena en que ela lle 
mostra o pelo, e no momento en que di: «No le hagáis daño, no os lo podéis llevar, 
ese hombre es mío».
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Respecto do cine penitenciario 
puidemos detectar algunhas homena-
xes de Reixa, especialmente a Escape 
from Alcatraz (1979). A visita e o discur-
so do director da prisión da Coruña, o 
enfado polos debuxos (neste caso do 
Pórtico da Gloria e na película de Don 
Siegel un retrato do propio alcaide), o 
feito de que un preso críe un rato, son 
claras referencias a este clásico do cine 
de cadeas.

Na nosa opinión o xénero que 
quizás mellor lle acae á película é o de 
histórico, pois intenta reflectir unha 
época concreta, na que se produce 
unha guerra e na que se poden atopar 
escenas próximas ao cine bélico, ao me-
lodrama, ao romanticismo ou ao cine 
carcerario.

Os personaxes na obra de Rivas 
son contraditorios; o propio Herbal, 
sen ir máis lonxe, ten unha dobre per-
sonalidade; na obra de Reixa, en cam-
bio, ou son bos, sen ningún xénero de 
dúbidas, ou malos sen matiz. Ademais, 
os personaxes bos son republicanos e 
galeguistas, en maior ou menor medida 
e, por suposto, todas as mulleres do fil-
me son boas199, como se pode observar 
sobre todo na escena da detención. As 
mulleres reciben sorrintes e coquetas o 

199 Nesta consideración de que todas as mulleres son boas cómpre engadir que no filme a Morte 
chega vestida con zapatos brancos, como anticipara no conto o pintor (na novela é un tipógrafo quen 
fai o relato), pero son zapatos de home, mesmo polas mans podemos deducir que a Morte é un home. 
A única muller que podería ter un aspecto negativo é unha das que atopa ferido a Da Barca e aconsella 
chamar aos gardas. Por certo que, case como se dun tributo á tradición cristiá se tratase, chama a aten-
ción que son tres as mulleres que atopan a Da Barca e Dombodán na praia, e tres as mulleres que saen 
a socorrer a Herbal cando oen os disparos: as tres Marías.
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heroe, o guapo Da Barca, que vai na procura da súa moza. Cando os gardas o dete-
ñen, todas elas, sen dubidar, sen preguntarse pola causa da detención, sen ter medo, 
recriminan a acción dos axentes de policía cunha valentía heroica. Por contra, os 
gardas, homes, actúan con seriedade e violencia, especialmente Herbal, que golpea a 
Da Barca co fusil e chega a apuntar coa arma ás mulleres, mesmo a Marisa, nunha es-
cena que parece un tributo á secuencia de Roma Cittá aperta (Roberto Rosellini, 1945) 
na que Pina (Anna Magnani) acaba asasinada por un soldado nazi. No extremo desta 
maldade sitúase Zalo Puga: falanxista, católico, sádico e maltratador da súa muller 
cunha brutalidade exhibicionista que roza o caricaturesco. A película pois presenta 
os personaxes dun xeito maniqueo.

Smith destaca a importancia da interpretación dos actores para denunciar a 
represión, así:

La interpretación de los actores es especialmente importante en este filme para 
denunciar la represión llevada a cabo por los falangistas en los primeros días 
de la guerra. Un buen ejemplo de ello sucede durante el primer intento de 
fusilamiento de Da Barca, en el cual al médico le toca la bala de fogueo. Justo 
después, al darse cuenta de que no está muerto, el doctor está alucinado. La 
interpretación de Tristán Ulloa –los ojos abiertos del todo, la respiración entre-
cortada por el susto, así como el tambalear desorientado del que se sorprende 
al encontrarse vivo de milagro– dota a la escena de una carga emocional muy 
fuerte. En la segunda intentona de asesinarlo, ya mencionada páginas atrás, el 
médico ve torturado y asesinado a su amigo, el retrasado mental Dombodán, 
provocando la expresión de extrema agonía y el dolor en la cara del doctor, así 
como las lágrimas que le caen por las mejillas cuando lucha para consolar a su 
compañero mientras agoniza. Por otro lado, habría que señalar la actuación en 
esta escena del personaje de Zalo, interpretado por Nancho Novo, en particular 
el tono de voz despectivo con el que se dirige a alguien con capacidad mental 
reducida. (2009: 151).



171
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Smith atopa parecidos entre a secuencia da detención e a escena final de La 
lengua de las mariposas sen dar ningún argumento. Na nosa opinión as dúas escenas 
son completamente diferentes en contido e posta en escena. Na película de Cuerda 
os detidos saen dun local no que foron maltratados e comparten espazo coas tes-
temuñas da detención, é dicir, non hai ningún instante de alegría senón continuo 
dramatismo. Ademais a participación cómplice, unha complicidade provocada polo 
pánico en La lengua de las mariposas, contrasta coa actitude heroica das mulleres da 
costura. A dor paralizante está presente nos detidos e tamén nos que se aprestan a 
insultalos por medo na película protagonizada por Fernán Gómez, en tanto que na 
dirixida por Reixa prodúcese unha reacción solidaria.

A análise desta secuencia realizado por Smith serve, non obstante, para expre-
sar claramente o maniqueísmo antes referido: 

Durante los primeros segundos, cuando Daniel entra y saluda a las costureras 
y a Marisa, no hay más que sonrisas y miradas coquetas; todas están de buen 
humor, algo que cambia repentinamente cuando entra Herbal. Las expresiones 
de los personajes en los últimos segundos del segmento son también claves: 
Herbal, con su mirada de ira, Marisa y Laura con sus expresiones indignadas y 
la mirada resignada de Da Barca. (2009: 152).

Por outro lado, a escena, en coherencia co narrador principal da historia, está 
contada dende o punto de vista de Herbal.

Por su parte, lo notable de la cinematografía corresponde al plano subjetivo 
filmado desde la perspectiva de Herbal mientras apunta con el fusil, primero a 
las costureras en el balcón y luego a Marisa y Laura. En la misma toma sin cortes 
se asiste al movimiento rápido de la cámara desde un ángulo contrapicado de 
las mujeres en el balcón hasta un plano medio primero de las otras dos en la 
calle. El hecho de que este plano esté filmado desde la línea de visión de Herbal 
nos fuerza a identificarnos con él, y la rapidez con que se mueve la cámara se 
asemeja a la manera en que se maneja un fusil de verdad, aportando un toque 
de verosimilitud y obligándole al espectador a meterse de lleno en el torbellino 
de la acción. (Smith, 2009:153).

Smith tamén destaca a importancia da montaxe para expresar a unión de María 
e Daniel:

Por su parte el montaje contribuye en los cortes que se dan entre Marisa y 
Daniel mientras a este se lo llevan en el camión. La técnica de cortar progresi-
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vamente entre los dos personajes mientras el camión se aleja enfatiza la fuerte 
conexión que existe entre los dos, y por lo tanto aumenta el sentido de futilidad 
que sienten ante los hechos. (2009: 153).

Folgar e Martín inciden, na nosa opinión con acerto, en que a iluminación vai 
xogar un papel moi importante no filme, así:

	Nas escenas iniciais a luminosidade da costura contrasta coa escuridade da 
reunión dos membros do servizo secreto:

 Pero vai seguir unha secuencia perturbadora. En claro contraste coa lumi-
nosidade e a ledicia que transmiten as anteriores, asistimos, nun cuarto 
pechado, en semipenumbra, cos modos icónicos dun «film noir», a unha 
reunión de falanxistas e gardas civís, na que o seu xefe, o sarxento Lande-
sa, lle asigna o seguimento de republicáns, galeguistas, con mención ex-
plícita de Ángel Casal, Gonzalo Rincón, o sindicalista Acuña e Da Barca… 
(2007: 284-285).

 Nesta mesma xuntanza, podemos observar como o rostro de Landesa (Car-
los Sobera) está completamente en sombra, en tanto que o de Herbal apa-
rece curtado en dúas partes, como se estivese escindido, porque aínda que 
está a condenar a Da Barca, salva a Marisa.

	Nos «paseos», a luz do faro do coche, a luz do faro da Torre de Hércules, 
etc, contrasta coa luz que aparece cando percibimos que Da Barca está 
vivo:

 Na Coruña o lugar dos fusilamentos é o Campo da Rata, dos que o filme 
vai ofrecer dous con estruturas, con perspectivas diferentes.

 Para o primeiro deles non hai esceas preparatorias. Entramos por corte, 
despois do fin da secuencia da visita de Marisa a Daniel no cárcere. Men-
tres no de Rincón os faros dun coche que o levara xunto cos asasinos 
ao lugar do crime marcan zonas de luz e de sombra, que incrementan a 
traxedia do feito reproducido, agora temos unha composición máis «plás-
tica», na que por unha parte hai varios puntos de luz (dos coches e dun-
has fogueiras) que son debedores do único que existe en Los fusilamientos 
del 3 de mayo de Francisco de Goya, pero por outra vemos os rostros dos 
verdugos, os que –como é sabido– non aparecen na obra do aragonés. A 
orde de fogo é despois do paso da luzada da Torre de Hércules. Cando 
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os reclusos chegan ao Campo da Rata, están rematando con tiros de gra-
cia aos da quenda anterior. […] Os executores introducen unha maldade 
máis: un dos homes do pelotón, ó chou, dispara con balas de fogueo. Da 
Barca é o ‘beneficiado’. Entre os caídos está Acuña.

 A segunda morte, a do cantante anarquista Pepe Sánchez, acontece en 
off, de madrugada, cun plano xeral do cárcere e do promontorio da Torre 
de Hércules. Ocorre despois da secuencia da habanera que Sánchez inter-
preta acompañado polos seus compañeiros.

 O derradeiro asasinato é, en realidade, un novo paseo, executado por fa-
lanxistas sobre Dombodán e Da Barca, pola noite na praia de San Amaro. 
O ensañamento sobre o primeiro é dobremente cruel, posto que se trata 
dun home «retrasadiño. Parvo do Cotolengo», a quen disparan no ventre 
e, posteriormente, rematan. […] Esta secuencia é a única que vemos á luz 
do día os corpos tiroteados, como recurso para mostrar que Daniel non 
faleceu200. (Folgar e Martín, 2007: 288-289).

	A escena nocturna da canción constitúe un momento de alegría dos presos 
e, polo tanto, sería de esperar unha escena luminosa pero a escuridade ser-
ve para marcar o anticipo da morte, a traxedia por vir.

	As secuencias da cadea, excepto as das enfermerías –lugares luminosos, 
onde o doutor fai o ben– son sempre escuras cunha iluminación manierista 
na que, por veces, resulta difícil ver a procedencia da luz. Esta escuridade 
perdura incluso en moitas das escenas alegres como na que beben viño do 
Ribeiro. En ocasións, máis que a iluminación dunha cadea parece a dunha 
bodega ou dun furancho.

	Fronte a estas escenas sen luz destacan as luminosas: as da camiñada dos 
amantes pola alameda de Santiago, as xa citadas das enfermerías e mesmo 
as de Fronteira, a pesar da maldade que se coce no seu interior.

	Por último hai que destacar a penumbra da habitación dos esposos no ho-
tel, que marca intimidade fronte ao corredor moi iluminado onde están os 
gardas vixiando.

Dediquemos un pequeno espazo á análise da escena da canción201, a máis dis-
cutida do filme. O propio Reixa comenta:

200 Nas imaxes do día observamos que os corpos están por debaixo da liña de marea, co cal unha 
persoa non podería sobrevivir en estado de inconsciencia pois afogaría.

201 «Es como un sueño» é unha habanera composta por Luís Seoane.
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Esa secuencia da que vos falaba antes, a da habanera no cárcere, é posiblemente 
o único momento onde eu transgredo, digamos, o rigor de cine clásico. Fago 
algo que, se eu non fose anteriormente realizador de videoclips, posiblemente 
non o faría.
Coñezo espectadores que me din que lles encanta a película excepto esa se-
cuencia. E coñezo outros que me tiñan parado pola rúa para dicirme que chora-
ron vendo esa secuencia. En calquera caso, efectivamente, recoñezo que é unha 
escena controvertida. (Xestoso e Cid Cabido, 2012: 264).

En xeral, non só nesa escena, senón noutras como a xa comentada do viño 
do Ribeiro, mesmo a cea que Da Barca inventa para Gengis Khan, sobre todo na 
iluminación e na camaradería e no contacto físico resultan pouco verosímiles, pois 
non semella natural que uns presos que están constantemente sometidos a paseos 
e castigos, fagan ostentación de tanta alegría e independencia estando presentes 
os gardas. Se no texto literario, polo carácter intimista e imaxinario da narración, 
chegamos a sentir a emoción dos presos e a crer os acontecementos, no filme, polo 
carácter documental que toda imaxe ten, pola coreografía e polo son dos instrumen-
tos, resulta pouco crible.

Outro elemento curioso do filme atopámolo na opción de Reixa de introducir, 
na parede de fondo da cela, unhas imaxes alusivas á historia que está a contar, refor-
zando dese xeito as palabras e expresando a forza liberadora das mesmas pois levan 
aos presos a sentirse en lugares extramuros. María Teresa García-Abad comenta a 
este respecto:

La adaptación había de resolver asimismo el contenido fantástico de la literatu-
ra de Rivas. La imaginación, los cuentos, las leyendas, la Santa Compaña o la voz 
de los muertos son un elemento básico de la narración que la película trata de 
modo desigual. Si bien se prescinde de las voces de la conciencia –«En el libro 
queda muy bien, pero en la patalla es una película de fantasmas» (García, 2003: 
47)– se resuelve con una gran eficacia el episodio del cuento del tipógrafo Mo-
roño sobre la Vida y la Muerte y el naufragio del Palermo cargado de acordeones 
mediante la proyección de imágenes surrealistas sobre los muros de la cárcel 
en la que es posible la supervivencia gracias a la imaginación y la palabra. […] 
El episodio, además de una intensa carga emotiva, es una escena necesaria que 
cobra sentido más allá del mayor o menor acierto estético; aglutina en una ima-
gen uno de los «retazos» narrativos más valorables del original, un modelo de 
comunicación surreal depositaria de una doble funcionalidad ética y estética, 
un modo diferente de mirar que el pintor intenta transmitir a Herbal desde la 
prisión. (2005: 196).
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Para analizar o espazo cremos necesario establecer dous grandes apartados: 
o espazo como escenario e as relacións espaciais. Como veremos cando abordemos 
o tratamento do tempo, a película artéllase en torno a un gran flashback. Nun bar de 
estrada, a fins do s. XX, Herbal, traballador do local, cóntalle a unha prostituta unha 
parte da súa vida, a que transcorre arredor da Guerra Civil. Convén pois que conside-
remos os espazos en relación co tempo no que aparecen.

O espazo da contemporaneidade, do agora do narrador, é, como xa dixemos, 
un club de estrada, un club sucio e apartado. No exterior atopamos un desguace, no 
interior sobrevive un avellentado Herbal encargado de baleirar o lixo. Con el habitan 
o edificio a Madame e unhas prostitutas. A marxinalidade e a inmoralidade de Herbal, 
detentador de tanto poder sobre a vida e a morte e defensor dunha moral sexual 
ríxida, non pode ser máis evidente.

Dos espazos do tempo arredor da Guerra Civil debemos destacar os exteriores 
de Santiago, as cadeas, o pazo de Fronteira, o tren, o hotel e o lapis. A cidade de 
Santiago tanto nos interiores (o local do mitin, o psiquiátrico, a costura) como os ex-
teriores (Praterías, a Alameda, etc.) son lugares de ledicia: o paseo, as fotos e o bicos 
dos amantes; os risos, os coqueteos das costureiras; a esperanza do mitin, as bromas 
do psiquiátrico mostran esa alegría relacionada coa cidade do Apóstolo.

Os exteriores están cheos de luz, por contra as cadeas, rodadas en semipe-
numbra, aparecen escuras. Sucede que esta iluminación rompe un pouco co carácter 
realista que se pretende reflectir. Moitas veces a pouca luz contrasta cun ambiente 
excesivamente festivo (o momento en que beben viño do Ribeiro, a cea de Gengis 
Khan, a canción, etc.).

En relación coas cadeas, pois son lugares de opresión, están os espazos das 
execucións, exteriores pero opresivos, de aí que estean filmados, normalmente de 
noite. As diferentes iluminacións: coche, faro…, como quedou dito, colaboran na 
creación dun escenario claramente hostil.

Tamén relacionadas cos cárceres, de feito situadas no seu interior, están as 
enfermerías, lugares limpos e luminosos, polo tanto positivos. Nelas o doutor pode 
desenvolver o seu labor e ademais créanse unhas relacións solidarias tanto cos doen-
tes como con Soláns ou coa madre Izarne.

No Pazo de Fronteira, residencia familiar de Benito Mallo, da súa filla Marisa 
e da súa sobriña Laura, atopámonos cun interior máis ben escuro, como se pode 
comprobar na escena do recitado e, malia o luxo, dá sempre a sensación de pouco 
natural, de demasiado posto, de algo sen vida. No xardín desta residencia existe un 
labirinto que funciona como unha clara metáfora pois Marisa refúxiase nel nos mo-
mentos de maior incerteza.

O tren, lugar dos traslados, representa o espazo dos cambios, o lugar do en-
contro dos esposos e de transformación dos gardas de ríxidos en humanitarios. O 
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tren malia dirixir o preso cara a San Simón, unha illa da que ninguén volve, acolle a 
esperanza.

O Hotel permite a consumación do matrimonio, o encontro físico dos namora-
dos. Novamente a luz tenue da habitación adquire sentido, o sentido da intimidade 
fronte a luminosidade excesiva do resto do establecemento.

Como xa comentaramos ao falar do texto literario, Smith (2009) defende que o 
lapis funciona como un espazo da memoria. Conserva, no filme, o recordo dos posui-
dores anteriores. Na súa convivencia con Herbal, mantén vivo, incluso fisicamente, o 
recordo daquel tempo, e no momento da morte a súa interlocutora recólleo. A nova 
portadora levará co lapis as vivencias de Herbal.

Os espazos fuga están rodados en branco e negro e serven para darnos conta 
da infancia de Herbal: as cacerías do raposo, a visión de Marisa cando era nena e a 
visita á catedral e os brutais golpes que o seu pai lle dá contra o santo dos croques e, 
sobre todo, da historia do lapis:

O plano terceiro presenta a Herbal e mailo seu lapis, sobrevivintes do relato 
que protagonizaron, e que se vai rememorar nunha longa volta atrás, despois 
dos créditos artístico-técnicos. Estes discurren sobre imaxes en branco e negro 
dun carpinteiro que cepilla madeira, e nas que sobresae o vermello do lapis que 
pousa sobre o seu banco. Segue unha toma da praza das Praterías de Santiago, 
con banda de música que desfila e cidadáns con vestidos de día de festa na 
mesma liña cromática que, cunha panorámica ao paso dun automóbil, vai incor-
porando a cor. (Martín e Folgar, 2007: 284).

Carmen Becerra defende que: «Otra relevante función del espacio reside en su 
capacidad para convertirse en exponente de relaciones de índole ideológica o psico-
lógica» (2004: 14). E ética, engadimos nós. Así as relacións espaciais: arriba/abaixo, 
dentro/fóra e parado/en movemento, teñen, nesta obra, valores moi significativos. 
Na escena da detención, por exemplo, a oposición arriba/abaixo na detención de Da 
Barca, sinalaba a altura moral dos personaxes, a liberdade, valentía e solidariedade 
das costureiras, situadas arriba, fronte a brutalidade dos gardas, colocados abaixo. 
Folgar e Martín destacan un plano cenital no cárcere:

Herbal corta bruscamente a conversa. Un plano cenital recolle a saída dos deti-
dos para a cela, mentres outros presos –supoñemos que comúns– permanecen 
no patio. Se o picado extremo vén ser, de maneira formal, premonitorio do que 
irá acontecer. (2007: 286).

Tamén sinalamos a diferenza dentro/fóra ao comentar os exteriores santiague-
ses como símbolo de alegría e as cadeas como opresión. Ben é verdade que esta 
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oposición debe ser matizada, pois os criminais paseos prodúcense no exterior e, por 
contra, as acolledoras enfermerías están no interior; por outra banda a habitación 
do hotel –interior– expresa a liberadora intimidade dos amantes fronte ao corredor 
–exterior– que sinala o control, o presidio.

Por último está o contraste dinamismo/estatismo. O tren, un espazo en move-
mento, oponse ao inmobilismo de todo o demais, denota así cambio e esperanza.

O tempo externo e o interno na película simplifícanse. O tempo externo, o da 
historia, comezaría cuns retazos da infancia de Herbal, sen datación concreta, acaso 
na primeira década do s. XX. Como podemos ver, ao converter a Benito Mallo en pai e 
non en avó de Marisa e non ter un pasado de contrabandista, o tempo acúrtase. Logo 
transcorre durante a II República, como se pode aprezar, por exemplo, no mitin a fa-
vor do voto feminino, o golpe de estado, a guerra e a inmediata posguerra. Remata, 
claro está, nas postrimerías do s. XX.

En canto ao tempo interior, o do discurso, artéllase arredor dun longo flashback 
dende o presente de Herbal ata o seu pasado. Polo medio doutras pequenas ana-
lepses o tempo retrocede aínda máis, ata a infancia do garda. García-Abad comenta 
que:

La estrutura narrativa no lineal planteaba un primer reto que Reixa resuelve 
huyendo del flash back202 mediante la disposición del relato en un discurso que 
ordena la sucesión cronológica de los acontecimientos de acuerdo con las con-
venciones del melodrama romántico. (2005: 195).

Na crítica citada anteriormente, Fernández-Santos (2003) expresa que: «An-
tón Reixa hace (o no impide, es lo mismo) que los actores cuya composición quiere 
articular nos den sus personajes de una vez, volcando de golpe en la pantalla a sus 
personajes». Probablemente esta precipitación na presentación dos personaxes veña 
explicada pola procedencia de Reixa do mundo das teleseries203, pero en calquera 
caso provoca que os personaxes non teñan evolución e sexan en certa medida planos.

A clasificación dos personaxes non pode ser igual á da novela pois o filme in-
corpora algúns novos, como Alejandro ou o director da prisión; outros cambian o seu 
papel, como o caso do pintor que só ten a primeira das vidas da novela por moito 
que o seu lapis si acompañe a Herbal ou a Marisa Mallo e, algunha das mulleres terán 
un papel máis complexo e independente. De maneira que, incluiremos entre os per-
sonaxes principais ao trío protagonista e secundarios ao resto.

202 En realidade hai un longo flashback que abre e pecha o filme.
203 Reixa é o creador de Mareas vivas, a exitosa serie da TVG, na que estivera traballando xusto 

antes de facerse cargo da adaptación da novela de Rivas.
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O atractivo doutor Da Barca, un cidadán español de orixe mexicano204 traballa 
no hospital psiquiátrico e imparte clases na Universidade ao tempo que colabora en 
actividades políticas, por exemplo na defensa do voto feminino205. Está namorado de 
Marisa Mallo. Tras ser investigado por un grupo de conspiradores acaba preso des-
pois do golpe de estado de 1936. Na súa estancia na cadea demostra a súa capacida-
de de liderado ao promover unha protesta pacífica durante unha misa. Actúa de xeito 
valente e xeneroso (no seu propio xuízo defende a saúde dos presos para os que pide 
unha alimentación que os libere do escorbuto, e que se salve a vida a Dombodán, 
un mozo discapacitado psíquico; chega a defender mesmo ao doutor Soláns na súa 
adicción á morfina). Ao longo da película sobrevive milagrosamente pois lévano aos 
paseos dúas veces, pero dunha volta correspóndelle a bala de fogueo e noutra Herbal 
erra deliberadamente o tiro. Malia as dificultades, Da Barca non perde nunca o senti-
do do humor de xeito que, tal como antes de ser prisioneiro bromeara con Gonzalo 
Rincón, co pintor, na cadea faino, por exemplo, coa madre Izarne. 

Herbal, o fero garda, non pode soportar a ollada de Da Barca. Procede dunha 
familia pobre e aturou un pai maltratador: abonda con lembrar os golpes que lle dá 
contra o santo dos croques ou recordar cando lle di que mellor fose vendelo a el que 
aos cochos. Está secretamente namorado de Marisa Mallo. Malia participar como 
cruel executor nalgúns dos «paseos», acelera a morte do pintor para evitarlle sufri-
mentos e sálvalle a vida a Da Barca. Mata durante unha pelexa ao seu cuñado Zalo 
Puga e co paso do tempo acaba por traballar nun club de estrada que funciona como 
un auténtico desguace.

Marisa Mallo, filla do industrial de ideais fascistas Benito Mallo, está namorada 
de Da Barca ao que continúa amando despois da súa detención e co que finalmente 
casa, malia estar na cadea. Ten outro pretendente, Alejandro, promocionado polo 
seu pai, pero ela rexéitao. O seu obxectivo consiste en axudar a sobrevivir e intentar 
conseguir a liberdade do seu marido. Trátase dunha muller fermosa que rompe mo-
deradamente coas convencións da época.

Se falamos das funcións dos personaxes poderiamos dicir que Da Barca é o 
heroe, o bo; Herbal, o antagonista, o malo, o intruso destrutor, segundo a acertada 
definición de Balló e Pérez (2004); e Marisa conforma o terceiro lado do triángulo e 
a razón final do enfrontamento dos dous personaxes masculinos; dalgún xeito ela 
provoca que a narración transcenda o enfrontamento político para se transformar 
nunha pelexa persoal.

204 Francisco Comesaña tiña orixe cubana, de feito foi a embaixada de Cuba a que negociou para 
evitar a súa execución e para lograr a súa posterior liberación. Fonte: Une historie galicienne.

205 Os argumentos que defende Da Barca no mitin para criticar os prexuízos sobre as mulleres 
xa foran expresados por Rivas no conto «A vella raíña alza o voo» incluído en Ela, maldita alma.
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No que atinxe aos personaxes secundarios distinguimos tres grupos: os presos, 
os represores e outros.

Empecemos polos presos. Gonzalo Rincón, o pintor, busca a súa inspiración 
nas persoas especiais, por iso pinta os enfermos psíquicos de Conxo. Participa na 
publicidade a prol da Fronte Popular e coñece ao doutor Da Barca, nunha das súas 
visitas ao psiquiátrico. Adoita contar historias, como a das irmás Vida e Morte, e 
mostra sempre unha grande camaradería. Defende a súa obra con vehemencia cando 
Herbal lle quere confiscar o debuxo do Pórtico da Gloria que acaba de deseñar. Será 
asasinado nun paseo por Herbal despois de sufrir varias humillacións. 

Gengis Khan, un antigo loitador, un home forte. En certo modo, obsesionado 
coas mulleres como demostra a súa construción dun aparello para poder ver o patio 
da prisión onde están as presas. Ten un nivel cultural baixo, mais é un home afectuo-
so que se preocupa polo doutor, ao que coida a pé de cama durante a súa convale-
cencia. Da Barca recrea para el unha cea imaxinaria. 

Dombodán, un discapacitado psíquico, será torturado e asasinado nun dos 
paseos do falanxista Puga. Anxel Casal, o antigo alcalde de Santiago, móstrase como 
un home optimista que pensa que o golpe non vai triunfar e que logo estarán libres. 
Fronte a ese optimismo o anarquista Acuña, que funciona como contrapunto, dille 
que el é a proba viva de que o asunto vai máis alá dun mero incidente pois a autori-
dade máxima do Concello está en prisión. Ambos acaban asasinados. Pepe Sánchez é 
un cantante ao que un día lle dera por predicar dende un púlpito. Interpreta na cadea 
a canción «Es como un sueño» e morre tamén paseado.

Dende o punto de vista funcional, estes presos non son só os compañeiros 
inevitables de alguén que está na cadea, son representacións vivas de diversas inxus-
tizas e de diversos campos. Gonzalo Rincón representa a arte, a imaxinación, a crea-
tividade esmagada; Gengis Khan o home impulsivo pero tamén o que foxe da miseria 
e que nesa fuxida atopa unha derrota maior; Dombodán trae á narración a inxustiza 
desenvolvida contra as persoas con discapacidades psíquicas, tanto na humillación 
como na execución; Casal por ser un personaxe real, con nome e apelido, recoñeci-
do por todos, dota de verosimilitude o relato e coloca na narración os perseguidos 
políticos; finalmente Pepe Sánchez, un músico, é o personaxe que, coa súa acción fai 
sentir liberdade aos outros presos, pensemos no Doc de Escape from Alcatraz (Don 
Siegel, 1979). En conclusión: cada un destes personaxes está a representar un grupo 
social historicamente perseguido e humillado.

No grupo dos represores atopamos o falanxista Zalo Puga actúa sempre dun 
xeito brutal. Non só participa nos paseos senón que goza co sufrimento alleo, como 
cando lle prengunta ao pintor se podería pintar se lle cortan as mans, ou cando se 
burla de Dombodán, da súa discapacidade e lle pega un tiro no ventre sabedor da dor 
que isto causa e da lentitude da morte. Ademais maltrata a súa muller con golpes e 
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aldraxes constantes, como se observa na moi significativa escena en que a recolle e 
lle esixe marchar nese momento, cando ela lle di que espere a que remate de xantar, 
arrebátalle o prato de sopa e ponse a comela, obrigando así a Beatriz a abandonar 
o comedor. Manifesta un odio de clase no enfado co seu cuñado porque este non 
matase a Da Barca, e dille: «Seguís siendo los sirvientes de esos señoritos de mierda. 
Vosotros comíais sus sobras mientras ellos se paseaban por los jardines de sus pazos. 
Y ahora que tenéis la oportunidad de mandarlos al carajo, os acojonáis. Siempre se-
réis sus criados». Acaba morrendo a mans do seu cuñado despois dun forcexo. 

O sarxento Landesa manda un grupo secreto, un grupo de conspiradores. A 
caracterización que fai o actor Carlos Sobera non nos dá para saber máis del. Simple-
mente se presenta como alguén que cumpre co seu cometido e que foxe de implica-
cións persoais. O sarxento García, interpretado por Sergio Pazos, permite o encontro 
dos amantes ao final do filme, igual que na novela, non queda claro se, persuadido 
polo médico, actúa como cómplice ou acepta un suborno deste.

Se no apartado anterior viamos como os presos representaban distintos tipos 
de oprimidos, neste apartado atopamos distintos tipos de malos. O demo por exce-
lencia, Zalo Puga, maldade en esencia pura, sádico, maltratador da súa muller, ladrón, 
buscabullas; Landesa o malo polo cumprimento do deber, o malo fanático, inhumano 
porque non existe nada que non sexa a súa función, e tamén o malo bo, o malo que 
está no bando equivocado pero non quere estar alí e sente simpatía polos outros, o 
caso do sarxento García. Ademais este último vai ser o que faga posible a consuma-
ción do amor entre a parella.

Por último ocuparémonos daqueles personaxes que, pertenzan a un ou outro 
bando, non están directamente relacionados coa prisión ou/e cos crimes; aquí incluí-
mos o persoal sanitario: Soláns e Izarne, aos familiares dos principais protagonistas 
(Beatriz e Benito Mallo), ao pretendente de Marisa (Alejandro) e a prostituta interlo-
cutora de Herbal.

O doutor Soláns, un médico neglixente (non é quen de diagnosticar ben unha 
tuberculose), déixase aconsellar por Da Barca. A súa crise persoal, «a suspensión da 
conciencia» segundo a expresión de Da Barca, lévao a converterse en adicto á mor-
fina. A súa actuación axuda a agrandar aínda máis a figura do heroe, porque este 
resiste en circunstancias difíciles e ademais aparece como intelixente e eficaz: se non 
houbese un colega de Da Barca non chegariamos a saber totalmente a súa pericia 
como galeno.

A madre Izarne ten unha forte personalidade, axuda os presos co seu silencio, 
por exemplo no caso do aparato de radio, apoia tamén a Soláns malia a súa debilida-
de coa morfina. Está caracterizada como unha muller fermosa, de feito leva un traxe 
branco impoluto e medias e zapatos de tacón. Ten carácter, enfróntase ao director 
da prisión cando detén a Da Barca, por quen parece sentirse atraída pois nesa escena 
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chega a reclamalo como o seu home e previamente ensináralle o pelo cando este lle 
di que non sabe que cor ten. Logo será quen comunique a Marisa Mallo a saída do seu 
esposo cara a San Simón e a parada que o tren fará en Padrón. A madre Izarne empa-
renta coas heroínas clásicas que acoden ao heroe, o que Vladimir Propp chamou, no 
seu estudo sobre os contos fantásticos, doante e que xa estaba presente na mitoloxía 
grega en personaxes como Medea ou Ariadna.

Benito Mallo, un industrial fascista, pai de Marisa Mallo, busca a morte do seu 
noivo, e mesmo chega a escribir falsas cartas de recomendacións. Compórtase de 
xeito petulante: nunha comida con amigos le, atribuíndose a si mesmo os poemas, 
versos de Lope e Espronceda. Intenta que a súa filla case con Alejandro, un militar de 
boa familia. Mallo non só representa o cacique local, ao xeito do don Avelino de La 
lengua de las mariposas ou Mariscal en Todo é silencio, senón que, como o Czentovic de 
Novela de xadrez, a obra de Zweig, simboliza o totalitarismo e un certo tipo de inteli-
xencia, dirixida cara aos bens materiais e indiferente á dor allea, totalmente contraria 
á de Da Barca. Por outra banda, don Benito, emparenta con toda unha estirpe de 
poderosos do cine e da literatura contrarios ao casamento dunha filla con quen eles 
consideran indesexable. 

O papel de Beatriz, a irmá de Herbal e esposa maltratada de Zalo Puga, limítase 
a ser unha vítima máis, significativa por ser a propia esposa e por denunciar unha 
lacra social inaceptable. Como personaxe, non ten outra función dentro da trama.

Alejandro faille as beiras a Marisa. Faillas coa complicidade do pai da moza. 
Trátase dun interesado, pois oculta o roubo da súa pistola por parte da súa preten-
dida ata o momento en que a ruptura se consuma e daquela pídelle unha compensa-
ción ao seu celestino para que non se coñeza o roubo. Tamén ten algo de personaxe 
arquetípico: o mozo de boa posición social que os pais pretenden como consorte da 
súa filla. A única particularidade –deixando á parte o feito de que permite explicar 
con facilidade como Marisa consegue un revólver para intentar facilitar a fuga do seu 
amor– é a de que a súa presenza converte o amor, nunca confesado, de Herbal, en 
imposible, pois non só compite con Da Barca senón que a familia da súa amada, a 
quen el recoñece como superior, ten outros plans para a muller.

A prostituta innominada é unha inmigrante ilegal. Aínda que ao longo do filme 
parece ter só un papel instrumental, o de escoitar a Herbal, ao final revélase como a 
conservadora da memoria, unha nova vítima da historia que ten sensibilidade para 
acoller aqueles acontecementos. Como Horacio en Hamlet resulta ser a depositaria 
da historia.

Tamén a figura do narrador reviste menos complexidade no filme que na no-
vela. Existe un narrador heterodiexético limitado ao papel de presentar o personaxe 
de Herbal ancián e a informarnos sobre os acontecementos de Fronteira e asociados, 
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como por exemplo a peripecia das presuntas cartas de recomendación de Benito 
Mallo, pero o esencial da información recibímola de Herbal, dun narrador homo-
diexético. Esta elección ten consecuencias moi importantes no filme pois obriga a 
que o garda estea presente na totalidade das secuencias o que, en ocasións e con-
trariamente ao que acontece cos narradores testemuña, lle resta credibilidade posto 
que parece pouco probable que uns presos ameazados de morte, unha morte moitas 
veces procurada e executada polo propio vixiante, compartan, diante del, todo tipo 
de opinións, maiormente cando van en contra da orde establecida. Neste sentido 
García-Abad opina que:

A pesar de que Reixa mantiene a Herbal como personaje articulador del rela-
to, la cámara no consigue transmitir el punto de vista del personaje, «es más, 
se asienta el director gallego en una pretendida objetividad que lo único que 
consigue es difuminar el conflicto vertebrador de la película, que es el remordi-
miento de la conciencia del ejecutor Herbal y su función de vértice del triángulo 
amoroso que completan el Doctor Da Barca y Marisa Mallo» (Fernández Pinilla, 
2003, 30-31). (2005: 195-196).

2.4. Todo é silencio

2.4.1. Todo é silencio, a novela
Manuel Rivas xa se ocupara do tema do narcotráfico antes da redacción de 

Todo é silencio. Os artigos xornalísticos «Siglos de niebla» e «La identidad delictiva»206, 
publicados ambos no diario El País e na recompilación Galicia, el bonsái atlántico, na-
rran os conflitos derivados desta actividade delitiva. Tamén na súa obra literaria está 
presente o tema do contrabando. Xa o vimos ao analizar O lapis do carpinteiro. Benito 
Mallo, o pai da protagonista principal, conseguira a súa fortuna co tráfico ilegal de 
mercadorías. En Os comedores de patacas, o protagonista, un drogodependente, rela-
ciónase con camellos e mesmo os advirte dunha redada. Se a todo iso engadimos que 
Todo ben é unha novela de trama policial, non resulta estraño que o produtor Gerardo 
Herrero lle propuxese ao autor coruñés elaborar un guión para un filme con esta 
temática. A nova obra, pois, estaba destinada, dende antes de existir, a ser levada ao 
cinema. Pensamos que, como analizaremos máis abaixo, esta xénese vai determinar 
en boa medida algúns aspectos do estilo e da estrutura pois, ademais de atopar for-

206 Seguirei estes artigos para mostrar algún dos referentes reais que se agochan nos persona-
xes de Rivas.
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mas de narrar propias da sétima arte, por outra parte habituais na obra deste creador, 
encontraremos algunhas homenaxes moi evidentes.

Todo é silencio foi galardoada co premio de narrativa da AELG (Asociación de Es-
critores e Escritoras en Lingua Galega) e foi finalista do Premio Hammet, que recoñe-
ce a mellor novela policíaca escrita en español207. Este premio obríganos a comentar 
o problema da adscrición xenérica da obra.

María Xesús Lama, no seu artigo «Novela negra ou hibridación do xénero?: A 
cara máis íntima do mal en Todo é silencio de Manuel Rivas», sinala que «aínda que exis-
te unha trama delitiva, na obra atopamos tamén unha serie de características que a 
afastan do que poderiamos considerar unha novela negra prototípica. A pesar de que 
se presentou, sobre todo a edición en español, como novela de xénero e en espazos 
que ratificaban esa condición, como a librería Negra e Criminal de Barcelona» (Lama, 
2014: 102).

O propio Rivas, nunha entrevista para Página 2208, indica que se trata dunha 
«novela negra singular» e engade: «incide na importancia da análise das relacións hu-
manas e os sentimentos dos personaxes nun contexto de globalización do delito». O 
autor chega a falar dun «esperpento de serie negra» mais María Xesús Lama apunta, 
ao noso entender con acerto, que se trata de «Unha definición quizás esaxerada por-
que a deformación da realidade que esixe o esperpento parece máis ben contradicir 
a descrición realista de ambientes e situacións máis próxima ao estilo de reportaxe 
que se percibe na lectura». (Lama, 2014: 103). Ademais, a utilización da linguaxe do 
autor coruñés, sempre tendente ao lirismo, lévanos a pensar noutros xéneros dife-
rentes do negro.

A citada investigadora da Universidade de Barcelona sinala que existen polo 
menos dúas características propias do xénero negro que non se cumpren nesta na-
rración. A primeira, a inexistencia do ocultamento:

O ocultamento do crime como feito moral –obxecto da novela detectivesca 
segundo Sigfreid Kracauer– é aquí un motivo fundamental, pero cunha pecu-
liaridade, unha máis nunha novela singular no xénero: todo o mundo sabe e 
participa no negocio do narcotráfico, e por iso tamén todo o mundo cala e 
participa na súa ocultación, convertendo a actividade delitiva nunha realidade 
subxacente que manexa na sombra os fíos das relacións sociais e incide no 

207 Este premio, da Asociación Internacional de Policíacos, concédeselle á mellor novela poli-
cíaca escrita en español. A obra de Rivas presentouse ao mesmo tempo en galego e castelán: «Todo é 
silencio, publicada simultáneamente en gallego por Xerais y en castellano por Alfaguara». (Javier Rivero, 
2011: 229).

208 Citada en Lama (2014: 102).
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desenvolvemento vital de cada individuo, de xeito que os personaxes aparecen 
como monicreques sen control do seu destino. (Lama, 2014: 97).

A segunda, a imposibilidade de recuperación da xustiza:

O investigador non aparece, por tanto como heroe que consegue finalmente 
restaurar a orde e impoñer a súa lei. […] A insistencia de Fins non está motiva-
da polo desexo de resolver un enigma senón que pertence só ao ámbito moral: 
non necesita pescudar para descubrir quen é o criminal, posto que xa o sabe 
dende neno, e sábeo toda a vila, toda a comunidade. O problema non é descu-
brilo, senón castigalo. (Lama, 2014: 106).

Javier Rivero Grandoso tamén cuestiona a adscrición xenérica:

Debemos puntualizar que la novela no emplea muchos de los recursos, ambien-
tes, arquetipos y situaciones del género negro, y muchos pasajes, esencialmen-
te la primera parte de la obra, difícilmente se podrían adscribir a este género. 
No obstante, el desarrollo de la segunda parte, contextualizado con la anterior, 
sí que guarda mayor relación con la novela negra actual, hecho que han sabido 
aprovechar las editoriales para promocionar la obra de Rivas en una época en la 
que el número de ventas de las novelas criminales se mantiene alto. (2011: 228).

Mª Xesús Lama afirma que a novela tamén presenta características propias do 
bildungsroman. A mesma estrutura, en dúas partes, a primeira das cales sería unha 
presentación, constitúe un trazo propio deste subxénero:

Ata aquí o «Silencio amigo», toda unha primeira parte da novela baixo ese título, 
en que non aparece ningún elemento do xénero policial e o crime só se percibe 
a través das súas consecuencias nas relacións de poder e sometemento que 
rexen a sociedade de Noitía. Ata aquí parece que nos encontramos ante unha 
novela de formación que nos prepara para a acción da segunda parte. (Lama, 
2014: 105).

En definitiva, Todo é silencio, malia ser publicitada como unha novela negra e 
presentar algúns dos trazos característicos deste xénero (a presenza de policías e 
delincuentes, a crítica social, a femme fatale, etc.), non pode considerarse unha expre-
sión canónica do mesmo. A ausencia dun enigma por descubrir e o fracaso do intento 
de restaurar a legalidade afástana dos modelos máis canónicos. Por outro lado, no 
seu interior atopamos características doutros xéneros, especialmente da novela de 
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formación, sobre todo na primeira parte. Estamos diante dunha manifestación litera-
ria, como ben expresa María Xesús Lama, híbrida, pois salta libremente as fronteiras 
xenéricas. 

Se, en «A rosa de pedra», Rivas definía a néboa como a mellor seda de Galicia, 
o neboeiro209 do silencio que envolve Noitía non deixa de ser un veo nefando, unha 
vestidura humillante e terrible, un silencio que «like a cancre grows» (Paul Simon). O 
silencio aparece como inevitable, como unha verdadeira maldición bíblica. Non pode-
mos considerar casual que Mariscal apele ao Salmo 135 para xustificar o seu mandato 
«Os habent, et non loquentur»210 (p. 31). O silencio é unha imposición: o secuestro de 
facto do xornal –os mafiosos mercan todos os exemplares–, as ameazas de Mariscal 
aos nenos na Escola de Indianos cando descobren o whisky, ou o mandato de Carbu-
ro a Mónica: «–Se vén a poli, non digas nada. A boca é para calar» (p. 230) son exem-
plos dabondo elocuentes. Mais en Noitía, o silencio moitas veces preséntase como a 
manifestación dunha realidade asumida, sentida como propia e beneficiosa. Por iso 
Fins conclúe que «A única forma de facer algo efectivo contra o crime organizado é 
ver e oír nesa zona de sombra e de silencio» (p. 107).

Con todo, o silencio, «a peor mentira» (p. 67), máis terrible da novela non está 
nas actividades criminais senón nas vivencias persoais. O manto do silencio espálla-
se na vida íntima dos protagonistas. O silencio do que sabe porque acurta, porque 
mingua, porque reduce; «é unha substracción para a humanidade» (p. 91), di Basilio 
Barbeiro ‘o desterrado’ quen, obrigado a ocultar as súas ideas, acaba por silenciar a 
súa voz poética, consciente da súa ineficacia. Luís Fonseca non ten valor para escribir 
e comunicar a traxedia oculta que lle permitiu seguir vivo porque outro ocupou o seu 
lugar. Os personaxes, porque saben, calan ou esquecen. Chelín proclama que «somos 
o que esquecemos» (p. 119) e pretende escapar dunha realidade da que é cómplice 
a través da droga. Amparo tamén habita no esquecemento e xa non recoñece nin o 
seu fillo, nin o seu home, pois a súa mente escolleu envolver nunha mortalla toda a 
súa vida familiar. Todos gardan palabras, todos ocultan. Rumbo, admirador de Tracy, 
calaba a conspiración de silencio do seu propio fogar e Leda ignorará para sempre 
a verdadeira identidade do seu pai biolóxico. Pode parecer que o silencio sexa a 
única defensa posible: «Todo ficou nun silencio mudo. Cora, nun movemento que en 
realidade era de defensa, achegouse a el, espida, sen tocarlle, facendo un nobelo co 
corpo» (p. 243). 

A palabra «silencio» parece un traxe a medida para cada situación. Pode ser un 
sinal de alarma: «Pouco sangue para tanto silencio» (p. 247), «Aí notou un silencio. 

209 O nome orixinario de Noitía foi Brétema. A modificación do topónimo obedece a que Bré-
tema é nome do espazo no que se moven os personaxes de Cándida, otra vez, ou de Recuerda, cuerpo, de 
Marina Mayoral.

210 Refírese ao Salmo 135, 16-17.
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Non sabía moi ben a que ulía o silencio, porque na súa cabeza dominaba o metano» 
(p. 250); un sinal de respecto: «Lucho Malpica segue sen dar fala, mais Antonio pode 
oír o Rouco Nasal e o Bicudo Sesante, eses dous murmurios que loitan nos silencios 
do seu compañeiro» (p. 81); unha mostra de sabedoría: «Non me chistan os silencio 
sabios», di Grimaldo diante da indecisión de Fins; ou un impulso para coller forzas: 
«Parecía que ía ficar varado aí, nese punto e final, no silencio. Mais de súpeto, tran-
figurouse. Non rezaba. Berraba» (p. 259). Quizais o silencio sexa sempre «hipnótico» 
(p. 273) e forme parte do lume destrutor das esperanzas depositadas na palabra. 

Rivas sostén que o grande tema da novela é o «capitalismo máxico». Nos extras 
do DVD211 do filme comenta:

La verdadera mercancía de Todo es silencio es el poder. Ese es el gran producto 
tóxico. La historia que yo creo que se cuenta de verdad en Todo es silencio es la 
asociación entre el poder y la codicia, una codicia ilimitada que en el fondo es 
una metáfora de lo que llamaríamos capitalismo mágico o del neoliberalismo 
llevado al extremo. 

A expresión «capitalismo máxico» engloba todas as actividades legais e ilegais 
que teñen como obxectivo acadar a riqueza e o poder mediante a especulación, de 
xeito rápido e sen crear nada. Este neoliberalismo crea unha degradación social evi-
dente. Para mostrala Rivas mergúllase no mundo das mafias do contrabando e na súa 
transformación ao longo da historia. Nos seus inicios aparece como unha actividade 
que lles permitía ás persoas saír da miseria e, ao tempo, obter produtos imposibles 
na España de posguerra, o que explicará a orixe da súa aceptación social; incluso a 
nai de Fins tería participado nese negocio. «Até eu, de moza, fun unha vez lisa e vol-
vín preñada, Deus me perdoe. Levei para alá azucre, e tres pares de zapatos de tacón, 
e trouxen café, ademais de seda». (p. 76-77). Pero, coma sempre, a penuria duns seres 
supón o enriquecemento dos outros: «Os Barcana tiñan unha organización. […] Pero 
co que fixeron cartos foi primeiro co volframio. Logo co aceite, gasolina, medicinas, 
carne. E coas armas. Co que fixese falta» (p. 77). Mariscal vai aínda máis alá que os 
seus antepasados e trafica con persoas. Ofrece unhas viaxes a Francia para logo aban-
donar os pasaxeiros en calquera lugar e sen recursos:

E descubriu un negocio magnífico. Fíxose cun camión cisterna… Non levaba 
aceite, nin viño. Levaba xente! Tiña os seus ganchos, os engajadores, en Portu-
gal. Os emigrantes dábanlle todo o que tiñan para chegaren a Francia. E el, na 
noite, en calquera monte de por aí, facíaos baixar e berraba: «Xa estades en 

211 José Luis Cuerda: Todo es silencio, Cameo, 2013.



187
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Francia, cona! La France, lembrádevos. A correr, a correr!». E nin Francia, nin 
hostias. Deixábaos ás veces desta parte da fronteira, perdidos en calquera mon-
te nevado, sen comida, sen un puto peso, mortos de frío». (p. 79).

Na primeira parte da novela atopámos o contrabando de whisky (os rapaces 
atopan na escola botellas de Johnny Walker: «Era un cargamento de caixas de bote-
llas de whisky. Os descubridores do alixo ollaron fascinados a imaxe do incansábel 
andadeiro Johnny Walker» p. 29). Ese negocio vai convivir co contrabando de tabaco; 
o chamado rubio de batea: «Cando os mariñeiros retiran a camuflaxe, fanse visíbeis 
as caixas de cartón que conteñen o tabaco de matute. O rubio de batea». (p. 73). A 
actividade vaise ramificando e a banda de Mariscal pasa a formar parte dunha rede 
internacional, unha rede que comezará co negocio das drogas: 

Un total de 36 persoas foron detidas onte á noite e na madrugada de hoxe, 
acusadas de pertencer a redes de contrabando e tráfico de drogas, no curso 
da denominada Operación Noitía. […] Nos rexistros e controis efectuados pui-
déronse comisar inxentes cantidades de droga, diñeiro en efectivo e mesmo 
algunhas armas de fogo. (p. 218).

O tema do narcotráfico e do contrabando en xeral corre paralelo ao outro tema 
esencial: a corrupción. Na novela observaremos os procederes dos delincuentes: a 
violencia empregada, por exemplo, na agresión ao fotógrafo do xornal; os crimes (o 
posible de Guadalupe, o de Mendoza, os de Chumbo e Inverno); as loitas de bandas 
na nave e tamén no Pazo do Romance; as conexións internacionais, primeiro con 
torturadores do réxime salazarista e logo coas mafias sicilianas e cos narcos colom-
bianos; e tamén, a «diversificación dos negocios»: a prostitución, a especulación urba-
nística ou o branqueo de capital. Pero esta degradación moral non afecta só aos fóra 
da lei senón que mancha as forzas de orde pública:

No aparcadoiro, situado en fronte do cuartel da Garda Civil, había unha maioría 
de vehículos novos e de alta gama. Ao ser unha zona de aparcamento restrinxi-
do, facía que resaltase aínda máis o agrupamento de coches de luxo. (p. 175).

a xudicatura:

–Vano deixar en liberdade. É incríbel –informou Fins–. Cunha fianza de merda. 
Mesmo parece que estivo por aquí RH negativo para botarlle unha man. […] É 
como chaman a un pavo do Supremo. (p. 221).
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a banca:

–El é Pablo Rocha. O director da sucursal bancaria da que che falei, cun súbito 
e inusitado interese por transferencias dende Noitía con Panamá e as Illas Cai-
mán, con tránsito por Liechtenstein e Jersey. Un fenómeno. (p. 213).

os xornalistas:

Lucía Santiso asentiu inquieta. Sabía que a entrevista fora acordada entre o 
redactor xefe da Gazeta e o avogado Mendoza. E que había unhas regras. (p. 
181-182).

a igrexa:

 O xuízo decisivo non é o que imparten os homes na terra. E así será para os no-
sos veciños e irmáns na fe, Fernando Inverno e Carlos Chumbo. Eles terán que 
comparecer ante a verdadeira xustiza. […] Saberemos entón canto pesaban as 
súas almas. O que agora sabemos é que foron xenerosos cos que os rodeaban e 
tamén coa Igrexa de Deus. (p. 259).

e a sociedade que co seu silencio e a súa participación, por exemplo, nas descargas, 
tamén colabora na conformación deste mundo amoral.

Todo é silencio tamén é unha novela de amor, ou máis ben unha novela sobre o 
amor. Non só porque unha parte substancial da trama verse sobre os sentimentos do 
triángulo protagonista, senón porque hai moitos tipos de relacións amorosas e/ou 
sexuais, como as de Mariscal ou a de Mara e Fins, que conforman a paisaxe da novela.

Aínda que poida resultar aventurado xulgar os sentimentos humanos e mes-
mo os sentires dos personaxes literarios, atrevémonos a afirmar que as relacións de 
amor e/ou sexo nesta novela están na maioría dos casos, baleiras de sentimentos, 
só nalgunha rara ocasión parecen aflorar, como no baile dos nenos ou no desexo de 
compartir ausencias de Mara ou na xenerosa aceptación de Antonio da súa muller. 
Algunhas veces eses sentimentos inexistentes son sentidos como unha carencia, así 
Mariscal pídelle a Sira que o insulte para sentir algo de paixón: «Chámame cousas, 
Sira. Alcúmame. Iso anima moito a un vello. Chufón, can tiñoso, leilán, cabrón, Bel-
cebú, fillo das catro letras, emprendedor, cabaleiro da industria, besta… Arcaico! 
Caducado. Caducado, non. Arcaico anima. E besta aínda máis». (p. 163).

Tampouco a paixón parece ser a característica máis salientable. Non hai un 
verdadeiro xogo erótico; o desexo de Brinco limítase a unha erección, ou a exhibir o 
seu dominio na ventá diante da cámara de Fins; o de Mariscal maniféstase mediante 
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un son semellante a «linguaxe da dor humana» (p. 50). O amor está tinxido máis de 
sordidez, de derrota, de fastío, que de plenitude. 

Pero quizais para orientarnos neste labirinto de paixóns, nada mellor que 
deixarnos guiar polo fío de cada personaxe. De Mariscal coñecemos tres relacións. 
Está casado con Guadalupe. El séntese unha sorte de liberador, non só da súa dona 
senón tamén de Adela e doutras mulleres, pois mercou a fábrica para evitar que 
continuasen os abusos do xefe e o capataz: «–Co ben que cantabas ti os tangos! 
Lémbraste? O capataz da Conserveira berraba: A cantar! A cantar todas! Para que 
non levásedes nin un mexillón á boca… A cantar! A cantar! Que miseria!» (p. 135). En 
realidade, mantén unha sorte de relación contractual coa súa dona. Cando lle di que 
quere un oficio, móntalle unha perruquería:

Xa casaran, xa ela deixara a conserveira, e el preguntou un día: «A ver, Guadalu-
pe, que queres?» Ela respondeu: «Quero ter un oficio».
 Muller, mellor un negocio.
 Mellor será un negocio, pero quero ter un oficio. (p. 134).

cando chega o vinte e cinco aniversario de voda, mércalle un anel de brillantes:

Traía para ela un estoxo da xoiaría.
 É que non o vas abrir? Anda, ábreo...
Guadalupe ábreo. No interior hai un anel de brillantes. Volve pechar o estoxo. 
Un pequeno sorriso. Un sorriso dorido. Algo é algo. Uns brillantes, unha bágoa, 
etcétera, etcétera.
 Vodas de prata. Vinte e cinco anos. Dise pronto! (p. 135).

Mesmo lle insinúa a posibilidade de ir cear xuntos, pero non dubida en matala, polo 
menos iso se insinúa na novela, ao percibir que o traizoa212. 

Mariscal mantén unha segunda relación, se cadra a máis estable da súa vida, 
con Sira. Sira, nai de Brinco e casada, seguramente como tapadeira, como todo o 
Ultramar, con Quique Rumbo. A entrega amorosa dos primeiros tempos: «Durante un 
pouco tempo escoitou os suspiros e murmurios do aloitar amoroso. Cando atravesa 
unha porta, o morse humano que emite o pracer ten moita semellanza coa linguaxe 
da dor». (p. 49-50) contrasta coa indiferenza pasado o tempo: «Sira non se move can-
do entra Mariscal. Segue coa ollada perdida na fiestra con vista ao mar. Mariscal olla 
cara a ela […] Sira non responde. Ela segue mirando a paisaxe natural pola fiestra. O 
vento está alí, a bater, con toda a revolta das cousas ás costas». (p. 160-161).

212 Por certo que se trata doutro delito que non se investiga a fondo e do que Mariscal sae 
impune sen que ninguén se preocupe de desenmascaralo.
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A terceira muller coñecida na vida de Mariscal resulta ser Adela, a quen viola 
e de quen ten unha filla nunca recoñecida: Leda. Adela casa para tapar a falta dun 
embarazo, con Antonio Hortas. Adela morrerá ao nacer Leda. As implicacións destas 
relacións son moi relevantes. Leda, filla ilexítima de Mariscal, casa con Brinco, fillo 
da súa amante, da que non coñecemos que teña ningunha relación co seu marido e a 
quen o propio capo chama constantemente fillo e de quen é padriño. Non queremos 
extraer conclusións precipitadas e morbosas, entre outras cousas porque resultarían 
pouco cribles tal como expresa o crego: «Chegoulle o ruxerruxe de que Mariscal an-
daba a estudar alí a anatomía de Leda. Boh! Os oídos son para oír. El ben sabe que son 
pai e filla. (p. 257)», pero si sinalar o carácter pechado e endogámico desa sociedade 
e destes personaxes en concreto.

Leda, na nenez, parece sentirse atraída por Fins, como proba o feito de que 
vaia buscalo a súa casa con frecuencia:

Chamaron de novo. Tres petares e outro máis. Tamén a nai sabe de quen é ese 
morse. Amparo deixou de palillar e mirou con desconfianza para a porta.
El correu a abrir. E era ela. Leda Hortas. (p. 40).

e acaba por bicalo nunha danza polo mapamundi na procura del:

Fóronse achegando deste xeito. Pero ela ía cos ollos pechados, sen dicilo. No-
tou nos pés un accidente. Detívose. Abriu os ollos e mirou cara abaixo. […] 
Achegábanse. Encontráronse. Tócanse. Apalpan. As mans son para palpar. Abrá-
zanse. Cando comezan a bicarse escóitase de novo, esta vez con máis estrépito, 
o renxer do tellado. (p. 59-60).

Mesmo o día da súa despedida vai á súa vivenda para velo por última vez. A 
marcha de Fins remata esa relación, pois en vinte anos non volven ter ningún tipo 
de contacto. Ela casa co outro amigo da nenez: Brinco, un mozo atrevido, decidido e 
con moito éxito. Cando o amor da infancia regresa, ela recrimínalle o seu silencio e 
reafírmase na súa relación coa súa parella, coa que ademais ten un fillo. Ao final, trala 
presunta marcha de Brinco, reúnese con Fins no que semellaría unha reconciliación 
desa parella, pero Brinco aparece e, malia a morte do marido no tiroteo, ela prefire 
continuar baixo o manto de Mariscal e non vivir a posibilidade do amor que agora se 
lle abriría. Leda, no amor, móstrase decidida co tímido Fins e entregada con Brinco, 
ao tempo que posesiva e celosa cando descobre a relación deste último con Cora, 
unha das empregadas do club de alterne. Na vida de Leda está ademais Chelín, que 
sempre se sentiu atraído por ela: «–Gústache, eh? Sempre che gustou. Soltoullo de 
súpeto, Brinco a Chelín. E el ficou mudo. Como parvo. Co péndulo no ar, inmóbil». (p. 
102). Ese amor ficou sempre no interior do drogodependente aínda que nos atreve-
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mos a conxecturar que el renuncia a marchar a Grecia cos cartos que roubou porque 
llos ofrecera a Leda para a súa liberación213: «Lembras como buscabamos tesouros? 
Agora descubrín algo. Descubrín que só hai tesouros debaixo do Océano. É onde os 
gardan os mortos e os náufragos. Hai que buscalos alí. Debaixo do Océano. Di, por 
favor, Océano» (p. 233). Cando revela, sen que ela o saiba, o paradoiro do diñeiro, ela 
dálle un bico nos labios, nunha sorte de agradecemento por un, agora si, verdadeiro 
sentimento de afecto:

Leda escóitao con estrañeza e inquietude. A este home algo lle pasa. Volve estar 
mal. Volveu caer. Non hai nada que desacougue máis que o ollar do desacougo. 
Sorrí e el sorrí. Iso funciona. Logo pousa unha meixela na súa. Cóncavo con-
vexo. Iso tamén funciona. Océano. Logo un beixo, un pico. (p. 233-234).

Brinco é un varón con éxito: «Quen o diría de Víctor, o ás dos pilotos de Noitía, 
o pixa brava, ten un só niño. Non, contra prognóstico xeral, ela non resultou outra 
cigala no papo, outro programa visto, outra muller de frete» (p. 101), aínda que esta 
vida promiscua parece rematar e Leda parece converterse na única muller da súa 
vida. Con todo, e malia o presunto carácter independente da moza, trátase dunha 
relación de dominio, sempre baixo a mirada de Mariscal. Ela exerce papeis ao servi-
zo do seu home, pasa de camareira do Ultramar a vixiante etc.; e non só iso, senón 
que Brinco non dubida en empregar a Leda para lograr levar adiante os seus plans: 
envíaa á Escola de Indianos a falar con Fins para indagar; posúea sexualmente diante 
da cámara do policía para mostrar o seu trofeo e mesmo lle di a Fins que poña o seu 
prezo detrás dunha fotografía dese instante. Máis tarde Brinco empeza unha relación 
especial con Cora, a súa favorita entre as prostitutas do Vaudevil. Leda, coñecedora 
desa relación, quere mercar a liberdade da moza, quere ceibala. 

Fins compórtase sempre de xeito pasivo, por veces pusilánime, mesmo nas ca-
ricias con Leda na infancia se deixa levar. Non ten valor para saír tras dela na noite de 
despedida, nin para escribir durante os vinte anos de ausencia, nin para apostar por 
ela ao seu retorno. Non é un conquistador. Pero tampouco sabe acoller os sentimen-
tos de Mara, claramente namorada del, unha Mara que lle ofrece non só estabilidade 
emocional, senón comprensión e tenrura:

 
Sen convulsións nin nada diso. Os vellos chamábana ausencias. Ter ausencias. 
Así que non é unha doenza. É unha propiedade poética. E secreta. Perdéraa, 
mais volveu.
 Pois razón de máis. Dáme unha. (p. 215).

213 Ademais de que, como intentaremos demostrar despois, ten unha forte dependencia res-
pecto de Brinco.
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A súa forma de afrontar o amor non ten a grandeza dos que apostan e perden, 
nin a forza dos conquistadores, nin a tenrura dos xenerosos, pertence ao mundo dos 
pasivos, aínda que non dos indiferentes.

Sobre a relación do triángulo amoroso (Leda, Brinco, Fins), a profesora María 
Xesús Lama, en correspondencia electrónica con este investigador, aporta unha opi-
nión que, polo seu interese e coa súa autorización, reproduzo:

Creo que a elección de Brinco por parte de Leda ten máis que ver coa atracción 
fatal, cunha pulsión reparadora do outro e ao tempo autodestrutiva e co feito 
de que, estando Fins lonxe, quedou a mercede do que quedaba alí na vila. Polo 
menos Brinco era listo, valente, atrevido, macho alfa, e tiña unha ferida interior 
que ela coñecía moi ben e espertaba a súa tenrura e comprensión214. Penso que 
Fins ten que amala sen remedio e non pode liberarse dese amor tan profundo 
e triste, en parte porque ao el marchar deixouna a mercede daquel ambiente e 
ten que sentirse culpable. Non lle pode reprochar que casase con Brinco porque 
el non era unha opción, estaba lonxe, quen sabía se volvería á vila. Ademais el 
ao marchar gañou perspectiva e ben sabe que a ela ese privilexio lle foi vedado, 
polo tanto pode perdoarlle todo, pode entender a súa debilidade, pode compa-
decela por vela convertida nesa especie de choni mala que el sabe que no fondo 
da súa alma non é, compadecela pola morte daquela rapaza afouta e resistente 
que fora e que ten que estar apodrecendo nalgún recanto do seu interior. Como 
vai deixar de amala Fins? Como vai substituíla no seu corazón por unha rapa-
ciña intelixente e no fondo plana215 porque non sufriu nen a metade que Leda? 
Mara é fantástica e encantadora, pero non forma parte da historia íntima de 
Fins, e todo canto podería chegar a compartir con ela non chegaría nin á sola 
dos zapatos dunha ollada intensa cruzada a distancia con Leda.

Sobre a relación entre Adela e Antonio apenas temos datos. Como quedou 
dito, a primeira foi forzada por Mariscal e quedou preñada. Antonio casa con ela para 
legalizar a situación pero ámaa de verdade pois non pide nada a cambio e actuará 
como un verdadeiro pai, máis que coma un pater putativus:

214 Convén sinalar que, polo menos durante a infancia, Leda non dubida en empregar esa ferida 
contra Brinco:

Brinco sabía como ferir coa lingua, mais desta vez notou que a última frase era unha frecha que 
viña de volta. Apurou a correr. A voz de Leda foi detrás.
–Pois mira quen foi falar! A mamá! (p. 71).

215 Na miña opinión, como intentarei demostrar na caracterización deste personaxe, Mara non 
é, en absoluto, plana.
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Adela claro. A súa beleza, a súa timidez, a súa resistencia, a súa súbita entrega, a 
súa inmensa tristura no entresollado da nave conserveira, despois de que pasou 
o que pasou. Pechouse na casa. Nunca volveu ao traballo. Alguén convenceu a 
Antonio Horta, un mariñeiro solteiro e pobre, para que casase con ela e dera o 
apelido á crianza. E a Antonio non fixo moita falta convencelo. Nin pagarlle un 
peso. Porque Antonio Hortas quería a aquela muller. E que se a cousa ía de cor-
nos, dáballe o mesmo, el tiña unha boa lista de ilustres membros da confraría 
de San Cornelio. (p. 31).

Non podemos rematar esta reflexión sobre o amor na novela sen dedicar unhas 
liñas a un aspecto que, nunha primeira lectura, parecería pouco significativo pero 
que, ao noso parecer, representa unha das sutilezas máis logradas da obra. Mariscal 
domínao todo, ata tal punto que parece dotar de sentido as cousas, de concedér-
llelo. El determina a vida social pero tamén a vida persoal. O seu universo parece 
impoñerse sobre todo, a súa ollada pasa a ser a ollada común, ninguén pode percibir 
a realidade doutro xeito. No plano da sexualidade parece ocorrer o mesmo, como 
podemos comprobar nun asunto aparentemente intranscendente: as referencias aos 
pés das mulleres ao longo da novela.

Mariscal comenta que os pés «sempre o puxeron a cen. […] Tes uns pés ma-
rabillosos. Sempre andei tolo polos teus pés». (p. 135). Esta preferencia polos pés 
parece calar en moitos dos homes da trama. O propio Fins Malpica, de neno, se sente 
atraído polos pés:

Chamábanlle moito a atención as sandalias, porque daquela non era un calzado 
que levaran os homes en Noitía. Había mulleres que si, no verán. Unha vera-
neante que paraba co seu home na pousada Ultramar. Levaba pintadas as unllas 
das dedas. Dedas que brillaban cun esmalte de ostra. Dedas niqueladas. Todos 
os mozos a rentes, como quen busca moedas no chan. Todo pola madrileña das 
dedas pintadas. (p. 14).
Ver víraa moitas veces, dende nena, mais a primeira vez que os ollos adverti-
ron a súa presenza e algo os cativou para que se desentendesen do resto do 
universo foi aquel día en que ela está a pintar as dedas dos pés. (Todo é silencio, 
p. 266).

Resulta curioso que mesmo Mara, tan allea en todo á vila, non só pinte as un-
llas dos pés, senón que as dedas e as unllas se convertan nun elemento esencial do 
seu duelo con Leda durante a detención de Brinco: «Mara está moi perto dela. Olla 
con disimulada sorpresa os seus pés descalzos, a cor irisada do esmalte das dedas. 
[...] Agáchase e colle algo do chan. Os zapatos de tacón de Leda Hortas». (p. 218). 
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Mara, ademais, queda cun zapato de Leda na man, cal de ambas é Cincenta? Que 
príncipe azul lle poñerá a unha ou á outra o zapato no pé? 

Outro momento de grande intensidade prodúcese cando Leda percibe que 
Cora ten un dedo cortado e lle afea a conduta ao seu home pola mutilación da moza, 
e incluso lle pregunta sobre se iso as fai máis atractivas:

–Esa. Á que lle falta unha deda do pé dereito.
A deda. A puta deda do pé dereito. Para que virán con sandalias. Xa llo tiña dito. 
Non andes así, nena, pareces unha escrava, hostia. Parece que fun co machado, 
cortando dedas.
–Eu non lle cortei nada hostia. Xa viña cortada.
–Ah, claro! Entón mercáchela xa marcada. Levo esa, a amputada. Que boíño es, 
Brinco, me cago na puta que te pariu.
–Si, algo sei de putas... (p. 235).

O mundo de Mariscal parece ser, tamén neste tema, o mundo ao redor do que 
todos, queiran ou non, xiran.

Outro tema esencial é o da educación e a cultura como elementos liberadores 
fronte á opresión, fronte á ignorancia e, como contrapeso, ao capitalismo máxico. 
Non en balde un dos máximos defensores da educación, Lucho Malpica, aparece 
como o antagonista por excelencia de Mariscal. Será el quen nos explique a funda-
ción e funcionamento da Escola de Indianos:

 Moitos de aquí, moitos, eh!, marcharon a América. […] Cando gañaron algo de 
prata, o primeiro que fixeron foi mercar un traxe para ir ao baile. E o segundo, 
xuntarse para faceren unha escola. E fixérona. O mesmo en moitos lugares de 
Galicia. Para eles era a Escola Moderna. Pero despois da guerra, cando se aban-
donou, foi quedando esoutro nome. O da Escola dos Indianos. […] Non era 
unha escola calquera. A mellor escola! O que eles querían. Racionalista, chamá-
bana. Enviaron máquinas de escribir, de coser, globos terráqueos, microscopios, 
barómetros… Mesmo un esqueleto mandaron para que soubésemos o nome 
dos ósos. Fixéronse moitas, pero nesta había algo especial. Esa idea extraordi-
naria de que o chan fose o mundo. E fixérono en madeira nobre. Armaron ese 
chan os mellores carpinteiros e tallistas. Cada certo tempo, sentabas nun país 
diferente. (p. 36-37).

Convén reparar na emoción con que este personaxe mostra a vida da escola, 
un sentimento capaz de fixar na súa memoria frases enteiras pronunciadas polo 
mestres:
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Malpica fixo despois unha cunca coas mans cicatrizadas e declamou como se 
sostivese un cranio humano: «Estouno a oír, ao mestre. Velaquí a chave, o esfe-
noide! O óso con cadeira en forma de cama turca e ás de morcego que se abriu 
en silencio ao longo da historia para facer sitio á enigmática organización da 
alma...» (p. 37). 

A loita a prol da educación e da cultura en tempos difíciles maniféstase nas 
confesións de Besteiro, a través del vemos o sufrimento de moitos educadores re-
presaliados. Finalmente observamos que será a marcha de Fins a unha escola foránea 
a que lle permita obter unha ollada diferente (lembremos que, antes de abandonar 
Noitía, el participa nunha descarga, polo que parecería destinado a integrarse no 
ambiente). Claro que, como moi ben apunta María Xesús Lama, o coñecemento por 
si mesmo non libera:

A escola atópase agora significativamente abandonada e, aínda máis, converti-
da en cova de ladróns. E as citas de certo verniz cultural que lle gusta utilizar a 
Mariscal insinúan tamén un definitivo fracaso da utopía de progreso e rexenera-
ción social a través do ensino e do acceso ao coñecemento. A cultura sen moral 
non é máis ca un instrumento máis para exercer o poder e impor a superiorida-
de sobre os semellantes. (2014: 104).

Mariscal parece un home culto, fala latín constantemente, cita partes das sa-
gradas escrituras. Chega a dicir que a súa fortuna naceu da cultura: salón de baile, 
cine e hamburguesas216. Sucede que, Mariscal, na súa ansia de abarcalo todo, de ser o 
único referente, acaba por afogar o labor dos Indianos, ocupa a súa escola e empré-
gaa como agocho para o whisky, leva a indumentaria dun emigrante e presume do 
seu saber, como se mostrase que non hai outro. 

Existen outros moitos temas secundarios na obra que non imos detallar por-
que excedería as dimensións deste traballo pero, pola relevancia que ten en toda 
a obra do autor, non podemos deixar de mencionar o tema da memoria histórica, a 
represión da ditadura española. Luís Fonseca librouse da morte porque outro ocupou 
o seu lugar:

Estaba no castelo de Santo Antón, na Coruña, detido cando o golpe militar. 
Unha morea de homes presos. Sen saber se todo aquilo ía acabar en traxedia ou 
nun abraio pasaxeiro. Pero antes do anoitecer apareceu un oficial cun axudan-
te, un soldado noviño. E o oficial deu unha orde de lectura a aquel que facía ás 

216 Nótese a ironía.
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veces de secretario. Era unha lista de xente. Só unha lista. Non se oía nada en 
toda a baía. Só os nomes e apelidos. Non había ningunha explicación sobre o 
destino, só a idea abstracta de «traslado» que soltou o oficial. Prepárense para 
un traslado. Así, sen máis, a palabra soou co rubor do terríbel eufemismo. E 
entón Luís Fonseca oíu o seu nome completo. Calou. Non sabe canto durou 
aquel silencio. O soldado repetiu o nome máis alto. De entre a morea de xente, 
abriuse paso un home. Era maior ca el. Uns dez anos, máis ou menos. Despois 
soubo que era un mecánico. Non sabía nada del, non era familia, mais tiñan o 
mesmo nome. Eu son Luís Fonseca dixo con afouteza. Matárono esa mesma 
noite. Velaí a versión verdadeira do asunto do Dobre. (p. 91-92).

E tamén da portuguesa pois, Oliveira, o contacto de Mariscal no país veciño, foi mem-
bro da policía política salazarista: 

Ese home é un cabrón, mais é un cabrón dos nosos. E aí mesmo improvisei 
unha laudatio a Salazar e a Franco, os dous piares da civilización occidental. 
Mágoa os que viñeron despois. O profesor Caetano, un covarde. E os de aquí, 
uns traidores. E el díxome que a PIDE non fora tan de tormento como outras 
policías políticas. A española, sen ir máis alá e sen desmerecer. Eu fun un Viriato, 
afirmou. Tiña dezanove anos e marchei voluntario, coma outros miles, para dar 
unha soba aos roxos. Eu era da Cruzada, dos pés á cabeza, mais o que vin, dí-
golle a verdade, meteume medo. Un camarada meu dixo: esta é terra perigosa, 
Nuno. E tiña toda a razón. Non había Deus por ningures. O que facía a PIDE cos 
detidos máis ben provocarlles unha Ausencia de conforto. Esa era a consigna. E 
eu loei semellante estilo. Tormento? Non. Unha ausencia de conforto. (p. 137).

En canto ao estilo, destacaremos dous trazos significativos: o lirismo das des-
cricións dos espazos e as influencias da linguaxe cinematográfica. O Rivas, ecoloxista 
sensible, non pode deixar de manifestar o seu amor a estas terras por máis que sexan 
o escenario de acontecementos terribles. Se reparamos, por exemplo, nas metáforas 
e comparacións empregadas para a descrición de Noitía e os seus arredores: «medrar 
como enxerto da aldea», «vento das viúvas», «como fichas dun dominó revolto», «se-
mellaban seres anfibios», «navalladas de luz» ou nas personificacións como «non daba 
levantado os pés co peso dos nubeiros»; non podemos máis que constatar o estilo 
poético, acentuado pola emoción do neno ao marchar, a súa última ollada transfor-
mará a todas as mulleres en «Nove Lúas», é dicir, en Leda. Outro aspecto salientable 
desta intensidade lírica está no uso do plural maiestático, o autor quérenos facer 
partícipes da súa emoción, sitúar pois o lector con el no camiño.

Xa comentamos dende o principio que esta novela nacera como resposta á en-
carga dun guión de cine e que, como consecuencia, estaba destinada a se transformar 
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nun texto fílmico, afirmabamos tamén que este feito ía influír de maneira notable na 
forma de narrar de Rivas.

A novela combina os capítulos coas secuencias. Isto podemos observalo con 
moita claridade no capítulo XXIX, no que acontece o suicidio de Quique Rumbo. Un 
episodio moi ben construído polo autor por máis que a súa inclusión no conxunto da 
trama resulte pouco verosímil, pois non hai anticipación ningunha desta traxedia. O 
primeiro que destaca é o uso da narración paralela217; os cambios de lugar e acción 
son rápidos e intensos: dos movementos de Quique Rumbo pasamos aos diálogos de 
Mariscal e Sira218. As accións que converxen ao final do capítulo con todos os prota-
gonistas no mesmo cuarto e a inmolación do marido.

Outro trazo que sobresae, e que será comentado máis detidamente no aparta-
do do narrador, é a ocularización. Constatamos a existencia dos dous tipos: directa, 
na que o autor cede por completo a visión ao personaxe (no exemplo que presenta-
mos a continuación, Rivas cede a voz a Chelín):

Mira ti quen vén entrar. Mira quen chega. Non me estraña que se alporicen os 
morcegos. Levan meses aí, pendurados, remoendo a sombra, e xusto agora 
espertan. Oír si que oen, digo eu, e ese, o Malpica, xa perdeu o xeito de pisar. 
Quen ía pensar que acabaría de feo. Vai batendo en todos os accidentes xeo-
gráficos. Comigo está en paz. Eu son de aquí. Xa teño o niño feito. A Manequín 
Cega e o Esqueleto Manco non me estrañan. Nin o grou desecado. […] Encon-
trei o meu sitio. O meu zulo. Até o péndulo acouga. (p. 117).

E indirecta, onde o narrador nos indica que estamos a ver a través dos ollos do per-
sonaxe.

Aquela luz idosa, caída das barras fluorescentes, aínda esvaraba pola parede 
para alumear o nome do Cinema e Salón e Baile París-Noitía. Iso era visíbel 
dende a praia, polo menos para Fins Malpica. Como el podía oír hoxe a voz de 
Sira, aquel retrouso, não vou, não vou, que de xeito estraño animaba o andar. 
Pode passar o amor máis lindo, não vou, não vou. Cando ela se animaba a cantar, no 
serán do domingo, as cousas na ría xa tiñan o seu lado de sombra. Iso era algo 
que agora lembraba Fins, vendo a súa sombra proxectada na praia. O camiñar 
animoso das ondas cara o salón de baile. (p. 125).

217 Atribúese a Griffith a invención da narración paralela no cinema. O director norteamericano 
sempre recoñeceu a influencia de Dickens no emprego dese recurso, por outra banda xa existente n’ O 
Quixote.

218 Diálogo que é case un monólogo, pois a muller non fala.
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Vemos desde a posición de Fins Malpica, se ben o autor non lle cede a descri-
ción completa do que ve, pois inclúeo na mesma.

Pero quizás o máis chamativo, respecto doutras obras de Rivas, son as claras 
pegadas que podemos detectar dos filmes clásicos. Non só porque aparecen mencio-
nadas e comentadas na boca de Quique Rumbo e Mariscal:

O garda Vargas non pareceu consciente de que acabara de asistir a un pequeno 
duelo verbal. Tamén el seguía ao seu: «A min, das do Oeste, quen me trae tolo 
é esa muller… a de Jonnhy Guitar. A que leva pantalóns».
Esa invocación cambiouno todo. Rumbo entusiasmouse como se estivese vendo 
a pantalla.
–Vienna, Vienna… Si, señor! Joan Crawford!  exclamou e sinalou o garda . Un 
tipo listo. O Corpo mellora, sarxento!
–Falemos entón en serio  dixo o sarxento Montes . Para muller de armas tomar a 
de Duelo al sol. (p. 53).

senón tamén porque algunhas características visuais ou temáticas dalgúns filmes 
aparecen expostas con claridade. Quizais a máis clara referencia sexa Rear Window 
(Hitchcock, 1954). O papel do Stewart, observador das fiestras alleas, armado da súa 
cámara, está representado por Fins en Todo é silencio. O uso do teleobxectivo na es-
cena de sexo de Leda e Brinco resulta do máis evidente se temos en conta ademais a 
concepción voyeurista do cine por parte do director británico:

Fins Malpica fotografou a muller enmarcada na fiestra. Algúns intres que lle 
pareceron especiais, en particular aqueles nos que na fiestra asomaba acom-
pañada, tamén os gravou en filme, cunha cámara Super 8. Mais o que sempre 
lembraría, un estremecemento descoñecido, o nervio óptico poñendo en garda 
todos os sentidos, mergullando todo nun tempo estraño, de presente recor-
dado, foi cando percorría co ollo da cámara, por enésima vez as fachadas dos 
edificios próximos á dársena, e achou fiestra. A muller da fiestra. Leda Hortas. 
Probou os teleobxetivos. Enfocou e desenfocou e volveu enfocar. A Nikon F, cun 
zoom 70-200, como un prolongamento punzante. Ruda, desexosa, infalíbel. Si, 
a vixía era Leda. Unha foto. A foto. Outra, e outra máis. (p. 140).
Malpica fotografounos dun xeito compulsivo. O ollo e o pulso estaban fóra de 
toda misión. Sen sabelo, a parella obedecía o desexo da cámara. Ese volverse de 
Leda cara a fiestra. O abrazo de Brinco por detrás. Ese facer o amor por enriba 
do porto, gabeando os outeiros da cidade. (p. 149).

Nunha novela publicitada como negra non podería faltar unha homenaxe a The 
Godfather (Coppola, 1972), considerada por moitos a mellor película sobre a mafia. 
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Así, atopámonos coa xa celebérri-
ma luz a través das persianas219: 
«As persianas estaban a medio 
baixar e deixaban filtrar unha es-
caleira de luz». (p. 180), ou o asasi-
nato dun animal para atemorizar 
unha persoa:

Mara preguntou de súpeto a 
Malpica:
–Que farías se chegases á casa e atopases o teu gato morto?220

–Si, quero dicir que o mataron. Matárono e deixárono colgado no pomo da 
porta. Como nos vellos tempos. (p. 222).

Outras pegadas son menos evidentes e, polo tanto, máis discutibles, con todo 
atrevémonos a defender que o episodio do ventrílocuo rende homenaxe ao filme 
Cradle Will Rock (Tim Robbins, 1999). Como no filme de Robbins, o boneco reali-
za unha crítica social e esa crítica lévao a provocar o enfado do público a padecer 
unha simbólica morte. Tamén no movemento das pernas de Macro Gamboa («Macro 
Gamboa permanecera en silencio. Coas mans na entreperna. Parecía interesado nos 
zapatos do resto. Nos movementos oscilantes». [p. 171]) atopamos similitudes co 
Botines de Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959). Outra obra deste director, Stalag 17 
(1953), podería estar detrás do emprego das pezas de xadrez para agochar as drogas, 
no filme do austríaco, para enviar mensaxes.

A mención de topónimos moi coñecidos como Curota, Tui, Baixo Miño, Punta 
Balea, etc, sitúan a acción no sur de Galicia. Convén reparar en que o espazo xeográ-
fico está cheo de nomes poéticos como Lavandeira da Noite, Pazo do Romance, A 
de Meus, Quinta da Velha Saudade, etc., unha mostra do ton lírico do autor e da súa 
especial devoción pola paisaxe e a cultura de Galicia. De feito, malia ser o escenario 
dunha sórdida e terrible historia, Noitía descríbese con ese fondo sentimento do que 
acabamos de falar:

A gran praia de Noitía tiña forma de media lúa. Na parte sur estaba o barrio 
mariñeiro de San Telmo, que medrou como enxerto na aldea que foi berce de 
todo, A de Meus, coas súas casas de pedra e portas e fiestras de pinturas na-
vais. De seguirmos ao sur, encontrariamos os antigos salgadoiros e o derradeiro 

219 No filme, Cuerda opta polos contraluces e a fiestra non ten persianas.
220 Na obra de Coppola o animal sacrificado é un cabalo.
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secadoiro de polbo e congro. Alí, ao abeiro do vento das viúvas, consérvase a 
rampla do primeiro porto. E despois dos penedos de punta Balea, a enseada do 
Corveiro. No centro, a vila, da que se espallan novas construcións, como as ficha 
dun dominó revolto ao chou. (Todo é silencio, p. 21).

Non obstante, Amparo lémbraa como un lugar de paso e asfixiante: «Noitía, 
Noitía... En Noitía estiven eu unha tarde. A mercar fío. Ía moita, moita calor. O sitio 
estaba a arder por dentro, como o tillar das árbores». (p. 110).

En perpetua comunicación con Noitía está o mar, o mar que todo o arrastra 
–ataúdes, laranxas, manequíns221–, o mar escenario privilexiado para as actividades 
criminais:

Temos os mellores argumentos para este negocio. Unha costa formidable, in-
finda, chea de agochos. Un mar secreto, que nos protexe. E somos os máis 
próximos aos portos madre, ao subministro. Así que temos todo. Temos costa, 
temos depósito, temos barcos, temos homes. E o máis importante aínda. Temos 
collóns! (p. 106).

O mar como lugar hostil para quen quere levar unha vida digna:

–Parece que á fin acouga o gran cabrón. […]
–Canto tempo levo sen poder ir pescar, Amparo?
–Un tempo.
–Canto?
–Un mes e tres días.
–Catro. Un mes e catro días.
Logo fixo unha precisión da que se arrepentiu. Pera xa estaba dito: «Sabes onde 
está ben marcado? No Libro do Debe do Ultramar». (p. 34-35).

Quizás a Escola de Indianos se presente como o lugar máis intenso e interesan-
te da novela, aquel que aporta maior número de valores asociados. Anderson dedica 
un amplo espazo a tratar este tema. En primeiro lugar cre que a vila e a escola en 
particular son un lieu de mèmoire:

221 A acumulación de restos de naufraxios nun espazo de tempo tan pequeno podería dar a 
impresión de que estes son case diarios, o que non é certo. Agora ben, este motivo está presente nou-
tros momentos da obra de Rivas. Por exemplo en Bala perdida, (p. 87), Os libros arden mal, (p. 91) e O lapis 
do carpinteiro, (p. 29-30).
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I argue that despite the fact that Brètema, as we saw in the last section, is no 
longer a lieu de mémorie222, a place with a habit of remembering, the village still 
bears traces of local memory and knowledge, traces that are concentrated in 
the escola. (2014: 69).

E que a escola representa, en primeiro lugar, o esforzo dos indianos por cons-
truír un futuro mellor:

One one level, the ruins of the escola de indianos stand as a reminder of the 
efforts of Galician migrant communities who, by deploying the economic and 
ideological capital gained in the Americas, sought to influence what kind of pla-
ce Galicia would become by establishing schools that would bring literacy, prac-
tical skills, and cosmopolitan values black to their home regions. (2014: 70).

María Xesús Lama tamén resalta este aspecto:

A Escola de Indianos, creada co esforzo dos emigrantes galegos a América nun 
afán modernizador que pretendía levar á súa comunidade de orixe o progreso 
a través do acceso á formación e á cultura. A escola encóntrase agora signifi-
cativamente abandonada e, aínda máis, convertida en cova de ladróns. (Lama, 
2014: 104).

Para Anderson a escola representa así mesmo a loita entre o pasado, co seu 
intento liberador, e un presente e un futuro dominados polo afán de riqueza, pola 
obsesión da rendibilidade inmediata e sen esforzo. Este investigador constata como 
os mozos perciben a escola como prehistoria:

When as readers we first see the school from the point of view of the four 
teenaged protagonists exploring it, however, the school is decontextualized, al-
most prehistoric. The front wall of the schoolroom is described as «descolorida 
como pinturas rupestres» (28) the furniture and collections that once filled the 
school are described as having burned «[...] noutro tempo, nun período tamén 
arcaico, fóra do tempo, que os maiores chaman Guerra» (28). For these charac-
ters, born in the 1950s (as for Luisa Villalta’s narrator in «Máis alá das raíces»), 
the Civil War and the other events of the first half of the twentieth century may 
as well have taken place in Paleolithic times. (2014: 71).

222 O autor emprega, cremos que por erro, a expresión melieu de mémorie, que subtituímos pola 
forma correcta.
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De feito, o local aparece destrozado mostrando que as ideas de futuro tamén 
o están. Ao fin e ao cabo, agora, ese templo da civilización funciona como almacén 
das mercadorías de Mariscal, como «cova de ladróns» segundo a acertada expresión 
de María Xesús Lama.

Anderson constata, ademais, o carácter cosmopolita do esforzo dos emigran-
tes: «The building’s very desing still speak to the cosmopolitian values that brought 
into being; its floor is a map of the world in relief that allowed each student to sit 
«nun recanto do mapamundi». (2014: 71). 

Curiosamente este mundo aberto será o lugar de encontro de Leda e Fins ne-
nos, un encontro que non será posible, posteriormente, na pechada Noitía:

This enactment serves both to connect Leda and Fins to the students of the 
past, and as a preamble to the their microgeographic movement toward one 
another, thus connecting the cosmopolitan with the erotic: «Achegabánse. En-
contráronse. Tócanse [...] Nove Lúas percorre cos dedos o mapa do rostro de 
Fins Malpica» (60). If the map that Mariscal uses to plan shipments of contra-
band, a secret map hidden under the surface of the pool table in his headquar-
ters, the Ultramar, exemplifies that saying that «La géographie, ça sert, d’abort, 
à faire la guerre» (Lacoste), perhaps Fins and Leda have discovered that geogra-
phy also serves «à faire l’amour». (2014: 72).

Existe unha relación evidente entre o estado do local e a evolución e os con-
flitos sociais e emocionais da novela. O pasado dos soños dos emigrantes corres-
póndese cunha situación plena do edificio, xa inexistente no tempo da novela, pero 
ademais este degrádase, de modo que na infancia dos rapaces está dominada polas 
herbas e semiderruída e serve de agocho do whisky. Cando Leda e Fins se reencon-
tran vinte anos despois, xa adultos, o edificio está aínda máis deteriorado, se ben por 
causa deste decaemento, hai máis luz no interior:

When, early in the second part of the novel, Leda and Fins meet again in the 
school, the building has become, somewhat paradoxically, more of a ruin but 
also more full of light: «o buraco do teito agrandara e no mapa do chan redu-
círanse as zonas de penumbra» (122). This imagery counters the notion that 
the past necessarily falls into obscurity; the relationship between walls help 
together by ivy and the roof that, with time, recedes into nothingness is exactly 
the kind of relationship «between what assembles and joins and what is gaping, 
detouring, and haunting» (Gordon 27, emphasis in original) that Gordon belie-
ves literature can illuminate. Indeed, Leda and Fins’s different reactions to the 
space point to the plurality of experiences a given space can engender. Fins fo-
cuses on the light, observing that «Vese mellor. Tes as unllas pintadas de negro. 
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Estás no Océano» (122). Fins thus begins to reenact the game they played as tee-
nagers, fixing Leda’s coordinates on the map, a game that, along with the rest 
of his youth in Brétema, is etched in Fins’s memory: «Lembreime de ti, de todo, 
máis do que podes imaxinar» (122). Fins, then, is a practitioner of memory; he 
is now a detective, and as such, his métier consists in bringing the past into the 
light, in giving black speech to the ghosts of the past (Derrida’s formulation). 
But Leda’s riposte is a movement back into darkness and forgetting: Leda «re-
trocede até apoiarse na mesa dun pupitre, de novo na penumbra» and tells Fins 
«Pois eu non. Eu aprendín a esquecer». (122) (2014: 75).

Finalmente a escola arde e todo se destrúe, a esperanza dos indianos pero 
tamén a relación dos protagonistas. María Xesús Lama, neste sentido, apunta que:

A escena final, coa tensión da traizón máis imprevista, onde o xogo de Leda en-
tre os dous amigos de infancia queda varada nunha indefinición simbólica polo 
escenario en que se sitúa. De novo é na Escola dos Indianos onde se saldan as 
contas entre os tres, e o incendio final do edificio representa graficamente o 
que representa ese novo presente, onde calquera utopía de progreso pola for-
mación e a cultura da comunidade queda definitivamente destruída, e triunfan 
as redes ocultas onde só domina o silencio. (2014: 108).

Na escola tamén se dirimen outros conflitos. Alí refúxiase Chelín, que conside-
ra súa a escola porque é de «aquí», ao contrario do intruso Fins, que vén de «fóra». A 
escola estaba ocupada, no pasado, por Mariscal, que expulsa a liberdade e o progreso 
que chega a través da cultura, e, no presente, por Chelín, que mediante o seu esque-
cemento heroinómano expulsa o cosmopolitismo en aras do localismo.

O Ultramar constitúe outro dos lugares emblemáticos da novela, en palabras 
de María Xesús Lama:

Toda a primeira parte […] presenta o micromundo de Noitía, un espazo simbó-
lico dominado por un lugar esencial, ese «vestíbulo de hotel» en que se reúne a 
sociedade (Kracaucer 2001: 75 ss.), que é aquí a taberna Ultramar. […] A taberna 
é propiedade do capo, que co poder do seu diñeiro domina ata os recantos máis 
íntimos da vida da súa xente, e tamén é un punto de confluencia de tensións 
inconfesables, remotas, que trenzan estrañas alianzas fermentadas en odio e 
indolencia. (2014: 103).

Trátase dun espazo un pouco afastado da vila, situado nun alto: «Dende alí, sae 
un desvío, en costa, que leva a un pequeno outeiro onde se ergue o Ultramar». (p. 21). 
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Ao tempo resulta ser o centro da mesma pois alí se proxecta o cine, fanse sesións 
de baile; alí concorren a Garda Civil, os mozos, os nenos e mesmo os mariñeiros 
testáns e pouco dóciles; non esquezamos que o propio Lucho Malpica ten alí unha 
conta: «Sabes onde está ben marcado? No Libro do Debe do Ultramar. Alí están as 
contas dos temporais. Hai mariñeiros que non saen de alí». (p. 34-35). O propio nome 
Ultramar suxire sentidos moi diversos e interesantes. Non só remite ás vellas tendas 
de ultramarinos nas que se vendía de todo e ademais eran tabernas, senón tamén a 
capacidade do seu administrador para recoller, como xa comentamos, os restos do 
mar. Por outra parte, Ultramar insinúa a inventada procedencia americana da riqueza 
de Mariscal. 

Este pequeno cosmos acolle tamén grandes traxedias. Nel atópanse Mariscal 
e Sira, co que isto ten de humillante traizón e refúxiase Barbeito, mesmo morrerá 
alí: «Basilio Barbeito pasara alí os últimos tempos. Para que estivese máis cómodo. A 
súa presenza cambiou o lugar. Iso era algo que partillaban Mariscal e Sira sen dicilo». 
(p. 163).

Finalmente funciona como bastión para defender a integridade da banda de 
Mariscal tras o intento de asalto e secuestro no Pazo do Romance, pois alí estará pro-
texida Leda. Con anterioridade acolleu o encontro entre Cora e Brinco. En definitiva, 
o local representa as esencias, o centro, a fortaleza pero tamén os cambios, dentro 
dunha orde, e a decrepitude moral.

O Pazo do Romance lembra o esplendor e o poder antigo dunha nobreza xa 
desaparecida –tiña un «portón brasonado» (p. 22)– e constitúe un obxecto de dese-
xo, unha mostra pública do novo poder, por iso o anceia Leda e por iso llo agasalla 
Brinco:

–Pronto vivirás nun pazo  afirmou Brinco. A conversa repetíase, mais desta vez 
había unha determinación.
–Ah, si! En que pazo?
–No teu! Diso encárgome eu. Xúrocho! Cunha gran piscina. Para que nades ti 
soa como unha serea.
–Mellor que teña porta ao mar. As sereas prefiren o mar. (p. 157).
–Ben, xa sabedes… En realidade, en realidade, o pazo é de Leda. Eu teño que 
conformarme coa cama… (p. 231).

Pero acaba por ser o punto débil, pois a súa notoriedade e o seu acceso por mar fano 
máis vulnerable aos ataques das bandas inimigas:

Leda oíu o ruído dun bruar violento. Identificouno axiña. Abríase paso dende 
o horizonte palafítico das bateas do mexillón. Era unha lancha rápida que se 
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achegaba a toda velocidade na dirección da praia do pazo. Inverno saíu do seu 
agocho de vixilancia, na porta mariña do pazo de Romance. Intentaba falar con 
Chumbo, mais non respondía. O que se oía era o rosmar do mar. O máis estra-
ño é que Chumbo está alí, na motora. Podía distinguir de lonxe a súa silueta. 
Estaba de costas a el. Estaría a esculcar a natureza do son perforador que se 
achegaba por mar.
–Chumbo, escoitas? Cambio!
Só o son dunha interferencia semellante a un zunido.
Algo moi queimador que esnaquiza o ombreiro. Outro proxectil que lle rebenta 
a testa. (p. 253).

En resumo, representa o boato, a necesidade de exhibirse, a busca por parte 
dos novos ricos de lexitimaren o seu poder ocupando a residencia da antiga aristo-
cracia.

O Vaudevil, como o pazo, tamén mostra a ostentación, unha ostentación feti-
chista, como demostra o enfado de Brinco ao constatar que o coche non vén acom-
pañado do seu emblema, unha calandra:

No centro do escenario do Vaudevil hai un Chevrolet Eldorado. Comprouno 
Víctor Rumbo en Cuba. […]. Cando á fin o desembarcaron en Vigo, a Brinco mu-
doulle a cara. Facía tacholas cos dentes. Estaba tan aceirado que fendía as nubes 
ao xurar. Do Chevrolet Eldorado só viña a carrozaría. E iso non lle importou, 
despois da morea de trámites. El quería o sedán para ornamento. Pero o que o 
puxo como unha brasa é que viña sen a mascota no capó.
–E a calandra? Onde hostias vai a cotovía? […]
–Non te poña así por un paxaro de aceiro  dixéralle o avogado Mendoza . Consí-
goche eu a dun Rolls. O Espírito da Éxtase. Esa si que é unha mascota!
–Non o entendes  dixo Brinco . Era miña. A miña puta calandra! Eu non sabía o 
que era. E foi el, o cabrón, quen mo dixo. Que era unha calandra.
E mandou a Inverno á Habana cos datos e o enderezo de Let’s Go e cun encargo: 
«Non volvas sen a mascota».
Alí estaba o Chevrolet coa calandra. (p. 223-224).

En certo modo resulta un novo Ultramar con novas formas, non só porque en si 
mesmo supón unha das diversificación do negocio –trátase dun local de alterne–, se-
nón porque nel se negocian o branqueo de capitais ou as especulacións urbanísticas.

Portugal preséntase como o agocho final, como a montaña remota na que se 
refuxia o foraxido dun western:
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 Recibido –dixo Carburo. E engadiu antes de que Mariscal puidese dar ningunha 
indicación: «Saúdos ao señor Viriato». […] E o maxín de Mariscal non necesitaba 
de máis información para tecer fíos. Era unha clave de seguridade para circuns-
tancias extremas: «Ímonos, Carburo. Hai que pasar a fronteira antes da media 
noite.» (p. 212).

Esta fronteira permeable grazas aos antigos contactos, fora a antiga ruta de 
entrada das mercadorías e agora é o lugar ao que fuxir en caso de necesidade, mais 
tamén o sitio para encontros e celebracións:

Estaban no despacho de Delmiro Oliveira. En realidade, unha torre postiza, con 
balconada e terraza propia, dende onde os convocados podían gozar dunha 
gran vista do esteiro do Miño coas súas insuas. […]
Celebrábase o 75 aniversario do anfitrión. Era unha desculpa, a da festa. Estaba 
moi contente na terra e parecíalle unha parvada celebrar a caída das follas. (p. 
165-166).

Deixamos fóra desta análise lugares que son meros escenarios, como as depen-
dencias policiais, pero non podemos rematar o comentario do espazo sen falar das 
ventás: a fiestra pola que Lucho Malpica ve o mar mentres se barbea:

Lucho Malpica está a barbearse mirando un pequeno espello, quebrado en dia-
gonal, que colga do lado da fiestra orientada ao mar. Ten a metade da cara 
cuberta da escuma de xabón que afeita coa navalla. A metade das barbas do 
Cristo. De cando en vez, fai unha parada e olla con aceno grave pola fiestra, á 
procura dos signos do mar no ceo. (p. 34).

A cristaleira á que se asoma Fins para ver o mar na residencia da súa nai: 

El está de pé, a ollar pola gran fiestra que dá ao mar e por onde penetra o son 
combinado do chirlo das ondas e o chiar das gaivotas. De boa gana, correría 
unha cortina. Taparía esa visión. Non entende ese lugar común dos que encon-
tran sosego na contemplación do mar. (p. 111).

A xanela da suite onde se atopan Sira e Mariscal: 

Ela segue mirando a paisaxe natural pola fiestra. O vento está alí, a bater, con 
toda a revolta das cousas ás costas. Mariscal incorpórase e vai lavar as mans 
nunha almofía que está sobre a cómoda. (p. 161). 
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E por último, a ventá na que se exhiben Leda e Brinco:

Ergueu a vista cara a fiestra e apuntou co teleobxectivo.
Víctor e Leda estaban abrazados, a bicarse.
Malpica fotografounos dun xeito compulsivo. O ollo e o pulso estaban fóra de 
toda misión. Sen sabelo, a parella obedecía o desexo da cámara. Ese volverse de 
Leda cara á fiestra. O abrazo de Brinco por detrás. Ese facer o amor por enriba 
do porto, gabeando os outeiros da cidade. (p. 149).

Ventás conformadas como escapadas nas situacións de anguria ou, simplemen-
te, ao modo de Hitchcock, pantallas nas que se proxecta un filme.

Parece oportuno, unha vez máis, distinguir o tempo externo do tempo interno. 
As referencias aos tempos históricos que Rivas nos proporciona e os cambios na liña 
temporal que conforma a narración.

Para situar os acontecementos da primeira parte da novela, dispoñemos dunha 
serie de datos orientadores como a presenza dos hippies223 e as novas sobre cine, 
así a estrea de La muerte tenía un precio224 e a petición de Leda para que se emita Los 
chicos con las chicas225.

Na segunda parte, o fluír do tempo exprésase a través da mención de acon-
tecementos como a morte de Franco (1975) e o asasinato de John Lennon (1980): 
«Onde vai que espichou Franco. Un chalado matou a John Lennon» (p. 121); as elec-
cións democráticas (1979), «Señor Mariscal, soa o seu nome con insistencia como 
futuro alcalde e mesmo como senador» (p. 182); a notoriedade dos cárteles da droga: 
«Está abraiado. Vese ao Brinco co capo colombiano Pablo Escobar» (p. 191), etc.

Aínda que supoñen unha fuga dentro da novela, non podemos deixar de co-
mentar os tempos da inmediata posguerra, que están presentes nas lembranzas dos 
personaxes, sobre todo dos perdedores, como Barbeiro, que narra o seu paso pola 
cadea; ou Lucho Malpica, que comenta como nesa «longa noite de pedra» os Barcana 
conquistan o poder local.

O tempo interno da narración parece lineal, no sentido de que as peripecias 
da acción principal, da biografía dos protagonistas, cóntanse dende a infancia ata a 
adultez e, no caso de Brinco, ata a súa morte. Porén, existen, ao longo da novela, 
numerosas rupturas desta liña temporal, a máis evidente é a elipse de aproximada-
mente vinte anos entre a primeira e a segunda parte. 

223 Un episodio similar xa fora narrado por Rivas no seu relato «A mirona», incluído no volume 
As chamadas perdidas.

224 Trátase dunha produción do ano 1965.
225 Foi rodada no ano 1967.
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Existen ademais outras rupturas da linealidade, como por exemplo, as prolepses: 

Esa imaxe quedoulle ao neno para sempre na cabeza. Mais tamén aquela ex-
presión admirativa do mestre. Que verosímil. Intuía o que significaba, mais non 
todo. Tiña que ver coa verdade, mais pensou que era algo superior á verdade. 
Un punto por riba do verdadeiro. Ficou con aquela palabra para definir aquilo 
que máis o sorprendía, que o marabillaba, que desexaba. Cando á fin abrazou 
a Leda, cando foi quen de dar aquel paso e saír das illas, e avanzar cara a ela, 
o corpo aquel que viña do Mar Tenebroso, o que pensou foi que non podía ser 
verdade. Tan bárbara, tan ceibe, tan verosímil. (p. 16).
Tiña esa chispa. Pero a voz que mellor lle saíu, sen dúbida, foi a de Carlitos O 
Pibe. Iso, o do Chaplin con acento porteño, facíao macanudo. O boneco, e a 
voz a única herdanza do tío avó que volvera da Arxentina para morrer. Agora 
cambiaron as cousas no hospital. Déixano saír. En realidade, licenciárono, mais 
déixano volver. El di que é polo Pibe, que está máis tranquilo no manicomio. As 
fins de semana anda por aí de home orquestra ou co boneco facendo unhas pe-
setas. Cada vez o fai mellor. Non me estraña. Tanto tempo falando sós. Así que 
será certo que o contratou Víctor Rumbo para actuar no club ese, o Vaudevil. [..]
Mais estou a falar a deshora226. (p. 66).
Leda non volvería nunca ao Vaudevil. Brinco decatouse axiña de que refugaba 
calquera conversa sobre ese asunto. Ela decidira que non existía. E para el, pola 
contra, aquel letreiro de neón azul, coa calandra rosa pestanexando en arco, 
por riba das letras, foi acadando unha forza hipnótica. (p. 226).

As frases subliñadas por nós indican as accións futuras que se están a anti-
cipar. No primeiro texto o neno observa a procesión de Semana Santa e evoca a 
emoción duns pés, unha emoción que será máis intensa no futuro, cando agarime 
a Leda, como nos anticipa o narrador. No segundo, ademais de contar o porvir de 
Belvís, a voz narrativa indícanos que está a falar a deshora, porque aínda está a con-
tar a nenez deste personaxe. O último anticipa a desconformidade de Leda co novo 
negocio do seu home, o que provocará que nunca volva pisar o local que se inaugura 
nese momento.

Tamén constatamos a presenza dalgunhas analepses. A máis significativa relata 
a historia da orixe da fortuna de Mariscal por boca de Lucho Malpica e a súa lem-
branza da Escola de Indianos. Pero tamén destaca a lembranza de Fins do primeiro 
momento en que tivo conciencia de Leda –«Ver víraa moitas veces, dende nena, mais 
a primeira vez que os ollos advertiron a súa presenza e algo os cativou para que se 
desentendesen do resto do universo foi aquel día en que ela está a pintar as dedas 

226 Reparemos na apelación ao lector. Un trazo que analizaremos cando comentemos o narrador.
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dos pés». (p. 266)– ou o recordo do diálogo de Leda con Amparo: «Agora que o pen-
sa, aquela estraña reticencia da nai, a irracional xenreira que lle provocaba a mociña, 
podía ter que ver coa información que ela posuía. O estar no segredo. Esa intimidade 
de medir a duración das ausencias». (p. 266).

Todo é silencio destaca, entre outras cousas, pola existencia dun nutrido gru-
po de personaxes, todos eles en maior ou menor medida relevantes. Como iremos 
vendo ao longo da análise de cada un, Rivas emprega unha variada técnica, pois fai 
que vexamos os personaxes segundo a súa propia conciencia, a percepción que os 
demais teñen del e dos seus actos. Certamente o valor dalgúns limítase a representar 
un grupo social ou delituoso e, polo tanto, a encarnar coa súa presenza ese sector da 
humanidade. Por iso nos parece prudente distinguir entre personaxes principais, o 
trío protagonista e Mariscal, e secundarios.

Mariscal non só domina, controla e dirixe a sociedade de Noitía senón que o 
fai coa estrutura da novela; de feito, sen pronunciala ten a primeira palabra: «A boca 
non é para falar. É para calar. Era un dito de Mariscal que o seu pai repetía como unha 
ladaíña». (p. 9). A súa personalidade constitúe o alicerce da historia, de aí que sexa o 
personaxe, á vez, máis escuro, máis poliédrico, e do que temos máis datos. Procede 
dunha familia poderosa:

Os Brancana tiñan unha organización. Como hoxe. Había moito xornaleiro do 
contrabando. Eses contrabandistas de alugueiro. As mulleres, coa barriga. Pero 
co que fixeron cartos foi primeiro co volframio. Logo co aceite, gasolina, medi-
cinas, carne. E coas armas. Co que fixese falta. (p. 76-77).

Estuda no Seminario, onde demostrará os seus dotes como negociante: «Chegou a 
ter cuarto propio no Seminario e converteuno nun mercado de abastos». (p. 77). O 
seu paso pola institución relixiosa deixará nel pegadas importantes: a relación con 
don Marcelo, o cura de Noitía, e a súa querencia polo uso do latín. Xa neste centro 
educativo actuara de xeito delituoso e xa nel existía a cobiza do poder. Rumoreábase 
que fora expulsado non polos roubos senón pola súa pretensión de ser papa: «–Botar 
botou uns tres anos. El di, cando está chispa que foi por querer ser Papa. O que non 
nega é que montou un negocio de venda de víveres. Disque debaixo da cama tiña un 
ultramarinos». (p. 78).

En realidade Mariscal, en coherencia coa súa vida, só quería ter unha parro-
quia, ser o dono absoluto da freguesía, e, dalgún xeito, conségueo:

O que lle dixo sabíao el, o reitor, e ninguén máis. Non ía predicalo por aí. E ti 
estás seguro da vocación?, preguntáralle o reitor. Estou, señor. E como queres 
servir a Deus? […] Non, nunca dixo o de Papa. Nin o de bispo. Nin sequera o 
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de deán. Como Deus queira, señor reitor. Pero algo, algo terás na cabeza? Unha 
boa parroquia. O que el oíra de acólito, na sancristía, o que un cura dicía a ou-
tro: «Mira, Bernal, as parroquias cualifícanse polas hostias que comen e os pesos 
que dan». (p. 204-205).

Os rumores, alimentados polo propio cacique, atribúen a orixe da fortuna de 
Mariscal a unha ficticia emigración a América. Na representación dese papel inventa-
do por el mesmo, malia que «nunca pisou América» (p. 76), chega a vestirse como un 
indiano; de feito na novela parece non cambiar de roupa, pois sempre loce a mesma 
indumentaria, coas mesmas cores e formas todos os días. Sobre este disfrace, Neil 
Anderson comenta:

This ghostly quality, this sense that Mariscal cannot be pinned down, that he 
at once is and is not there is aestheticized in the novel, for example by the fact 
that Mariscal dresses all in white, sometimes in a Panama hat, and is never seen 
without white gloves. With this bit of sartorial self-fashioning, Mariscal, despite 
never having been to America, appropriates the image of the indiano and in 
effect falsifies the record, writing himself a bogus entry in the annals of local 
history and, once again, obscuring the origins of his wealth. Ironically, Mariscal 
assumes the identity of an indiano while undermining the socially progressive 
ideas help by many legitimate indianos, a point to which I return in the next 
section. Mariscal as a false americano offers a counterpoint to other indianos in 
Rivas’s fiction, such as Daniel da Barca in O lapis do carpinteiro, who represents, 
in Thompson’s formulation, the «proxecto aberto, creativo e cosmopolita» of 
the Galician left during the Second Republic (155). By viewing these two exam-
ples of indianos side by side, we reveal that Mariscal is not only shadowy, but a 
shadow, a hollow simulacrum of Rivas’s liberal retornado». (2014: 65).

Claro que Mariscal non dubida en reinventarse varias veces, en asumir distintas 
máscaras; así, na entrevista con Lucía Santiso declara que comezou a súa fortuna coa 
cultura. Sabemos que se enriqueceu timando os desesperados que querían emigrar 
a Francia227 e que este afán de posesión parece innato no cacique, pois as súas quei-
maduras proceden do intento de salvar os animais disecados na Escola de Indianos, 
segundo informa Lucho Malpica, quen seguramente o socorreu nese momento pois 
tamén ten pegadas do lume:

227 De novo destacamos a riqueza da técnica do autor. Móstranos o personaxe dende tres pers-
pectivas diferentes: os rumores que sobre el circulan na vila, o punto de vista de Lucho Malpica e o do 
propio protagonista.



211
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

Ese home só fixo algo bo na súa vida: chamuscar as mans na Escola. Dixeron que 
foi polos libros, pero foi polos animais desecados. Mellor aínda. Desecados aín-
da daban máis pena. Nin o raposo podía fuxir. Iso si que o fixo e non sei por que.
Fins ollou en fite durante un intre as cicatrices de queimaduras nas mans do seu 
pai. (p. 79-80). 

Tomás Brancana di, nesa inventio de si mesmo, que leva luvas porque lle pro-
meteu a súa nai non volver tocar un vaso de viño: «–Voulle dicir a verdade. A primeira 
vez que o conto. Porque xurei diante da miña nai moribunda que nunca máis tocaría 
un vaso de alcohol. Unha exclusiva, non é?» (p. 184).

Domínao todo dende lonxe, Noitía é o seu reino, a súa parroquia. Mesmo lle 
di ao cura como debe celebrar o enterro, e non ten afección ás festas e ás aglomera-
cións («Mira, Óscar. Mariscal estará alí arriba. Véndoo todo228. Feliz e solitario coma 
un can») (p. 236) 

Neil Anderson comenta a este respecto que:

As a small town cacique, though, Mariscal isn´t shadowy enough for the tastes 
of the international bosses with whom he has begun to do business. One of 
Mariscal’s contacts in the international mafia. Fabio, reports that the capo belie-
ves that Mariscal is too exposed: «Iso dixo. E engadiu algo que me impresionou. 
Primeiro: O poder necesita sombra. E segundo: non hai mellor sombra que a do 
poder» (167) (2014: 65 n. 33).

En todo caso, Mariscal simboliza o caciquismo. En relación con este tema 
Anderson afirma:

To understand Mariscal’s success in creating alternative an alternative Brétema 
based on capitalismo máxico, in implicating the entire town in his operation, and 
in doing what a detective in the novel, Mara Doval, describes as «[mercar] as 
vontades da xente» (199), it is useful to refer to conceptions of political citizen-
ship under a system of caciquismo like that which traditionally existed in Galicia. 
(2014: 65-66).

Este personaxe subverte, como acertadamente apunta Anderson, a figura do 
foraxido: «In a inversion of the notion of the foraxido, a criminal who flees town to 
escape justice, Mariscal is a criminal who manipulates the town so that justice, the 
ghost’s desideratum, is kept at bay». (2014: 77).

228 Fixémonos que, como se de Deus se tratase, Mariscal está nas alturas e todo o ve.
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As relacións afectivas de Mariscal están marcadas polo desexo de dominio, 
pola submisión dos demais e polo pago material dos servizos prestados. Pensemos 
no caso de Adela, a quen viola e abandona pero a quen lle arranxa un casamento con 
outro; en Sira, amante e testaferro; e en Guadalupe, a quen lle monta un negocio e 
lle regala aneis de diamantes, pero a quen non dubida en matar. Mais quizás a mostra 
de dominio máis intensa sexa a «doma» de Brinco. O neno acaba de saír doído de es-
coitar os xemidos amorosos da súa nai, e Mariscal entrégalle, diante do seu pai, unha 
moeda que este acepta nun claro sinal de submisión:

Mariscal tirou unha moeda que foi caer aos pés de Brinco. O mozo mirou para 
ela, mais, ao primeiro, con desprezo. Non se agachou nin ía facelo. O grupo de 
homes ficou observando. Tamén Fins, ao seu carón. Pola porta entreaberta, o 
vento alucaba nas cortinas, sen empuxar de todo. Brinco agachouse e recolleu 
a moeda.
Mariscal sorriu, volveu á barra e fixo soar o badalo do xeo no vaso: «Rumbo, 
bótame outro espiritual!» (p. 55).

Tamén María Xesús Lama analiza este aspecto:

A forza corruptora de Mariscal maniféstase aquí, con toda a violencia contida 
dunha traizón asumida na cotidianidade, a través dunha escena que funciona 
como experiencia iniciática e lanza ao mozo Víctor Rumbo dun empuxón no 
mundo adulto. En presenza dos seus amigos ve chegar o capo preguntando 
pola súa nai, escóitao subir ao seu cuarto e ségueo pouco despois ata com-
probar os sons inconfundibles da «loita amorosa», mentres o seu pai atende o 
bar (Rivas 2010a: 47-50). O silencio imposto pola dor do pai, e o sentimento 
de humillación e de rabia diante dunha realidade innomeable, é unha primeira 
lección de lume para unha vida marcada pola distorsión moral.
O dominio do capo tamén paira sobre a vida de Leda, a rapaza do grupo, pero 
no seu caso, en cambio, só a percibe o lector e deste modo permíteselle á per-
sonaxe vivir libre da humillación229. (2014: 104).

Só notamos o capo superado polas circunstancias en dúas ocasións: a primeira 
sucede cando lle pide a Sira que o insulte na búsqueda dunha paixón que xa non re-
cibe e a segunda na resposta que lles dá aos seus veciños cando lle preguntan se hai 
que apagar ou non o lume: 

229 Pois ela descoñece que é a súa filla biolóxica.
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–Apagamos o lume, Mariscal? –preguntou á fin unha voz.
El revolveuse irado. Mirou aquela xente. […] Todos farán o que el diga. Mais 
sorprendeuno un sentimento nunca experimentado. O medo que lle producía 
a súa propia xente.
–E a min que me pregunta?
O home non sabe que dicir. Séntese confuso por aquela reacción do Vello. A 
xenreira da súa voz. Máis aínda cando engadiu á concorrencia:
–Quen son eu? Quen? (p. 273).

A visión do mundo de Mariscal queda moi ben reflectida nos seus diálogos so-
bre o cinema; unha visión conservadora e contraria aos avances: «O teléfono destruíu 
a familia vaqueira e acabou cos cabalos no cinema. E sen cabalos, non hai centauros 
no deserto. Nin planadoras, díxolle un día Rumbo. Pobre Rumbo. Que retranca tiña 
o cabrón del» (p. 212). Tamén estas mesmas ideas quedan ao descuberto na entre-
vista coa xornalista230, onde defende a propiedade privada e se declara apolítico e 
defensor das tradicións. Ao longo de toda esta entrevista, pronuncia un conxunto 
de frases vacuas do tipo: «Miñas donas, meus señores: Antes de falar, vou dicir unhas 
palabras…» (p. 182), que mostran, xunto cos moitos latinismos innecesarios, a forma 
pedante na que se expresa o personaxe.

Brinco, outro dos personaxes protagonistas, compórtase dende neno coma un 
pícaro ao finxir un malestar para evitar o traballo nas cubas que acaba recaendo sobre 
o seu amigo epiléptico. Participa das actividades delituosas dos maiores: emprega 
dinamita, encárgase de avisar do comezo da descarga, etc. Despreza canto ignora, 
como se percibe na resposta que dá a Fins cando este afirma que o seu pai coñece 
todas as pedras, ou en como trata os seus compañeiros de xeito déspota: «Era así, 
pensou Fins. Cando andaba ao seu, andaba ao seu. Anoxábase se o entretiñas. Volvía-
se invisíbel. Xordo. Mudo. Mais cando demandaba interese, atención, non había xeito 
de fuxir del» (p. 41-42). Pola contra, admira a Mariscal, o seu discurso e a súa forza: 

Brinco entendera moi ben o que quería dicir Mariscal. Mais sobre todo gustá-
balle o xeito en que falaba. Aquela seguridade invulnerábel. Aquela maneira de 
exercer o mando de xeito burlón, que te cativaba, apreixoado por unha escura 
simpatía. (p. 32).

230 Moi significativo resulta o diálogo entre a xornalista e o cacique respecto de John Wayne,
–Que lle parece John Wayne?
A moza riu. Acabaría sendo ela a entrevistada.
–É doutros tempo. O home que matou a Liberty Valance. Aí si me gustou. (p. 181).

pois coloca a Mariscal como aliado das ideas tradicionais fronte á modernidade representada polos 
personaxes do filme de Ford citado pola xornalista.
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Poderiamos dicir que está impregnado do seu espírito. Neste sentido é moi significa-
tivo o acto de doma xa comentado anteriormente. De adulto acaba por ser o piloto 
máis rápido das rías231, o mellor piloto, e unha sorte de lugartenente do capo. Como 
mafioso, ao contrario que Mariscal, está aberto ás novidades, de aí que non dubide 
en investir no negocio da prostitución ou na especulación urbanística. O seu afán 
de notoriedade resulta evidente: merca un pazo, inaugurado con todo boato, cunha 
gran festa coa asistencia de todos os membros da banda, con mariachis e a presenza 
das súas empregadas do local de alterne e mais compra un equipo de fútbol232. 

No amor sabemos que era un home promiscuo, un «pixa brava» (p. 101), pero 
no momento en que consolida a relación con Leda, que parece a muller da súa vida e 
coa que ten un fillo, pasa unha etapa de monogamia. Non obstante, acabará por ter 
unha relación con Cora, unha das empregadas do Vaudevil. 

Malia a forma déspota con que se porta con todo o mundo, Brinco garda fide-
lidade absoluta a Mariscal; de feito, nunca chega a cumprir o desexo de Leda, que lle 
pregunta «a que esperas para ser Mariscal» (p. 157), ou de Mendoza, que lle suxire 
que pase a encabezar a organización. Mesmo cando o capo lle di que se vaia máis 
alá do inferno parece desobedecer, pois queda para vixiar a súa dona, pero a morte 
nun tiroteo co seu amigo da infancia podería interpretarse como unha afirmación da 
alianza do destino cos desexos de Mariscal de envialo ao inferno ou máis alá.

Deteñámonos agora na personalidade de Leda. Na infancia, móstrase como 
unha moza independente e de carácter, que decide por si mesma e se enfronta con 
todos; por exemplo, con Brinco:

–Que? Sempre ulíndome o cu!
–Somos tan de aquí coma ti!  dixo Leda desafiante.
–Ti non te afogas por deixar de falar. Ten razón miña nai. (p. 71).

Con Quique Rumbo:

–E canto vale o cargamento, nena?
–Moito!
Leda mediu coas súas mans toda a súa posesión de beiramar. Aínda emerxían 
laranxas entre a escuma das vagas.

231 Noutro relato, «O carteiro de Papá Noel», Rivas volverá relatar as peripecias doutro mozo 
piloto de planadora.

232 Parece claro que detrás da construción deste personaxe está a figura de Sito Miñanco, o 
propio Rivas descríbeo así no artigo «Siglos de niebla» (1994:20-21).
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–Ademais, aínda non sei se as quero vender.
Rumbo sacou do peto unha moeda.
–Toma. Polo traballo de ver.
–É iso que é? Iso é unha merda, señor Rumbo!  dixo Leda. (p. 42).

Ou con Chelín, no fútbol:

–Que pasa?  Pregunta ela molesta.
–As mulleres non tiran penaltis.
–Iso quen o di?
Belvis anda en carrusel arredor deles. Fai de locutor con estilo lambido: «Estase 
vivindo un momento de gran tensión no Stadium do Sporting de Noitía. Nove 
Lúas corta o paso do gardamenta Chelín. Chelín revírase. Atención. Intervén o 
colexiado Fins, etcétera, etcétera».
–Di a verdade, Chelín  remacha Brinco, o máis divertido coa situación . Cagas 
pola pata abaixo.
–Non. O que non son é maricón.
Con rabia, Leda toma velocidade e golpea o balón con toda a súa forza. (p. 67). 

Tampouco se acovarda diante de Mariscal ou Inverno:

–Ergueu a ollada e fixouse en Leda.
–E esta chavea, de onde saíu?
–Da nai que me pariu –soltou Leda con xenio súbito. Estaba furiosa pola perda.
–Kyrie, eleison –dixo á fin Mariscal–. E quen é esa santa, se pode saberse?
–Non é –dixo Leda–. Morreu cando eu nacín. (p. 30).

Este forte carácter provoca que Amparo teña mala imaxe dela, considéraa ne-
gativa para o seu fillo e intenta que non se vexan233: «–Algo de culpa tena ela  soltou 
de súpeto Amparo. […] –Esa lercha que o trae tolo. A filla de Antonio» (p. 80).

Leda ten un pasado que non coñece pois quedou orfa ao nacer e vive co seu 
pai, Antonio Hortas, pero ignora a identidade do seu pai biolóxico, Mariscal. Na in-
fancia parece sentirse atraída por Fins a quen acaba bicando: «Achegábanse. Encon-
tráronse. Tócanse234. Apalpan. As mans son para palpar. Abrázanse. Cando comezan 
a bicarse escóitase de novo, esta vez con máis estrépito, o renxer do tellado» (p. 60). 

233 Vemos, unha vez máis, como Rivas constrúe os personaxes apoiándose en distintas voces.
234 Reparemos neste elegante cambio dos tempos verbais: o imperfecto, tempo da descrición, 

dá paso ao indefinido, tempo dos feitos, e este ao presente, tempo da vivencia.
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Xa de adulta vive con Brinco e teñen un fillo. Cando Fins regresa á vila e se reúne con 
el, por indicación do seu home que quere indagar os intereses deste, na conversa 
xorden os sentimentos do pasado, pero Leda mantense fiel ao seu marido:

–Lembreime de ti, de todo, máis do que podes imaxinar.
–Todos os días, a todas as horas, non é? Xa notaba eu… un morse. As teclas 
do máis alá. Claro que estabas aprendendo a escribir sen mirar. Iso debe levar 
moito tempo. […]
–Pois eu non. Eu aprendín a esquecer. Cada día e cada hora. Son unha experta 
en esquecementos.
–En realidade, pensei moito en min. Na miña vida. E o tempo pasou.
–O mozo das ausencia!
–Iso xa se foi. Xa curou. Agora estou presente de máis.
–Teño un fillo  dixo ela, máis confiada . Un fillo de Víctor […]
–Sabes por que estou aquí, Fins Malpica? Porque teño unha mensaxe para ti. 
Non quero verte diante nunca máis. Non me chames, non me fales, non me 
mires. Entendiches? (p. 122-123).

Pese a que coñece todas as actividades delitivas do seu marido, das que ela 
non deixa de ser cómplice, pois encárgase de controlar as patrullas de aduanas, non 
ve con bos ollos que este abra un local de alterne. No final da novela, fiel ao seu 
xuramento de non morrer pobre («Pobre non vou ser», p. 43), prefire quedar baixo o 
poder de Mariscal que tomar partido por Fins, a quen abandona cando está ferido. 

Mara defínea como a «dona dos naufraxios». Se cadra esta frase contén toda 
a esencia de Leda, non só porque na infancia conseguise cobrar por un cargamento 
de laranxas ou apoderarse dun manequín, senón porque na madurez sempre sae ga-
nando dos afundimentos vitais de todos: no de Chelín, pois queda co seu maletín; no 
de Fins, que queda ferido e só; e tamén no de Brinco, que nin existe, pois dentro da 
Escola de Indianos non queda ninguén. 

A xuízo de María Xesús Lama, Leda móvese na escena final nunha indefinición 
que o lector non pode comprender:

A escena final, coa tensión da traizón máis imprevista, onde o xogo de Leda 
entre os dous amigos de infancia queda varada nunha indefinición que o lector 
non pode acabar de descifrar, adquire unha dimensión simbólica polo escenario 
en que se sitúa. De novo é na Escola de Indianos onde se saldan as contas entre 
os tres, e o incendio final do edificio representa graficamente o que representa 
ese novo presente, onde calquera utopía de progreso pola formación e a cultura 
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da comunidade queda definitivamente destruída, e triunfan as redes ocultas 
onde só domina o silencio. (2014: 108)235.

Fins, o terceiro lado do triángulo, está presentado polo narrador como un 
mozo sensible, amante da cultura: «Fins levaba tempo co maxín e o ollar engazados 
entre a estampa dos pais e o gravado dun vello libro. Aproveitou entón a súbita calma 
do home: «Pai, vostede viu algunha vez un argonauta?» (p. 35-36). Admira o seu pai: 
«Meu pai sabe o nome de todas estas pedras –dixo Fins, tentando desatarse do curso 
das cousas–. As que se ven e as que non se ven» (p. 10). Malia o seu carácter enfermi-
zo é traballador, como demostra o episodio das cubas:

–Oes, Fins? Terás que ir outra vez limpar as cubas.
–Xa é demasiado grande para meterse nas cubas –dixo a nai, anoxada–. 
Ademais… maréase.
–Mais se marea no mar –murmurou Lucho. (p. 38).

Fins padece ausencias, unha enfermidade que pode chegar a estigmatizalo: 
«Decidiu falarlle ao fillo e fíxoo con vehemencia: «Escoita, Fins! Non lle contes a nin-
guén iso das ausencias. Se contas iso, endexamais terás un traballo. Entendes? Non 
o contes nunca, Nunca! Nin ás paredes!» (p. 39). Déixase levar polos seus amigos, 
especialmente por Leda, moito máis decididos ca el. A morte do seu pai lévao a vivir 
e a formarse fóra de Noitía. Volve, moito tempo despois, como policía secreto, pero 
neste cometido fracasa porque dende o principio é descuberto e a súa actuación non 
se parece en nada ao que se espera dun investigador destas características. A relación 
cos seus parentes, antigos amigos e veciños é hostil: a súa nai xa non o recoñece236; 
Brinco di que non é honesto porque non ten un prezo: «–Honesto? De que falas?/ 
–Si, poñer un prezo. Iso é o honesto» (p. 190), e que segue a limpar cubas: «Sólta-
me cabrón! Sempre de criado. Fedes a merda!» (p. 217) e don Marcelo cualifícao de 
impertinente: 

Lembra o que dixo cando o enterro do pai: «O mar quere máis aos valentes». 
Sentiu, de verdade, aquela morte. […] E axudou co seu informe favorábel a que 
o fillo marchase a un colexio de orfos. E a que tivese unha bolsa de estudos na 
universidade. E unha man botou para que o admitisen na escola superior de 
policía. Nunca o viu na misa. Só unha vez, hai pouco, acudiu a saudalo. E estivo 
impertinente. (p. 258).

235 En realidade, esta dúbida do lector resólvese, unha vez máis, a favor de Mariscal.
236 Feito que ten un claro valor simbólico, porque xa non é de Noitía, xa é un alleo.
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Os compañeiros de profesión considérano un idealista que non vai chegar a 
nada. O seu xeito literario de redactar os informes fai que o alcumen Simenon: «Só 
parou en seco cando oíu a voz burlona: “Ándele Simenon”» (p. 206). Segue namorado 
de Leda, o que o leva directamente a prevaricar porque ten probas da participación 
da moza nos negocios do seu home e nunca a detén, pero por outro lado resulta 
pouco activo, nunca se esforza por lograr o amor da muller. Tampouco actúa diante 
da oferta amorosa de Mara, a súa compañeira de traballo: «Malpica apoiou as mans 
no volante. Tampouco se atreveu a mirala. Nin a tocala» (p. 222). Ao final Fins acaba 
derrotado, pois non consegue desmantelar a banda de delincuentes por máis que si 
consiga a detención dalgúns, mais o poder de Mariscal segue a ser absoluto, sobre 
Noitía e sobre a muller que ama. A súa ferida de bala acaba por ser un símbolo da 
ferida interior, a soidade. En definitiva, emparenta, como expresa María Xesús Lamas, 
co «heroe postmoderno» (2014: 107).

Aínda que Mariscal representa o cacique, Leda a muller fatal, Brinco o pícaro e 
Fins o idealista fracasado, hai que recoñecerlle a Rivas, ademais dunha variada técni-
ca, a construción de personaxes máis alá do arquetípico, claramente individualizados 
e con características propias.

Os personaxes secundarios desta obra, como xa comentamos anteriormente, 
son moi numerosos polo que, para facilitar a súa identificación, ímolos dividir en 
catro grupos principais: os familiares dos protagonistas, os delincuentes, os Gardas 
Civís e, finalmente, un grupo heteroxéneo ao que chamaremos compañeiros de 
viaxe.

Empecemos polos familiares. Guadalupe, a esposa de Mariscal, procede dunha 
familia pobre, como demostran os distintos oficios que exerceu de nova: mariscadora 
e conserveira. Mostra un certo desexo de independencia cando lle pide ao seu home 
que quere ter un oficio. Con todo, sométese ás peticións do seu marido e encárgase 
de dar recados para facilitar as descargas de contrabando. O deterioro da relación 
de parella non deixa lugar a dúbidas. Na primeira parte observamos como acoden á 
misa xuntos («E Mariscal tiña á súa dereita a súa dona Guadalupe, e a súa esquerda o 
casal formado por Rumbo e Sira», p. 62-63); na segunda dísenos que «Antes levábaa 
el mesmo ao traballo» (p. 134) e, finalmente, ela non quere ver o agasallo do 25º 
aniversario de voda (« E non o vas abrir? Anda, ábreo... Guadalupe ábreo. No interior 
un anel de brillantes. Volve pechar un estoxo. Un pequeno sorriso. Un sorriso dori-
do», p. 135). Ese afastamento remata co asasinato, non totalmente aclarado, obra 
do seu marido.

Quique Rumbo, pai de Brinco, rexenta o Ultramar, local tapadeira e fortaleza 
dos negocios de Mariscal. Está casado con Sira, a amante de Mariscal. Esa relación 
parece ser aceptada por el, mesmo as súas referencias ao prescindible dunha muller 
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nunha película do oeste poderían denotar a posibilidade de prescindir dunha muller 
na vida237. Aparenta en todo momento estar contento238, por iso resulta difícil de 
explicar a súa decisión de suicidarse239.

Sira está casada con Quique Rumbo, pero nunca actúa como esposa deste. A 
súa función de nai de Brinco apenas está desenvolvida na novela, agás nunha escena 
na que prepara unha omelette («Toma. De omelette!  dixo con certa sorna . Preparouno 
túa nai», p. 52). Sira foi unha traballadora da conserva, onde parece que Mariscal 
lanzou a súas redes para a pesca de mulleres, e canta fados con letras tristes que 
parecen mostrar o seu estado de ánimo: «Mais arrinca o fado, Eu tinha as chaves da 
vida e não abri, / As portas onde morava a felicidade, e xa todos os outros detalles perden 
significado. É Sira, a voz de Sira, a que pon en vilo cada recanto, cada ollada» (p. 71). 
A súa relación con Mariscal tamén se deteriora, como proclama o hieratismo con que 
o recibe na segunda parte da novela: «Non dixo nada, Mariscal. Só cos dedos cara-
coleaba os rizos de Sira. Era para el un pracer electrizante. […] Seguían durmindo 
xuntos. Ás veces montábaa. Pero ela xa non tillaba. Xa non queimaba. Como unha 
neveira» (p. 163). Barcana chegou a pedirlle desesperadamente que o insultase para 
sentir unha paixón.

Os pais de Leda apenas aparecen caracterizados. De Adela dáse información da 
súa morte e da súa relación con Mariscal: «Adela, claro. A súa beleza, a súa timidez, a 
súa resistencia, a súa súbita entrega, a súa inmensa tristura no entresollado da nave 
conserveira, despois pasou o que pasou. Pechouse na casa. Nunca volveu ao traballo» 
(p. 31). De Antonio Hortas sabemos que traballa con Lucho Malpica, con quen se 
comporta como un amigo leal. Resulta gravemente ferido no accidente coa dinamita 
que remata coa vida do pai de Fins («O seu pai aínda está no hospital. Esfolou a pel 
toda. Oito horas batido polo mar. De penedo en penedo. Ten tamén unha neumonía», 
p. 86). Antonio casou por amor, por un amor desinteresado por Adela («E a Antonio 
non fixo moita falta convencelo. Nin pagarlle un peso. Porque Antonio Hortas que-
ría a aquela muller», p. 31) e dende a morte da súa muller vive centrado na súa filla 
(«Algo falamos, muller. Pero a Antonio non lle toques a filla. É o máis precioso que hai 
neste mundo. O único que el ten. Mataría por ela», p. 80).

Lucho Malpica, o pai de Fins, resulta ser o verdadeiro antagonista de Mariscal, 
quen o describe como «O mellor mariñeiro... E o máis testán. O máis parvo» (p. 47). 
Opta pola honradez e consecuentemente pola pobreza:

237 Lembremos que ese comentario coincide no tempo co encontro carnal, coñecido por el, da 
súa dona co cacique.

238 Como mostran os diálogos con Leda cando aparecen as laranxas ou cando quere mercarlle o 
manequín.

239 Esta decisión resultaría máis coherente nun home novo cheo de paixón e non nunha persoa 
que acepta resignadamente esa relación durante máis de dúas décadas.
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In the first part of the novel, the only voices that counter this ethic are those 
of Fins’s parents, Lucho and Amparo. As we have already seen, Rivas sets up 
Fins’s father as a metonym of the working fisherman. The opposition between 
legitimate work and capitalismo máxico is further elaborated in a scene in which 
Lucho sees the 10,000 peseta note that Fins has left on the kitchen table. When 
Fins tells his father he earned the money at his part-time job cleaning storage 
tanks, Lucho cries foul and demands to know where the money really came 
from, to which Fins replies with silence. Lucho declares, «a peor mentira é o 
silencio» (76) e Fins eventually admits that he earned the money unloading con-
traband tobacco. Lucho reacts with resentment: «Máis do que se pode gañar un 
pelexando co mar unha puta semana» (76). Here Lucho stands in opposition to 
Mariscal by refusing to let the arduousness of his traditional work be forgot-
ten or made to seem ridiculous  as Mariscal does when, later in the novel, he 
proclaims «Mentres se traballa, non se gaña diñeiro» (55) ( Anderson, 2014: 62).

Tamén María Xesús Lama incide neste aspecto:

Só o teimudo Lucho Malpica, o pai de Fins, resiste, atrincheirado na súa hu-
milde casa de mariñeiro pobre, acurralado pola falta de pesca, provocada pola 
práctica do esquilmo, a pesca con dinamita que el tamén se nega a practicar, 
e sumido na desesperada soidade do insubmiso, que afoga en alcohol a súa 
impotencia. (2014: 105).

Non só pola súa participación na representación da Paixón na Semana Santa 
senón tamén polo seu modelo de vida, convértese nun auténtico Cristo laico («Ese 
élle medio pagán, don Marcelo  dixo un ronchas da confraría. Como todos. Pero fai un 
Cristo de primeira. Un Cristo de Zurbarán!», p. 14). Padece de alcoholismo: «Cando o 
vía bébedo, xa el ía correndo a abrir a porta e guiábao polas escaleiras, e encamábao 
como un clandestino, para que non houbese lea na casa, porque a nai non soportaba 
aqueles naufraxios» (p. 14). Finalmente claudica; usa a dinamita para pescar e a súa 
teimosía e impericia lévano á morte nun accidente cos explosivos. Lucho, como Ho-
racio en Hamlet, tamén ten a función de ser narrador da historia de Mariscal, sen el 
non saberiamos aspectos moi significativos da vida do capo.

Amparo, a nai de Fins, é unha muller laboriosa. Ten un pensamento tradicional, 
relixioso, como demostra o rezo do rosario o día anterior á partida do seu fillo e que 
vexa en Leda o demo. Na segunda parte da obra padece unha estraña doenza mental 
que lle impide recordar todo o relativo á súa familia.

Comezaremos este apartado dedicado aos delincuentes polos gardacostas: 
Inverno, Chumbo e Carburo. Os nomes teñen un aire traxicómico aínda que, curio-
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samente, por eles os nomea o crego no enterro («O xuízo decisivo non é o que im-
parten os homes na terra. E así será para os nosos veciños e irmáns na fe, Fernando 
Inverno e Carlos Chumbo. Eles terán que comparecer ante a verdadeira xustiza», p. 
258). Dos dous primeiros apenas temos pinceladas. Gustan dos mariachis, de feito 
serán enterrados ao son desta música, e teñen crenzas relixiosas, xa que fan doazóns 
á Igrexa. De Carburo sabemos algo máis. Mariscal di que gaña ao billar porque asusta 
as bólas: «Ti asustas as bólas Carburo, por iso gañas» (p. 211). Representa o personaxe 
arquetípico do fortachón. Tamén sabemos que dispara e logo pregunta («Cago nas 
chaves da vida, Carburo! Non pasa nada, rapaces, non pasa nada… A este home en-
cántalle a artillaría! Dígolle sempre: Carburo, ti, primeiro, pregunta. E despois o que 
cumpra», p. 30). Aparece como o máis fiel ao capo co que permanece todo o tempo 
ao seu carón, dende a primeira aparición ata a escena final tralo incendio da Escola 
de Indianos.

Chelín móstrase, aos ollos do lector, como un personaxe tráxico e tamén como 
o representante dunha xeración destrozada pola droga («Chelín, a heroin addict and 
synecdoche of the xeración perdida tha fell victim to Galicia’s drug tide (sometimes 
called the marea blanca, especially in reference to cocaine) of the 1980s.», Anderson, 
2014: 78). Fillo dun zahorí («Seu pai xa descubrira mananciais. Era vedoiro, zahorí. 
Todos os pozos da contorna achounos el, coas variñas e co péndulo. Hai xente así, 
que ve no oculto. Con poderes magnéticos», p. 25-26), herda esa sensibilidade espe-
cial do seu pai e, polo tanto, continúa a actuar co péndulo malia o escepticismo de 
Brinco. De neno era un bo porteiro nas quendas de penaltis da praia, mérito que o 
leva a ser o adestrador do equipo de Brinco, xa na adultez. Vive secretamente namo-
rado de Leda: «Gústache, eh? Sempre che gustou» (p. 102) dille Brinco240. Está engan-
chado á heroína («Non é fantástico? Un equipo de terceira á conquista do Potosí! E 
como capitán da expedición, o novo adestrador: Chelín, un zumbado, amigo da far-
macia» p. 209). Consome esta substancia na escola de Indianos, que se converte no 
seu refuxio particular. Alí, sobre o mapamundi e cos textos de Byron diante, imaxina 
fuxir a Grecia pero, probablemente, a súa fidelidade a Brinco lle impide dar o salto 
ante a negativa deste. Atrapado polo pago que non realizou, pola incomprensión do 
seu amigo, pola súa adicción e pola humillación de ter encaixado un penalti lanzado 
por Cora, quen nunca xogara ao fútbol241, suicídase, colgándose do traveseiro dunha 
portería.

240 Cando contempla a reunión de Brinco e Leda, malia defender o seu amigo Brinco, a emoción 
con que describe o encontró parece incidir neste sentimento. O mesmo que cando lle revela o agocho 
do diñeiro.

241 Repárese en que na infancia atallara un disparo de Leda, moito máis afeita a xogar ao fútbol, 
e na súa decadencia non é quen de deter o tiro dunha inexperta.
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En todo caso, Chelín, como sinala Anderson, opta polo esquecemento:

Chelín, like Leda and Mariscal, is an advocate of forgetting; in an inversion of 
his former teacher’s saying «Somos o que lembramos», Chelín holds that «So-
mos o que esquecemos» (119). In his words, «Cando esquezo algo, remexo coa 
lingua na falta da moa. Métense aí os esquecementos. Teño aí un zulo que é 
un pozo sen fondo» (119). Chelín’s boy has become a bottomless well where all 
that is forgotten in lost forever: although it is stored in the body and becomes 
part of us, it can never be accessed. Chelín, by accepting his inaccessibility, 
symbolically breaks with his own family’s past and with his father the poceiro 
who was famous for being able to locate the water that flowed hidden deep 
underground. (2014:82).

Mendoza compórtase de xeito cínico («Se ao cliente non lle gusta o discurso, 
hai que ofrecerlle outro», p. 172) e manipulador. O seu carácter arribista vén de anti-
go, xa nas asembleas da universidade se comportaba así:

Tiña parágrafos memorizados. O día que os debullou nunha asemblea da fa-
cultade de Dereito aprendeu a ver o brillo do seu discurso, o efecto das súas 
palabras nas resonancias dos corpos, nos tics faciais dos discrepantes. […]
Mendoza notou ao falar ese punto primeiro, gozoso, da embriaguez do licor 
que produce a saliva co cereal da linguaxe. Un levedar que só é posíbel se 
se partilla. El defendía no seu tempo de estudante, durante a ditadura, ideas 
revolucionarias. Evitaba os saltos, as manifestacións nas rúas, ou os actos máis 
ou menos arriscados de espallar panfletos, colgar pancartas ou escribir grafittis 
nas paredes. […] A verdadeira tarefa era formar cadros dirixentes para o futuro, 
para o día seguinte da toma do poder. El preparábase, non andaba a turrar coa 
policía. (p. 168-169).

Aprovéitase de todo, como demostra o seu trato coas empregadas do Vaude-
vil: «De entre os socios, só o avogado Mendoza se deixaba ver por alí. Gustábanlle 
as mulleres e podía foder de balde. Esa era a razón da súa fidelidade (p. 226)». Non 
queda claro cal é a causa do seu asasinato final, acaso teña que ver coa súa ambición, 
pero tamén poderiamos conxecturar que a razón estriba en ter sido o informante de 
Grimaldo.

Neste gremio dos arribistas habería que incluír tamén a Pablo Rocha e Estela 
Oza. Mara descríbeos con precisión forense: 

 El é Pablo Rocha. O director da sucursal bancaria da que che falei, cun súbito e 
inusitado interese polas transferencias dende Noitía con Panamá e as illas Cai-
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mán, con tránsito por Liechtenstein e Jersey. Un fenómeno. […] Estela Oza. Vén 
de abrir unha xoiaría, sen necesidade de créditos nin nada. Até o de agora non 
tiña un peso. Un milagre. (p. 214).

Oliveira, quen conecta directamente a Mariscal coa barbarie da represión fas-
cista en España e Portugal e coas relacións corruptas ao longo da fronteira, é un 
cómplice leal, refuxio nos momentos de perigo e anfitrión das xuntanzas importan-
tes: «–Ese domingo vai haber unha festa –dixo–. Unha festa importante. Coa desculpa 
dunha voda242. Non moitos convidados, pero moi elixidos. E a festa vai ser aquí, no 
Baixo Miño. O lugar chámase Quinta da Velha Saudade» (p. 264).

A maioría dos membros dos corpos de policía non pasan de meros acompañan-
tes da acción. Os gardas asiduos clientes do Ultramar, os que Sira define como a pare-
lla máis simpática da noite («Imos dedicar a primeira canción da noite á parella máis 
simpática do baile –di Sira. A parella da Garda Civil», p. 71), os gardas innominados do 
cuartel, os condutores das lanchas de aduanas… teñen como única función mostrar a 
corrupción destes estamentos. Entre eles, só Grimaldo e Alisal chegan a ter unha certa 
profundidade. A súas traxectorias diverxen. O cínico e corrupto Grimaldo acaba, na 
hora da morte, acaso como unha expiación dos pecados, informando a Fins da xun-
tanza de Portugal, quen poderá comprobar ata onde chegan as conexións dos narcos. 
Mentres, o recto e honrado Alisal, escandalizado polo parque móbil do cuartel, acaba 
por ser un membro máis dos convidados ás xuntanzas portuguesas da mafia.

Sen dúbida e, por razóns alleas ao seu traballo, o personaxe máis interesante 
dos investigadores é Mara. Fisicamente, unha moza de «longas guedellas rizadas, 
un niño para o vento» (p. 195), representa, en opinión de María Xesús Lama: «a pro-
fesionalidade, a eficacia e a rectitude moral» (2014: 108). Pioneira «como muller no 
corpo de investigadores» ten boa memoria, por iso  Fins a alcuma Mnemosine e tamén 
A profesora.  Está namorada do seu colega. Este amor por Fins lévaa a querer compartir 
as experiencias máis íntimas del, pero asume o seu papel de abandonada no baile. 
A primeira vista podería parecer un personaxe plano pero non é así. Trátase dunha 
muller que sobrevive nun mundo de homes, a policía secreta; que mostra unha in-
dependencia de criterio e moita orixinalidade, por exemplo no traballo da súa tese 
sobre As expresións post mortem. Mara, como Lucho Malpica, ten, ademais, a función 
de informarnos de realidades descoñecidas para os lectores.

Sen ter en conta os meros figurantes: os hippies, as mariscadoras, ou os veci-
ños que acoden apagar o lume; existe un grupo bastante numeroso e variado de per-
sonaxes secundarios dignos de mención. Don Marcelo, por exemplo, ademais de ser 

242 De novo as coincidencias coas festas familiares de The godfather poderían ser a fonte de 
inspiración de Rivas.
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compañeiro de estudos de Mariscal («Así que mandou ao chichí ao Seminario. En Tui. 
[…] Nalquel tempo coñeceu a don Marcelo. Tamén estudou alí», p. 77), é cómplice, 
polas súas loas, dos narcos:

Para afoutar o espírito cómpre ter ben atendidas as cousas terreais. Por iso é 
de xustiza recoñecer que este adianto da megafonía que hoxe estreamos foi 
posíbel grazas á doazón do noso fregués Tomás Brancana […], a quen todo de-
bemos tamén outras melloras neste templo de Santa María, como a reparación 
do vello teito. (p. 62).

que parecen ter apoios tanto na terra como no ceo. Non obstante, móstrase preocu-
pado polo aumento da intensidade da violencia e, convén non esquecelo, demostra 
unha certa independencia ao oporse, como garda da ortodoxia, á presenza no fune-
ral dos mariachis: «En Noitía, un funeral sempre foi un funeral e unha verbena, unha 
verbena». (p. 261).

Aínda que probablemente Fins o descoñece, don Marcelo sempre o apoiou: «E 
axudou co seu informe favorábel a que o fillo marchase a un colexio de orfos. E a que 
tivese unha bolsa de estudos na universidade. E unha man botou para que o admiti-
sen na escola superior de policía», (p. 258). Aínda que no presente teñen posicións 
encontradas por mor dos mafiosos: «Aí tivo que pararlle os pés. A min non me vén 
ninguén dar doutrina! E atuouno para poñelo no seu sitio: Acabaches? Xa sabes onde 
está a porta». (p. 258).

Este personaxe ademais ten outra función esencial: como confesor ten acceso 
á información da que carecen os demais e, dende ela, pode, igual que Lucho e Mara, 
informar o lector: «Chegoulle o ruxerruxe de que Mariscal andaba a estudar alí a ana-
tomía de Leda. Boh! Os oídos son para oír. El ben sabe que son pai e filla». (p. 257).

Belvís, un personaxe excéntrico («O sarxento Montes encetou unha carraspeira, 
e fixo que prestaba atención á panorámica da fiestra. Polo camiño ía aquel inocente, 
Belvís, imitando o paso dunha motocicleta. Brommmm. Brommmm. Así facía os reca-
dos». p. 54), ao borde da loucura, encarna a figura do bufón clásico:

Acabou no manicomio de Conxo. Boh, no que agora chaman hospital psiquiátri-
co. Eu coido que tolo non estaba daquela nin agora. Non tiña pai e púxose moi 
mal cando a nai morreu. Cando era meniño, a nai atendíao como podía. Todo 
miseria. E o neno andaba medio espido, sen cueiros co pito a cos testemuños 
ao ar libre. E entón facía as súas cousas onde lle cadraba. (p. 64).

Encárgase de transmitir as verdades ou de comportarse de xeito que as men-
tiras alleas queden desenmascaradas. Tres son as aparicións máis significativas deste 
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personaxe. A primeira, cando se inaugura a megafonía da igrexa e se declara Espírito 
Santo:

O Espírito Santo. Como é a forma do Espírito Santo?
E aí foi, de improviso, cando saltou Belvís, movendo os brazos como ás:
 Son eu! Son eu!
Estaba, o toliño, na bancada dos mozos. Xusto a carón de Brinco. Andaban moi-
to xuntos, porque este, o do Ultramar, divertíase moito con el. (p. 63).

A segunda, cando retransmite a tanda de penaltis na praia, anticipo do lanza-
mento final que propiciará, como quedou dito, o suicidio de Chelín:

Belvís anda en carrusel arredor deles. Fai de locutor con estilo lambido: «Estase 
vivindo un momento de gran tensión no Stadium do Sporting de Noitía. Nove 
Lúas corta o paso ao gardameta Chelín. Chelín revírase. Atención. Intervén o 
colexiado Fins, etcétera, etcétera». (p. 66)

E a terceira, cando actúa como ventrílocuo no Vaudevil:

–O outro día escoitei unha conversación. Sen querer, ti sabes que eu escoito sen 
querer. Iso foi aquí, en Noitía, boh, talvez non. O caso é que unha mina dille a 
outra: Mira, querida, eu non sei que facer. O xuíz deume a elixir entre un millón 
de pesetas ou un ano en prisión. E entón a outra díxolle: Muller, non sei por que 
dubidas. Queda co diñeiro!
–A xente é marabillosa, Pibe. Lembro un local como este, cheo de malavos e 
pindongas…
–Pero, sabes o que acabas de dicir, che?
–Ofendín a alguén? –preguntou Belvís.
–Claro! Descúlpate co dono. Isto non é un local. É un… club, tío! (p. 228).

Nos tres momentos provoca o malestar das forzas do poder: o crego na igrexa, 
Chelín e Brinco na praia e os mafiosos do local.

Basilio Barbeito e Luis Fonseca apenas aparecen na obra, de feito só no capí-
tulo XVI teñen verdadeira relevancia, e, non obstante, hai que situalos entre os per-
sonaxes máis interesantes. Ambos pertencen á estirpe dos exiliados, dos sen fogar. 
Barbeito, antigo mestre da Escola de Indianos243, poeta «sen libro» pero con obra 

243 Chelín di del que era un «bo tipo» (p. 119) pero que «xa se lle vía canso dos rapaces e andaba 
de rumba polas nubes ou apañando palabras» (p. 119).
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publicada en revistas de acá e acolá, recibe o nome de «desterrado». Móstrase des-
encantado coa poesía e escribe un Diccionario de eufemismos e disfemismos das linguas 
latinas. Vive, aínda que alleo a todo, no Ultramar, onde co tempo acabou por ser un 
máis da familia. De feito, «nos últimos tempos» (p. 162) ocupara a suite e a «súa pre-
senza cambiou o lugar» (p. 162). Deixou na alcoba, a xeito de herdanza, un montón 
de notas manuscritas para o seu inacabado traballo. Palabras que, como se fose unha 
vinganza poética, Mariscal vai empregar para intentar espertar a paixón que Sira xa 
non sente. 

Luís Fonseca tamén está fóra do mundo, do mundo de Noitía e case de calque-
ra mundo. Vive atormentado polo xeito en que salvou a vida: outro home co mesmo 
nome e apelidos ca el ocupou o seu posto nun ‘paseo’ cando estaba na cadea, des-
pois da Guerra Civil. Sábese impotente ante a morte aínda que el, como médico, a 
combata a diario. Di que non ten valor para escribir, carraxe para contar a historia 
que o atormenta e que lle permite vivir un tempo que non lle corresponde. Quizás 
Besteiro, ao definir o silencio do seu amigo como «unha substracción para a humani-
dade», está a definir o papel de ambos na historia. 

A figura do narrador resulta máis complexa do que nunha primeira lectura 
puidese parecer. Javier Rivero comenta a este respecto que «Manuel Rivas vuelve a 
sorprendernos con esta novela narrada a partir de distintas voces y desde diferentes 
perspectivas, por lo que el lector recibe de manera amplia la historia» (2011: 228-
229).

En xeral a historia está contada por un narrador omnisciente, pero este, en 
ocasións, introdúcese na narración, mediante o uso da primeira persoa:

Acabou no manicomio de Conxo. Boh, no que agora chaman hospital psiquiátri-
co. Eu coido que tolo non estaba nin daquela nin agora. Non tiña pais e púxose 
moi malo cando a nai morreu. (p. 64).
Mais estou a falar a deshora.
Porque agora estounos vendo de mozos. Xogan ao fútbol nunha chaira das du-
nas vellas, entre A de Meus e Noitía. Un bo sitio para improvisar unha cancha. As 
dunas protexen do nordés e fan de parapeto para evitar a sempre penosa fuga 
do balón á beira do mar. (p. 66).

Vemos como o narrador en terceira persoa se transforma nun eu, coa intención 
de achegarse á traxedia de Belvís. Pero quizás o exemplo máis fermoso e orixinal o 
atopemos no uso do plural maiestático no episodio do suicidio de Quique Rumbo:

Vémolo a través da fiestra do cuarto principal da pousada do Ultramar. O máis 
grande e tamén o de mellores vistas. O que chaman A Suite. Ela está sentada 
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nun lateral da cama. Vestida. Mentres mira, está a soltar o cabelo que levaba 
recollido nun moño. O que teñen as fiestras con mellores vistas é que tamén 
convocan a curiosidade daquilo que miran. E cara alí van. Ver a Sira. [...] Por 
primeira vez vemos as súas mans espidas, labradas no dorso por cicatrices da 
vellas queimaduras. (p. 158-159).

O narrador non só se coloca como observador da acción senón que sitúa me-
diante o uso da 4ª persoa o lector ao seu lado, aumentando así a intensidade emo-
cional da escena. Ademais, en ocasións, diríxese directamente a el, converténdoo así 
en cómplice, en copartícipe da observación:

Por iso é de xustiza recoñecer que este adianto na megafonía exterior que hoxe 
estreamos foi posíbel grazas á doazón do noso fregués Tomás Brancana, polo 
mundo enteiro coñecido como Mariscal, iso non o dixo, claro, a quen debemos 
entre outras melloras neste templo de Santa María, como a reparación do vello 
teito. (p. 62). 
E sen cabalos, non hai centauros no deserto. Nin plandaoras, díxolle un día 
Rumbo. Pobre Rumbo. Que retranca tiña o cabrón del. (p. 212).

Como xa comentamos, en certos momentos da novela cede a palabra aos per-
sonaxes, nun casos deixándonos diante da súa voz directamente, por exemplo da de 
Mara:

Eran dous autos xemelgos. Ou xemelgas. Dous Alfa Romeo. Nuova Giulietta. Fi-
xeime porque me gusta. E ese emblema da serpe con cabeza de dragón! Si, xa 
mo dixeches o outro día, gústanme os coches que lles gustan aos capos. (p. 150).

Noutras, indicándonos que narra a través deste ou daquel personaxe:

Fins ten os ollos pechados. Cando peches os ollos, ten conta do que se abre. 
Inspira o ar e expúlsao amodo como unha boca de vento. Escoita un richo que 
o interpela. […] Vai xurdindo ante os seus ollos a panorámica marítima máis 
ampla de Galicia. Mira cara ao sur e ten a sensación de que percibe a curva da 
esfera terrestre. É o mellor miradoiro para ver a ría como un grande escenario. 
Un ventre mariño na terra. […]
Fins olla agora a súa dereita. Alí, ao oeste, o aberto, o Océano Atlántico. Unha 
infinda e inquieta monotonía de azougue rouco, en fundición, protexe o seu 
enigma. (p. 107-108).

Outro procedemento atopámolo nos usos do estilo indirecto libre:
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Antes levábaa el mesmo. Á Belísima. Ao salón de peiteados. Fora idea súa, o 
nome. Si, e el levábaa ao traballo todos os días. E pasaba a buscala. El era o de 
sempre, que carallo, ese laretas a badular. Contas helvéticas. Paraísos fiscais. 
Logo saen os falabarato da prensa: O diñeiro non ten patria. Pois iso. Statu quo. 
O caso é que agora Guadalupe, a muller, non se deixa. Vai ela no seu coche. Iso 
si, comproullo el. Un agasallo. Un auto seguro. (p. 134). 

Con toda esta variedade de voces narrativas, Rivas permítenos, por un lado, 
observar os personaxes dende fóra e, por outro, achegarnos máis a súa interiorida-
de, escoitalos dende dentro da conciencia mesma, sentilos dende a percepción dos 
compañeiros de aventuras.

2.4.2. Todo é silencio, a película
Segundo diversas publicacións244 Todo es silencio foi unha encarga do produtor 

Gerardo Herrero a Manuel Rivas quen, como xa vimos, nos seus artigos xornalísticos 
xa se ocupara do tema da evolución das redes de contrabando de tabaco en Galicia 
e a súa conversión nas mafias do narcotráfico. Así, dende o principio, este relato foi 
concibido como un produto fílmico, se ben foi editado primeiramente como novela.

Esta xénese converte a Todo es silencio nunha obra diferente de todas as analiza-
das neste traballo, pois, como acabamos de expoñer, estaba concibida para ser trans-
formada en película, e, ademais, o guionista non vai ser outro que o propio autor do 
relato literario. A translación da literatura ao cinema será fiel á literalidade da novela, 
polo que podemos falar máis dunha adaptación que dunha reescritura.

A crítica non recibiu demasiado ben o filme. Así, en La Voz de Galicia, Sergio 
Ariza Lázaro comenta:

Todo es silencio en un pueblo en el que reina Mariscal, un cacique del contra-
bando al que, por otro lado, le encanta hablar y pontificar en latín. Este perso-
naje, interpretado con su habitual solvencia por Juan Diego, es lo mejor de la 
película, pero contradiciendo una de sus escenas, en la que se dice que si se 
tiene un buen malo entonces hay una buena película, ‘Todo es silencio’ pierde 
bastante no lo consigue por todo lo contrario.
El trío protagonista no está a la altura de su ‘malo’. Ni los niños del principio, 
ni el trío de actores principal, Quim Gutiérrez, Miguel Ángel Silvestre y Celia 
Freijeiro, dan la talla suficiente. El suyo es un triángulo falto de química, pero la 

244 Cito polo artigo publicado en La Voz de Galicia (http://media.lavozdegalicia.es/noticia/
ocioycultura/2012/11/08/jose-luis-cuerda-preestrena-coruna-pelicula-silencio/00031352385704719999
391.htm), pero aparece reseñado noutros moitos medios.
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culpa no es sólo suya. La historia no tiene la fuerza que debería tener y ‘Todo es 
silencio’ pierde bastante cuando abandona la infancia de sus personajes y pasa 
a ser un ‘thriller’ bastante plano y soso. Si la comparamos con una película de 
temática similar como ‘Érase una vez en América’ el filme de Cuerda queda en 
evidencia. (2012).

Tampouco Oti Rodríguez Marchante na súa crónica do ABC ofrece unha visión 
máis benévola:

No es sencillo encontrar la armonía entre la imagen melancólica de la infancia, 
con su juegos, sus hallazgos y sus ilusiones, y la imagen seca de una trama po-
licial. Y como no es sencillo, tampoco es raro que José Luis Cuerda no consiga 
una película armónica: «Todo es silencio» y lo que no, estridencia. Hay encanto 
y «toque Cuerda» en esas imágenes que nos devuelve el mar y ese mundo pig-
mentado y exótico de la infancia del trío protagonista; luego, el trío, tras una 
elipsis como de estribillo de tango, vuelve a la película convertido en otra cosa 
y dando por bueno el latiguillo de que todo vale si lo retorna el mar. Lo que nos 
devuelve la historia novelada y guionizada por Manuel Rivas es un tropel de 
tópicos a lomos de una intriga policial con narcotráfico local y una doble trama 
romántica con cacique etiquetado. El argumento en sí, podría tener cuerpo de 
melodrama, pero la descompensación entre climas, géneros e interpretaciones 
lo dejan como mal vestido con un traje pequeño (una descompensación que 
se aprecia en detalles como la actuación de Juan Diego, el cacique latiniparla, 
y Quim Gutiérrez o Chete Lera..., aunque junto a Juan Diego estaría descom-
pensado hasta el fiel de la balanza). Miguel Ángel Silvestre no ayuda, precisa-
mente, y Cecilia Freijeiro sí introduce algo de complicidad y sentimiento a su 
personaje. (2012: 43).

Javier Ocaña en El País tamén redacta unha reseña desfavorable:

Podría haber en Todo es silencio dos películas en una. […] La primera sería delica-
da, poética y estética. La segunda, en todo de intriga criminal, sería aguerrida, 
cruel y desencantada.
Claro que todo esto es la teoría. En Todo es silencio podría haber dos películas en 
una. Y sin embargo no hay ninguna. Porque ambas casan como el agua y el acei-
te, al menos en el ejercicio practicado por José Luis Cuerda a partir de un guión 
del escritor Manuel Rivas, que ha adaptado su propia novela. A la primera parte, 
de unos 45 minutos de duración, le sobra aire y le falta concreción, porque no 
es ni lo poética ni lo estética que se pretende, parece redundante en cuanto a 
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experiencias creadoras de un determinado carácter, y poco a poco propulsa en 
la platea el deseo de que llegue esa segunda mitad.
Pero esta es aún peor. A la parte adulta, en cambio, le falta aire y le sobra con-
creción. Incapaz de transmitir autenticidad […], el veterano José Luis Cuerda 
parece además fuera de concepto secuencial (por qué están los personajes en 
un determinado lugar, qué hacen y qué pretenden) como en el andamiaje formal 
necesario para que las escenas de persecuciones o tiroteos tengan credibilidad, 
rigor y potencia (dónde está la cámara, cuál es el encuadre y cuánto dura cada 
plano).
Mientras, en materia de guión, hay personajes y tramas secundarias que pare-
cen cortados (ya sea en fase de guión o de montaje), que hubieran necesitado 
un mayor desarrollo para que sus consecuencias afecten realmente al ánimo del 
espectador (los dos suicidios pueden ser una muestra). Por desgracia, Cuerda 
parece lejos de aquellas dos extraordinarias obras legadas a la historia del cine 
español: El bosque animado y Amanece que no es poco. (2014: 44).

Estruturalmente a película, como a novela, divídese en dúas partes; a primei-
ra mostra algúns episodios da infancia dos protagonistas (durante o ano 1969) e 
a segunda a vida destes vinte anos despois. Os primeiros 45 minutos, os relativos 
ás peripecias dos preadolescentes, divídense en vinte escenas. A función primordial 
destes vinte microepisodios consiste en presentar os personaxes, e dicimos presen-
tar porque non hai unha verdadeira caracterización dos protagonistas.

O filme ábrese con dous nenos ao lado do mar, o tímido Fins, que defende o 
seu pai como un home que sabe o nome de todos os peixes, «de casi todos», di nunha 
concesión que demostra a súa falta de carácter, e o decidido Brinco, cunha mentali-
dade práctica e xa á marxe das normas legais, como demostra que teña na man un 
cartucho de dinamita que lanzará contra o mar, non coa intención de pescar, pois 
non recolle nin intenta recoller os peixes mortos, senón simplemente de mostrar o 
seu poder.

A segunda escena inaugura unha serie (xunto coa 7ª e a 11ª) na que aparecen 
restos dos naufraxios (neste primeiro aparecen uns cadaleitos). A secuencia resulta 
pouco crible, pois o feito de que un neno meta a outro nun ataúde245, o peche e o 
bote ao mar porque este perde o coñecemento, «ten ausencias», non deixa de ser 
estraño. Certamente o elemento simbólico ten moito peso, Brinco ten o control da 
vida e da morte; el é quen controla a corda que impide que o mar, símbolo da morte, 
leve a caixa fúnebre e Fins debe agochar a súa doenza, pois a súa difusión podería 
condenalo á marxinalidade, á morte social. Neste momento aparecerá por primeira 

245 Probablemente Rivas tivo en mente a romaría de Santa Marta de Ribarteme (As Neves).
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vez Leda, a nena que conformará o triángulo de amigos e tamén amoroso da película. 
A partir dese instante será o percorrer dos nenos o que lle vai servir ao director para 
presentarnos os personaxes246.

A escena terceira atópase entre as prescindibles pois, mentres no relato litera-
rio serve para situarnos nun tempo, na película isto xa vén dado polo rótulo inicial: 
1969. Mostra un baño nudista que remata coa parella espida realizando o acto amo-
roso. A secuencia acaba en si mesma, non aporta nada sobre a personalidade dos 
nenos e non ten incidencia ningunha na trama posterior.

Na escena cuarta aparece Chelín. Porta, como un sinal de identidade, un pén-
dulo, herdanza do seu pai zahorí. Chama a atención que, ao contrario que os seus 
amigos, non teña ningunha curiosidade pola parella de amantes. 

Na súa viaxe os nenos visitan a Escola de Indianos, deste xeito o espectador 
entra en contacto cun dos lugares máis emblemáticos do filme pero, sobre todo, co-
ñece a Mariscal e a Carburo. O cacique aparece para controlar a súa carga de whisky 
de contrabando e o seu lugartenente amosa o seu proceder habitual ao disparar sen 
preguntarse quen son as persoas, neste caso uns nenos, que están no local.

Na escena sexta coñecemos os pais de Fins, a relación do seu pai coa escola e o 
seu amor ao coñecemento, que intuímos non puido ser completado, e tamén o carác-
ter laborioso e precavido da súa nai. Percibimos a situación de pobreza da familia; o 
home non pode traballar no mar polo mal tempo e, en consecuencia, non pode obter 
ingresos, polo que está pensando en enviar a Fins, malia súa doenza, a limpar cubas 
para así poder dispor dalgún diñeiro.

Na escena sétima móstranos novos restos de naufraxios, neste caso laranxas. 
Ao tempo que o andar dos nenos nos leva a que coñezamos a Rumbo, o pai de Brin-
co, e algúns dos seus empregados. Por outra banda observamos a independencia e a 
forza de carácter de Leda, pois non dubida en enfrontarse a un adulto pola posesión 
dos cítricos.

Na escena oitava os nenos están a limpar cubas. O inxenuo Fins, malia o seu 
mal, esfórzase en realizar o traballo o mellor posible, en tanto que o pícaro Brinco 
finxe un desmaio para así asustar o seu amigo e liberarse da tarefa. Mariscal aparece 
de novo como a figura dominante, non só sobre os nenos, senón sobre Sira, a nai de 
Brinco e amante de Mariscal. A muller, ao ver chegar o cacique, remata de recoller 
os limóns. Móvese con desenvoltura e diríxese ao cuarto onde se entregará ao seu 
amante sen ningún xogo previo.

A escena novena, aínda sendo unha prolongación da anterior, é unha das máis 
significativas da película, pois fala ás claras da degradación moral dos personaxes. 

246 Cuerda segue aquí os pasos de Luís García Berlanga en Bienvenido Mister Marshall. O director 
valenciano válese do carteiro para ir presentando os habitantes da vila, Cuerda do paseo dos nenos.
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Brinco sabe da relación da súa nai, de feito vai escoitar á porta do cuarto onde se 
atopan os amantes e oe os sons da paixón e, malia a dor que isto lle causa, aceptará 
unha propina de Mariscal e con ela a propia submisión. 

Mentres Mariscal xace coa dona da casa, o marido desta fala coa Garda Civil e 
comenta o carácter innecesario dunha muller (asunto no que logo concordará, sen 
saber deste diálogo, Mariscal) na rodaxe dunha película do oeste. Resulta evidente, 
pois, a resignación de Rumbo ao seu papel e o dobre sentido do diálogo. O salvaxe 
oeste está no seu propio fogar.

Na escena undécima aparecen outros restos de naufraxio, desta volta os ma-
nequíns. Atopámonos diante doutra escena poético-simbólica. A boneca representa 
unha muller negra247. Esta será transportada á Escola de Indianos e alí, en compañía 
do esqueleto, sen deteriorarse nin mancharse, seguirá durante toda a película248 a 
xeito de lembranza de moitos dualismos: bo/malo, home/muller, vivo/morto.

Xa na escola, Fins e Leda xogan sobre o mapamundi pintado no chan e, per-
didos polo mundo, intentan atoparse a forza de dar voltas sobre si mesmos. Esta 
danza sen partitura remata con ambos en Sudán249. Leda aproveita a proximidade 
para acariñar e bicar dun xeito que poderiamos definir de amor inocente o seu ami-
go, momento en que Brinco os sorprende. Queda así presentado un conflito futuro.

A escena décimo terceira serve para xustificar o futuro papel de adestrador 
de Chelín e o pensamento que o levará á destrución despois de recibir o gol de 
Cora. Ademais, neste momento aparece un novo personaxe, un neno que fai a vez 
de locutor de radio que retransmite os partidos e que, no futuro, aparecerá como 
ventrílocuo: Belvís.

247 Repárese na corrección política da elección.
248 A dirección artística resulta en moitos momentos discutible, por exemplo non hai case cam-

bios nos adultos malia os vinte anos trancorridos entre a primeira e a segunda parte. A colocación na 
misa non é a máis común, pois se ben no ano 69 homes e mulleres podían sentar xuntos, o habitual era 
que os homes permanecesen de pé atrás e que os bancos dianteiros estivesen ocupados por un grupo 
de mulleres de loito.

249 A diferenza da novela na que se atopan no océano, máis coherente co agocho posterior do 
diñeiro.
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Na escena décimo cuarta coñecemos o cura. Un crego adulador dos poderosos, 
dos delincuentes, máis alá de que saiba da procedencia irregular da súa fortuna. Se 
analizamos esta escena pódenos explicar con claridade a diferenza que queremos 
establecer entre presentación e caracterización. O sacerdote aparece sen máis, nada 
sabemos do seu pasado nin da súa relación con Mariscal. Aparece dado, presentado 
pero non caracterizado, non sabemos nada da súa vida, do seu pensamento pre ou 
posconciliar, por exemplo, asunto tan candente na época, etc.

As escenas décimo quinta e decimo séptima inciden na conivencia entre a Gar-
da Civil e o capo do contrabando, pois estes asisten ao desembarco para recibir unha 
recompensa polo seu silencio. Ademais sabemos algo máis sobre Sira; se na escena 
oitava contemplabamos como unha ama de casa e compracente amante, agora sabe-
mos, ademais, que actúa como cantante no local do seu home250.

A escena décimo sétima, rodada cunha luz tenebrista, resulta clave para com-
pletar o coñecemento da realidade, pois o pai de Fins, Lucho Malpica, narra a orixe 
da fortuna de Mariscal: o tráfico de persoas. Tomás Brancana enganaba os desespe-
rados, prometíalles levalos a Francia e logo deixábaos en calquera lugar, perdidos e 
sen recursos. Lucho Malpica, o teimudo mariñeiro, preséntase como o antagonista de 
Mariscal, quen o vence en todas as formas, na vida honrada porque non consegue saír 
da miseria e na vida delictiva porque ao primeiro intento de usar a dinamita morre 
ao estouparlle nas mans.

A morte de Lucho Malpica acaba coa infancia de Fins. A orfandade obrígao a 
madurar, espértao de calquera inxenuidade e lévao a marchar da vila para non volver 
ata vinte anos despois. Cando volva, atopará unha nai sen memoria e uns amigos que 
medraron e se adaptaron á forma de vida de Noitía.

Na décimo novena escena, a nai de Fins, que sempre viu a Leda como unha ini-
miga, como unha mala influencia para o seu fillo, impide que este a vexa obrigándoo 
a rezar o rosario coa escusa de que é a última noite antes de partir. Amparo consegue 
afastar, así, o pecado da vida do seu fillo. Fins chega a abrir a fiestra do seu cuarto 
para ver a Leda marchar pero non sae tras dela e Leda non o pode ver pois xa virara, 
nese momento, a revolta do camiño.

A escena vixésima remata con Fins collendo o autobús mentres observa, a xei-
to de despedida, o traballo das mariscadoras. A escena tamén resulta pouco verosímil 
pois parece pouco probable que a nai, sabendo que non verá o seu fillo en anos, e os 
amigos, non acudan a despedir o mozo. De novo o poético-simbólico colócase por 
enriba do realista, pois esta posta en escena remarca a soidade e a incerteza sobre o 
futuro do personaxe.

250 Sira dedica a canción á parella máis simpática, a da Garda Civil. Probablemente Rivas se ins-
pirou en Finita Gay, unha moza costureira e cantante amiga dunha tía do autor (vid. Os Grouchos, p. 126). 
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A segunda parte da película consta de 56 escenas (numeradas de 21 a 77) e 
narra o reencontro, vinte anos despois, dos protagonistas. Os únicos personaxes que 
evolucionan, que están fisicamente envellecidos (de feito son interpretados por ou-
tros actores) son os nenos, os demais mantéñense como se o tempo non pasase por 
eles. Poderiamos atribuírlle un sentido simbólico, un intento, por parte do director, 
de mostrar que en Noitía nada cambiou. As variacións percibímolas, non obstante, 
nos obxectos e nas actividades da vila: as redes de contrabando de tabaco derivan 
en redes de narcotraficantes, a decoración do bar varía, aparecen novos establece-
mentos, etc. Todos estes trocos non afectan para nada aos personaxes; talvez só Sira 
e Guadalupe (nin sequera Amparo se pode incluír neste grupo) parecen mostrar a 
decadencia do paso do tempo, claro que o seu decaemento ten máis que ver co des-
encanto afectivo e a resignación diante dunha vida sen sentido que co aspecto físico.

O novo tempo ábrese coa ollada de Fins sobre Noitía, unha ollada que repre-
senta a volta á paisaxe da infancia. A intensidade emocional exprésase pola forma en 
que o actor enche de aire os pulmóns.

A continuación observamos un fermoso plano do mar («el toque Cuerda» do 
que fala Rodríguez Marchante) reflectido nunha discreta fiestra. A beleza do plano 
aumenta pola ambigüidade, pois nunha primeira impresión pode parecer que alguén 
ve o mar dende a ventá e non que este aparece sobre ela. Despois de que o rostro 
de Fins se mostre na fiestra, a cámara lévanos a un interior discreto que non coñece-
mos, vemos un contraplano no que podemos observar unha enfermeira e a Amparo, 
a nai de Fins, palillando. Visualmente atopamos unha escena cargada de significado: 
o contraluz de Fins sinala a súa dor e tamén a súa presenza na zona escura da súa 
nai. Porén, os diálogos son pouco cribles, pois Amparo ten un problema de memoria 
pero non de oído, de modo que, cando Fins a chama e, por máis que a chame «nai», 
esta debería interactuar, como se se atopase cun descoñecido pero non como se non 
o oíse251. A intención de Cuerda de poetizar ese silencio, esa amnesia selectiva, vai 
contra a necesaria verosimilitude nunha obra que, entre outros, ten como obxecto 
a crítica da corrupción social que producen as mafias. Na propia novela observamos 
como Rivas tamén mostra unha nai interactiva:

–Mamá. Óesme, nai? Son eu, son Fins!
Ela vólvese a miralo con estrañeza.
–Fins? Había unha festa. Meu fillo vaise chamar Emilio. Milucho. Lucho.

251 Recomendo para comprender mellor esta crítica a lectura do texto literario, onde a nai si 
interactúa e, sobre o magnífico encontro entre nai e fillo na obra de Kazuo Ishighuro: When we were 
orphan (na versión en castelá de Jesús Zalaika. ISHIGURO, Kazuo: Cuando fuimos huérfanos. Barcelona, 
Anagrama, 2006 p. 390-391).
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–É un bo nome, nai, non é? Vou ir traballar alí, en Noitía.
Outra volta a estrañeza na fala de Amparo.
–Noitía, Noitía… En Noitía estiven unha tarde. (p. 110).

De seguido contemplamos un plano detalle dunha cámara fotográfica e, me-
diante unha panorámica horizontal, o rostro de Fins; despois, no contraplano, vemos 
unha estampa similar á que se observou antes de marchar ao internado: un grupo de 
mulleres mariscando. O director completa así o retorno do protagonista. Un retorno 
a un lugar igual, no esencial, unhas mulleres que se esforzan na recollida de bivalvos. 
Só un pequeno cambio indumentario –a substitucións dos panos das cabezas polos 
sombreiros– marca o paso do tempo. Sucede que todo permanece igual para os que 
están dentro pero non para Fins, que agora non ten familia e, como veremos, tam-
pouco amigos, nin amor.

O plano detalle da cámara fotográfica constitúe, ao noso parecer, un dos logros 
da película. Por unha banda expresa a nova mirada do protagonista, os seus novos 
ollos, uns ollos alleos aos dos moradores de Noitía; e, por outra banda, emparenta a 
Fins cos heroes de Hitchcock, especialmente con L.B. ‘Jeff ’, Jefferies (James Stewart) 
en Rear Window (1954). Fins, ao contrario que Jeff non está impedido252 pero o seu 
papel é tamén moi pasivo. Ambos son fotógrafos e ambos permanecen inmóbiles, o 
seu labor –logo ampliaremos este aspecto– limítase ao de observador. Fins non in-
terroga a ninguén, non persegue a ninguén (acompaña, iso si, a outros nunha lancha 
aduaneira), case non dispara, e, unha das veces que o fai, faino para defender a unha 
das cómplices dos narcos, por máis que esta sexa a moza da súa infancia e, proba-
blemente, a muller da súa vida. En resumo, non atopamos nel ningunha das acción 
esperables no policía ou no detective ao uso. Para incrementar o paradoxal, Fins 
traballa como policía secreto pero todo o mundo o sabe, precisamente porque se 
illa. Como os heroes de sir Alfred Hitchcock, Fins compórtase como un mirón. Moitas 

252 Recordemos que o personaxe interpretado por James Stewart ten unha perna enxesada.
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das fotografías están destinadas a captar a beleza e mesmo a actividade sexual de 
Leda máis que a ter constancia do seu labor delitivo. Se o analizamos detidamente, 
veremos que os seus retratos pouco achegan á investigación, agás os que realiza ao 
final do filme, como veremos. As probas máis evidentes obteranse da interceptación 
das chamadas telefónicas e das notas manuscritas de Mariscal.

A continuación presenciamos o reencontro entre Leda e Fins. A escena, rodada 
con coidados contraluces, presenta encadres fotograficamente moi fermosos, espe-
cialmente o da actriz protagonista nunha das ventás da escola. Pero, deixando a un 
lado a técnica, no contido a escena está chea de cabos soltos. Resulta unha xuntanza 
forzada. Non temos ningunha referencia de por que se produce, por que os persona-
xes acaban nese lugar e non noutro, quen os convoca?253, etc. Aínda que a interpre-
tación dos actores, sobre todo de Celia Freijeiro, acada un alto nivel; aínda que os 
sentimentos que nela se exhiben sexan intensos e que a letra do tango afirme «que 
veinte años no es nada», non parece que unha relación tan feble, apenas unhas cari-
cias e un bico na meixela, como a que tiveron os nenos na primeira parte, xustifique 
o paroxismo emocional do instante. Tampouco resulta coherente dentro da trama xe-
ral. Para ser un policía secreto Fins ten un comportamento bastante neglixente; non 
aproveita a súa condición de nativo para infiltrarse, como quedou dito, senón que se 
mantén á marxe do resto do mundo, facéndose así máis visible, e ademais cítase co 
seu antigo amor a pesar de que coñece a súa relación matrimonial cun dos xefes do 
contrabando local254. Cremos que o afán de introducir, ao modo do estilo clásico de 
Hollywood, unha subtrama de amor dentro dunha trama de denuncia dos procederes 
mafiosos non acaba de casar ben, volveremos sobre este aspecto ao comentar outras 
escenas. Acaso a causa estea na excesiva poetización desa relación. 

No retorno aos lugares do pasado, volvemos atoparnos co Ultramar, aquel local 
polifuncional: cine, baile, bar, rexido polo pai de Brinco. Agora, os mafiosos agardan 
nun reservado, mentres os gardas corruptos, entre os que se atopa Grimaldo, beben 
no local principal255. Na primeira parte mesmo xogaban xuntos ás cartas e falaban de 
cine. 

Ao marchar os axentes da lei, prodúcese unha xuntanza dos mafiosos, entre 
os que aparece un italiano, mostra da ampliación xeográfica das relacións da banda 
de Mariscal. Estamos diante dunha escena, como pasará con outras posteriores, in-

253 Lembremos que na novela é o propio Brinco quen envía a súa muller para averiguar as inten-
cións do seu antigo amigo.

254 Non se pode argumentar que non o sabía nese momento, porque, nese caso, debería terse 
mostrado a sorpresa de sabelo ao longo do filme.

255 Cuerda logra unir, elegantemente, os dous tempos da película ao apareceren xuntos o sar-
xento Montes, protagonista na primeira parte dos cobros por facer a vista gorda coas descargas e que 
non aparecerá máis, e Grimaldo, novo no destino.
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conexa. Sabemos, sen necesidade de que Mariscal despregue o mapa, a ampliación 
dos horizontes pola aparición antedita do italiano. O cacique describe a situación 
dos lugares de desembarco do contrabando no Mediterráneo, pero non sabemos que 
papel desenvolven os amigos de Mariscal nese negocio e, o que é peor, a pregunta 
do capo local: «¿Cuál es nuestra posición?» queda sen contestar, polo que a escena 
non leva a ningunha parte.

A escena vixésimo sétima informa sobre o ascenso de Brinco na banda. Maris-
cal autorízao a tratalo de «ti». Tamén dá conta do progreso tecnolóxico dos contra-
bandistas, pois dispoñen de planadoras. A primeira delas vai recibir o nome da nai do 
piloto, amante como sabemos de Mariscal: Sira. 

A aparición dunha nova embarcación, chamada Sira III, na secuencia seguinte, 
marca o paso do tempo. Toda ela resulta un tanto naïf, pois a policía sorprendente-
mente non emprega as armas contra os fuxidos e a molladura e as risas conseguintes 
semellan un xogo de nenos. Ademais, se os delincuentes estaban identificados: por 
que non foron detidos máis tarde por resistencia á autoridade?

A escena vixésimo novena preséntanos un personaxe ata entón case descoñeci-
do, pois só aparecera na misa ao lado do seu home: Guadalupe, a muller de Mariscal. 
A acción desenvólvese nunha perruquería, Mónica, unha empregada, estalle a facer 
a pedicura. Sorprende non só o pouco glamour do asunto (todo o erotismo dos pés 
desaparece no filme) senón que algo que, en principio, se realiza na intimidade, se 
practique coa porta aberta. Mariscal entra no local –onde logo saberemos agocha 
unha tapadeira para enviar e recibir mensaxes– sen pedir permiso256 e a empregada 
retírase. Na soidade, Mariscal entrégalle un agasallo de vixésimo quinto aniversario 
de voda a Guadalupe: un anel de brillantes. Ao tempo recórdalle que a liberou da «es-
cravitude e humillación» do traballo na fábrica. Ela pecha o estoxo do anel cun aceno 

256 A acción resulta pouco crible pois, por máis cacique que Mariscal sexa, non ignora as ele-
mentais normas de educación, polo que non entraría sen chamar nun local así.
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de fastidio e pregúntalle que quere. El dálle unha listaxe cos recados que ten que 
realizar. A condensación de información e a curiosa coincidencia co aniversario de 
voda crea de novo a sensación de atoparnos diante dunha situación un tanto forzada. 

A escena trixésima resulta desconcertante. Mariscal pasea polos rúas baixo a 
choiva. Podería interpretarse como se o desapego afectivo de Guadalupe producise 
nel un chaparrón o que non encaixa nada coa súa condición de amante perpetuo de 
Sira.

Despois desta molladura do cacique, o director lévanos de novo á Escola de 
Indianos. Todos os fragmentos rodados neste escenario caracterízanse polo uso do 
contraluz en consonancia coa intensidade dos sentimentos expresados: o amor, o 
desamor, a adicción… Desta volta, atopamos a Chelín inxectando heroína. Infórma-
senos así da drogodependencia deste personaxe, aparentemente integrado na vida 
da vila.

A continuación atopamos un grupo de secuencias que constitúen unha unida-
de. A investigación de Fins e as accións dos narcos vanse entrelazando nunha narra-
ción paralela. Este núcleo temático comeza con Leda asomada á ventá, probablemen-
te consciente de que está a ser fotografada polo policía. Leda cambiou o seu papel 
de empregada do Ultramar polo de vixía da actividade dos axentes das lanchas de 
aduanas. Este rol emparéntaa directamente con Guadalupe, ambas encárganse de 
avisar e informar os seus maridos mediante chamadas telefónicas e ambas van sufrir 
a infidelidade. Dalgún xeito Guadalupe representa o futuro mediato de Leda, Leda o 
pasado esperanzado de Guadalupe.

Nunha lectura superficial, as catro secuencias seguintes parecerían constituír 
unha unidade temporal: uns sucesos cronoloxicamente próximos e derivados uns dos 
outros. O policía espera a que se produzan as chamadas protocolarias e, unha vez 
concluídas, realiza un sinal para que, en contra do previsto polos contrabandistas, 
saia a patrulleira na súa captura. Leda, atenta, advirte o perigo. Non obstante, perci-
bimos que se trata de accións que se producen en distintas xornadas pola presenza 
ou ausencia de choiva, polo cambio de indumentaria da moza e pola aparición, por 
primeira vez no filme, de Santi, o fillo de Leda e Brinco. Esta sección remata coa che-
gada de Brinco e a escena de sexo diante da fiestra, agora bastante indiscreta, tamén 
fotografada polo axente da lei.

Para que este momento de encontro físico sexa posible, Chelín leva o neno a 
dar un paseo pola praia e, nese tempo, ensínalle a disparar unha arma. A posta en 
escena desta secuencia resulta moi interesante e rica en matices. Santi ten un ollo 
vago, o que lle obriga a levar un parche, un parche que en nada se parece ao que un 
podería mercar nunha farmacia ou a un feito con gasas e esparadrapo, senón seme-
llante aos dos piratas das películas, polo que situamos simbolicamente a Santi fóra 
da lei. Ademais o feito de que o neno dispare empregando o ollo vago demostra que 



239
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 7

O lapis da luz:
Reescrituras de 
Manuel Rivas no Cine

existe nel, potencialmente, outra visión da realidade; a boa, a moralmente acertada, 
pero está tapada.

O director, como se quixese rematar unha parte do filme, unha parte na que 
Fins toma contacto coa nova realidade, e dar paso a outra, volve levar a Fins ao mira-
dor que xa visitara cando chegara de volta a Noitía.

A continuación prodúcese o reencontro de Fins e Brinco. Non hai constancia 
de que os dous amigos de infancia se atopasen antes. Brinco intenta comprar a Fins 
e pregúntalle bruscamente polo seu prezo: «¿Cuánto vales?» «porque lo honesto es 
ponerle precio». Para convencelo ensínalle copia das fotografías tomadas polo seu 
interlocutor, descubrindo así a presenza de infiltrados dentro dos corpos de seguri-
dade; unha fotografía co famoso capo da mafia colombiana Pablo Escobar, mostrando 
o poder e as conexións internacionais, dos seus aliados, mafias contra as que Fins 
non podería actuar; e, finalmente, a imaxe do momento da súa relación sexual con 
Leda. Resulta curioso, xa que non lle reprocha que fotografase o instante, senón que 
alardea do gozoso do mesmo, e incluso lle pide que garde o retrato e que detrás del 
poña o prezo257. En todo caso, como sucederá máis adiante, o enfrontamento entre 
ambos parece máis dado polo rancor da infancia («sigues limpiando cubas») que pola 
loita pola muller.

Despois desta disputa entre os amigos, aparece na película un novo perso-
naxe «Memoria prodixiosa», Mara. Por primeira vez sabemos que o secreto Fins, 
nada oculto pois, como di Grimaldo, «informe secreto que, tengo que decírtelo, hoy 
por hoy es vox populi», ten un despacho na comisaría e unha axudante. O problema 
está en que non se sabe dende cando dispón desta axuda, por que, quen a solicitou, 
como se organiza xerarquicamente o grupo de investigación, etc. Ata agora Fins 
aparecía coma unha ave solitaria e parecía ir por libre. De súpeto sen que en nin-
gún momento se nos desen pistas, sabemos que conta cunha infraestrutura e cun 
equipo e que comparte espazo co nada secreto Grimaldo, ao que coñecemos pola 
súa presenza no Ultramar. Noutra orde de cousas, como o tempo ten unha certa abs-
tracción, non sabemos dende cando está en marcha a operación de Fins. Pero vol-
vamos ao personaxe de Mara. Trátase dunha muller que, no esencial, logo veremos 
que intervén na detención de Brinco, realiza un traballo de oficina. Emparenta cos 
personaxes de Midge Wood (Barbara Bel Geddes) en Vertigo ou de Effie (Lee Partik) 
en The maltese falcon, namoradas e non correspondidas polo heroe; traballan con 
dilixencia malia saber que os seus progresos van favorecer a femme fatale preferida 
dos seus amados.

257 Esta suxestión podería dar pé a unha interpretación un tanto perversa, segundo a cal a 
muller podería ser incluída no prezo, pero a loita final aconsella descartar esa posibilidade.
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A continuación entramos nun dos momentos máis significativos do filme, mos-
tra o reencontro entre Mariscal e Sira. O desencanto da muller resulta claro, tan 
evidente como a súa resignación ante a visita. O desexo de Mariscal de espertar a 
paixón parece adquirir formas masoquistas, pois pídelle que o insulte. Previamente 
Mariscal fálalle das viaxes que non realizaron xuntos. A escena remata cun inespera-
do, por inmotivado previamente, suicidio do marido de Sira. Ao longo de toda a obra 
Rumbo semella un home alegre, lareto e feliz. Non observamos en ningún instante 
que sinta carraxe ou tristura pola relación, aparentemente consentida, entre Mariscal 
e a súa dona; non existe daquela unha maduración do personaxe que explique a súa 
inmolación.

Na escena cuadraxésimo terceira aparece un novo personaxe, o avogado Men-
doza, interpretado con solvencia por Miguel de Lira. O letrado intenta elevar a Brinco 
ao máis alto da organización de Mariscal. De novo, esa escena non terá continuidade, 
pois aínda que Brinco e Mendoza volverán aparecer noutros momentos, por exemplo 
na festa do pazo, non sabemos como evolucionará esa relación entre o empregado 
manipulador («si al cliente no le gusta un discurso hay que ofrecerle otro») e o xefe 
emerxente.

A continuación nárrase a visita do Tenente Coronel Alisal á comisaría de po-
licía. Ao chegar, observa un parque móbil formado por vehículos moi luxosos fóra 
do alcance do soldo dos funcionarios de policía. Indignado, pide unha entrevista co 
xefe do cuartel ante a reticencia do axente de garda. De novo, malia a importancia 
do proceso de corrupción policial que acaba de ver o Tte. Cnel. Alisal, nada sabemos 
do que sucede na xuntanza co xefe do destacamento, nin as consecuencias desta: 
ábrese unha investigación interna?, destitúese alguén? De modo que, unha vez máis, 
a acción filmada parece non levar a nada e a información que se lle dá ao espectador 
respecto da corrupción policial resulta redundante.

A película continúa coa inauguración do Vaudeville, o novo local de Brinco. 
Ademais de informarnos da diversificación das actividades dos narcos, Víctor Rumbo 
introdúcese no mundo da prostitución, abre unha subtrama que vai ser decisiva no 
terzo final da película: os celos de Leda ante a nova relación do seu home. Dende o 
principio a moza mostra o seu rexeitamento ante este tipo de negocio, do que, non o 
esquezamos, ela é copropietaria, aínda que non abandona a Brinco nin renuncia aos 
beneficios do club de alterne. A estrea comeza cun Brinco iracundo pola desaparición 
da cotovía, o emblema do coche antigo que acababa de mercar para formar parte do 
escenario do club. O Brinco racional que intenta mercar a Fins malia a espionaxe á 
que somete a súa muller, transfórmase nun ser irracional e visceral258.

258 A interpretación de Miguel Ángel Silvestre parece unha homenaxe a James Caan no seu papel 
de Sonny Corleone en The godfather (Francis Ford Coppola, 1972).
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O personaxe de Mariscal recolle todos os tópicos asociados ao cacique con-
servador galego: apoliticismo, sacrificio pola vila, rexeitamento da facenda pública, 
defensa da familia e da relixión, indiferenza diante do medio natural, etc. Non obs-
tante, a súa representación constitúe todo un alarde de interpretación de Juan Diego. 
O actor fai uso dun enorme caudal de matices, de xestos, de modulacións de voz, 
etc. e consegue definir marabillosamente o capo, tanto neses aspectos arquetípicos 
como nos máis singulares do personaxe: coñecemento do latín e do cine do oeste, 
ampulosidade no xeito de falar, etc. Contribúen a esta caracterización outros elemen-
tos, como indumentaria de indiano, queimaduras nas mans, etc, responsabilidade do 
director artístico. Isto é especialmente visible na entrevista de Lucía a Mariscal. O 
problema xorde porque a escena morre, unha vez máis, en si mesma. Mariscal insinúa 
que se vai presentar ás eleccións locais pero delas nunca máis saberemos, nin do seu 
resultado, nin do desenvolvemento da campaña electoral; queda un novo cabo solto, 
outro conxunto de pezas sen encher no quebracabezas da película, pois o espectador 
non terá modo ningún de coñecer como sería a súa forma ou a súa cor. 

Do resultado da entrevista sabemos por Grimaldo, quen informa do titular 
(«Los contrabandistas son gente honrada259»), ao tempo que o policía corrupto ad-
virte a Mara e Fins de que o informe secreto é vox populi e de que Brinco acaba de 
mercar un club de fútbol no que Chelín ocupará o posto de adestrador. Tamén no 
outro lado da lei a entrevista tivo consecuencias. Mariscal manda mercar todos os 
exemplares do xornal, pois o resultado, supoñemos, non foi do seu agrado.

Logo presenciamos unha xuntanza entre o Tte. Cnel. Alisal e outro policía do 
que nada sabemos (outro cabo solto)260, Fins e Mara. Esa escena abre outra parte 
do filme, a relacionada coa morte de Guadalupe. Os policías dispoñen dunhas notas 
manuscritas de Mariscal (previamente vimos como llas entregaba á súa esposa). Tras 
un corte, observamos a Mariscal falando por teléfono indignado ao coñecer a traizón 
da súa dona («Ha tenido que esperar veinticinco años muda como una gata muerta 
esta hija de puta»). O corte, máis inmediato que o fundido ou calquera outra técnica 
de xuntura entre escenas, concorda moi ben co feito de que os narcos teñan infor-
mación case simultánea das probas en poder dos policías. Recibe a nova no cuarto de 
Sira261, vestida de loito pola morte do seu esposo e co rostro contraído.

259 Por certo que a súa frase «los contrabandistas son gente honrada» foi pronunciada por 
Manuel Díaz González, Ligero, o antigo alcalde de A Guarda (Rivas, Galicia el bonsái atlántico, p. 198).

260 Esta secuencia comeza cun elocuente primeiro plano de Mara observando unha foto de 
Leda, realizada por Fins, co que, de novo, atopamos a mestura dunha historia de amor dentro da trama 
principal.

261 Non podemos deixar de destacar a excelente actuación de Iria Penha, cuxos xestos e expre-
sión corporal denotan claramente a resignación absoluta que sente a personaxe.
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Antes de que poidamos ver no acantilado o corpo de Guadalupe, unha Guadalu-
pe drogada pero estrañamente intacta despois de terse esfragado, o que fai sospeitar 
que se trata dun asasinato difícil de probar e non dun suicido262; observamos como 
Carburo ameaza a Mónica, a empregada da perruquería, e lle paga polo silencio, ao 
tempo que a obriga a marchar da vila. Vemos antes, nun claro acerto do director, as 
consecuencias que as causas.

A escena quincuaxésima terceira comeza cun plano detalle dun libro que fala 
de Byron e Grecia, un resto máis na Escola de Indianos, seguido dun plano de Che-
lín inxectando heroína263. O toxicómano agocha un maletín cheo de billetes, o que 
constitúe un dos misterios da película. O espectador non chegará a saber cal foi 
a intención do drogadicto ao esconder os cartos, pois non os usa para mercar as 
substancias nin para fuxir. As motivacións non se coñecen agás que, nunha lucidez 
insospeitada, os tivese destinados para Leda. Con todo, a imaxe da rata devorando 
o libro constitúe unha intensa e eficaz metáfora dos efectos da droga que consome 
o protagonista.

A historia de Chelín e as súas consecuencias van aparecendo diante do especta-
dor aos poucos. O director insire, a modo de pausas, outras escenas, unha delas a re-
lativa á chamada polo do Tte. Cnel. Alisal «Operación Noitía». Primeiro o xefe informa 
a Fins de que vai ter lugar a devandita operación. A continuación Mariscal, mentres 
xoga ao billar con Carburo, quen gaña porque asusta as bólas; recibe un aviso do ope-
rativo e prepara unha viaxe a Portugal. No restaurante, Brinco e Leda cean coa parella 
formada polo director da sucursal e a súa nova moza, que acaba de abrir unha xoiaría. 
Fóra, evidentemente, estamos diante dunha escena de narración paralela con cortes 
de montaxe continuos; Mara comunica a Fins –é ela quen investiga, Fins tira fotos e 
redacta informes– a identidade dos acompañantes dos seus amigos de infancia. No 
coche, realmente, estase a producir unha declaración de amor. A moza define a súa 
rival no amor de Fins como «la dueña de los naufragios264» e dille ao seu compañeiro 
probablemente a frase máis romántica e delicada do filme: «quiero probar contigo 
eso de las ausencias».

No interior, Brinco tamén recibe o sopro a través da conta da cea e intenta 
fuxir. Fins deteno e, como continuando o diálogo do acantilado, ambos repróchanse 
episodios da infancia («–sigues limpiando cubas, hueles a mierda», di Brinco. «–Ahora 
ya no te valen los ataúdes», resposta Fins). Curiosamente deixan fuxir a Leda, que se 

262 Curiosamente, e en contra dos principios propios do xénero, ninguén trata de desentrañar 
o acontecido.

263 Chelín é o protagonista desta secuencia e, dalgún xeito, de toda unha nova parte da película 
centrada na súa adicción ás drogas e nas consecuencias que esta vai ter.

264 Temos que supoñer que nalgún momento de confidencia Fins compartiu con Mara algunhas 
das vivencias de infancia, cando Leda atopaba os restos dos naufraxios.
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encara con Fins e lle reprocha o arresto do seu home. Tamén reta a Mara preguntán-
dolle se lle vai disparar. Atopámonos, pois, con outro aspecto da película que queda 
sen pechar. Podemos entender, por máis que profesionalmente fose inaceptable, que 
Fins non deteña a Leda, pero non se comprende que non a arreste Mara, xa que hai 
evidencias da súa colaboración nos delitos.

Mentres tanto, Mariscal está en Portugal collido da man dun Oliveira enca-
mado. De novo nada sabemos con anterioridade deste personaxe, quen é, por que 
colabora…? Esta amizade tan de alcoba precisaría dalgunha referencia anterior.

Toda esta parte da película remata coa liberación de Brinco, apoiado por im-
portantes avogados:

–¿Sabes quién estaba ahí para echarle una mano? Rh negativo. 
–¿Rh negativo?
–Un pavo del Supremo

di Fins e, de modo presuntuoso, responde o piloto a pregunta dun xornalista sobre 
como se atopa: «–Bien, muy bien, mucho mejor que los que me detuvieron. He dor-
mido bien y esta noche [di bicando a Leda] dormiré mejor». 

Finalizado este tramo do filme, reanúdanse as peripecias derivadas da deci-
sión de Chelín. Mariscal advirte a Brinco de que se produciu un impago. Este vai ao 
campo de fútbol para falar co adestrador, quen lle asegura que houbo un erro pero 
que o vai solucionar. Resulta curioso que Brinco ameace con mirarlle o brazo a Chelín 
para comprobar que volve estar enganchado e que non consume a ameaza, tendo en 
conta o seu comportamento visceral noutros momentos e a gravidade dos sucesos.

Cuerda, xogando atinadamente coa intriga, suspende de novo a historia clave 
de Chelín para levarnos á inauguración do pazo265, recentemente adquirido por Brin-
co, cumprindo así a promesa que lle fixera a Leda. A estrea do pazo, con todo o seu 
esplendor, está a ser contemplada por Mariscal na distancia. O control do cacique 
continúa pero parece non ter demasiado entusiasmo polos novos saraos. A esce-
na comeza cunha Leda moi agradecida e agarimosa co seu home. Brinco, pola súa 
parte, agasalla a Santiago, o seu fillo, cun amigo: un golfiño que salta na piscina do 
pazo. Os amigos de Brinco tamén lle traen regalos e así ábrese a porta do recinto e 
aparecen uns mariachis, interpretando «El Rey», e as empregadas do Vaudevillle. Leda 
contempla o coqueteo especial entre unha das mozas e o seu esposo e foxe da festa, 
Chelín vai tras dela e pregúntalle onde vai. «A vestirme de furcia», contesta a muller. 

265 Probablemente fose Laureano Oubiña, o narco que adquiriu o Pazo de Baión, o que estivese 
influíndo na caracterización de Rivas. Non esquezamos que o xa mencionado Sito Miñanco e Pablo Vio-
que formaban parte da sociedade que adquiriu esta propiedade.
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«Te acuerdas cuando buscábamos tesoros. Pues ahora he descubierto una cosa. Sólo 
existen debajo del océano», di el. Esta frase enlaza co tema do impago e suxire a 
idea de que Chelín sempre pensou en Leda como depositaria final do diñeiro. Ela, 
inesperadamente, dálle un bico nos labios, o que fai posible unha interpretación máis 
complexa da relación entre Leda e Chelín, pois parecería que ela fose consciente da 
atracción exercida sobre o mozo, ata entón secreta.

Ante a ausencia de Leda, Brinco vai na súa procura e atópaa no dormitorio. 
Asistimos entón a un duro diálogo que confirma o rexeitamento de Leda cara ao novo 
negocio. A muller fala do «harén de putas» e el das «empleadas de nuestro club». Can-
do lle pregunta polo prezo el móstralle as Biblias agochadas no chiffonnier.

Outra vez Cuerda demostra, nesta secuencia, a súa arte á hora de encadrar. 
O uso do espello no que se reflicte a imaxe de Leda resulta realmente fermoso, aín-
da que sexa unha imaxe moitas veces repetida no cinema. Reparemos, de todos os 
modos, en que o espello de Leda, ao contrario que o de Lucho Malpica na primeira 
parte, non está roto. Nin tampouco o golpea maldicindo a imaxe, como fará Brinco a 
continuación no cuarto do hotel.

Brinco trasládase ao Ultramar acompañado por Cora e alí recibe unha chamada 
de Chelín, quen lle pide axuda para marchar a Grecia –reanudando así a historia in-
terrompida minutos atrás–. Logo diríxese ao dormitorio coa súa empregada favorita 
–coa que anteriormente coqueteara– e golpea con carraxe o espello, como se odiase 
a imaxe que ve. A moza compórtase de xeito cálido con el e preocúpase por como 
está. El déitase totalmente vestido con ela completamente espida ao lado.

Ao abrente chega Leda, a quen Carburo, desta volta afastado de Mariscal, non 
pode deter. Ela trae unha Biblia coa que pretende mercar a liberdade da empregada, 
en realidade expulsar a súa rival, e indícalle a Brinco que vaia ao campo de fútbol 
onde está Chelín aforcado.

Un novo suicidio. Aínda que este podería ter máis explicación ao tratarse dun 
drogodependente –en certo modo Guadalupe tamén o era porque de feito perece a 
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consecuencia dunha sobredose de somníferos, medicamento que levaba consumin-
do dende había anos, con receita médica, iso si–, non acaba de explicarse como é 
que non aproveita os cartos para fuxir a Grecia. Quizás a súa dependencia afectiva 
respecto de Brinco266 –non esquezamos que o chamou para pedirlle axuda para mar-
char– non llo permitise.

Na seguinte escena observamos as consecuencias do impago. Chama a aten-
ción, ou cando menos é difícil de explicar, que ese atraso, debido á neglixencia dun 
dos membros da banda, non se puidese resolver de maneira pacífica, posto que non 
había intención de non pagar nin unha repetición sistemática. Leda, protexida por 
Inverno e Chumbo, está na praia mentres o seu fillo se mergulla. Fins e Mara tamén 
observan a acción agochados nas rochas, o que serve para que Mara insista en deno-
minar a Leda «la dama de los naufragios»267. Unha lancha achégase mentres o neno 
está somerxido, a música remarca o perigo. De súpeto un arpón acaba coa vida dun 
dos vixilantes e Fins berra para que Leda se refuxie co neno. Esta colle o seu fillo e foxe 
mentres o outro vixilante morre abatido polos tiros. Os policías repelen o ataque268.

A continuación, o filme relata o enterro dos narcos asasinados. Representa un 
momento cheo de matices e supón unha ruptura entre os personaxes e dentro deles 
mesmos. Parece como se ninguén agardase unha violencia tan descarnada. Por un 
lado está o crego; como observamos no primeiro dos seus sermóns adoita agradecer 
as doazóns, neste caso as campás do templo que tanguen en honra do sufragador 
morto, pero o feito de que tras o enterro relixioso se interprete un mariachi, desa-
grada profundamente ao cura, –primeira das rupturas–, e así llo fai saber a Mariscal. 
A interpretación de ambos actores, parécenos do mellor do filme e a sutileza das 
mensaxes agochadas no cambio de tratamento a don Marcelo, «tú trabajo no termi-
na nunca», marca perfectamente quen domina a relación. Tamén nese momento, as 
ambiguas pero intensas olladas entre Fins e Leda mostran un cambio –segunda das 
rupturas–: a esquiva amiga da infancia, a enfadada esposa, mantén agora a ollada 
ante o policía.

Vai ser o anuncio doutra morte, a de Grimaldo –interpretado polo propio di-
rector, con todo o que isto conleva–, a que inicie o desenlace do filme. O policía, ao 

266 Se Brinco está dominado polo poder de Mariscal contra o que nunca se rebela malia as 
indicacións de Mendoza e Leda, Chelín, pensamos, ten a mesma dependencia respecto do seu xefe e 
amigo.

267 Por certo que tampouco sabemos por que os policías están aí, que é o que vixían exactamente.
268 A escena da salvación do neno emparenta, tamén, co cine de Hitchcock, quen nas súas 

conversas con Truffaut comenta que non se debe filmar a morte dun neno nun filme, e menos aínda 
se o público lle tomou simpatía (vid. Truffaut, 1996: 100). José Luis Garci en El crack (1981) subverte o 
mandamento do mago do suspense e mostra a morte dunha nena no coche do heroe, unha nena coa 
que o espectador ten unha fonda empatía.
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coñecer o inminente do seu pasamento, como se dun xesto redentor último se trata-
se, entrega a Fins unha información sobre a xuntanza dos narcos e os seus cómplices 
no norte de Portugal.

Na nova secuencia, observamos a Fins, empoleirado nunha árbore, fotografan-
do os asistentes á xuntanza. Alí están Oliveira, o anfitrión, Mendoza, o avogado, Ma-
riscal e tamén o Tte. Cnel. Alisal. As imaxes do fotógrafo non son demasiado claras, 
polo que nunha primeira ollada o espectador pode non identificar con facilidade os 
encausados.

As consecuencias desta investigación son sorprendentes. Primeiro, trátase 
dunha intervención claramente ilegal, realizada por un policía en Portugal, fóra da 
súa xurisdición, de maneira que as probas serían nulas diante dun tribunal. Poden 
servir si, para destituír o Tte. Cnel Alisal, pero non para causarlle un problema a Brin-
co que o obrigue a fuxir do país. Por outra parte nas fotos observamos a Mendoza e 
a Mariscal, a quen parece non afectar a investigación.

Logo presenciamos outro intenso diálogo no acantilado. É Brinco, que se sente 
excluído e abandonado por un Mariscal que lle recomenda fuxir: 

–Vete lejos, hijo. 
–Al infierno, por ejemplo, contesta el piloto. 
–Si puedes, un poco más lejos, replica el capo. 

Como pechando o círculo da doma, Mariscal dálle unha moeda e dille, como 
Chelín a Leda «Siempre te dieron suerte», deixando claro así que segue a mandar.

A escena final, aínda que responde aos desenlaces tópicos (un tiroteo para re-
solver o conflito entre o bo e o malo e a loita pola muller amada) merece unha análise 
pormenorizada. Leda e Fins están na Escola de Indianos, a luz volve ser tenebrista. 
Como sucede en escenas anteriores, tamén nesta o espectador ignora por que están 
alí, como se convocan, con que intención. Seica Leda, abandonada por Brinco, que 
non a quixo levar con el («no me invitó»), decidiu iniciar unha relación con Fins? Esas 
preguntas non terán resposta. A aparición de Brinco, que dispara sobre Fins, pon 
punto e final á conversa. Leda foxe. O policía, tan pouco hábil ao longo de toda a 
metraxe, atina por fin e mata o seu amigo de infancia. Mentres, a escola empeza a 
arder, pois Brinco prendéralle lume con gasolina. Fins, ferido, sae da escola. Mariscal, 
dende o Ultramar, ve o lume e acode; a xente pregúntalle se apaga o lume. O cacique, 
por primeira vez, séntese superado polo peso da súa responsabilidade e exclama: 
« Y a mí qué me pregunta. Tengo yo que explicar si el fuego se apaga o no se apaga. 
¿Quién soy yo?». Mentres, Leda observa as xiringas empregadas por Chelín e lembra 
a derradeira conversa con el, o seu testamento. Levanta os taboleiros e atopa o male-
tín co diñeiro. Ao saír finalmente do recinto, atópase con Mariscal, que a rodea pola 
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cintura, Carburo colle a maleta e Fins permanece en silencio mentres os paisanos o 
atenden. Mariscal gaña de novo a partida, leva os cartos e a Leda sen que esta faga 
nada para fuxir co policía. A femme fatale elixe a riqueza.

Para resumir esta análise por secuencias poderiamos dicir que a película pre-
senta momentos de grande beleza fotográfica, especialmente nas imaxes de mar e 
nos encadres da actriz protagonista. A luz adoita ser suave e clara, neste sentido 
cómpre comentar que a Galicia de Cuerda é unha Galicia na que apenas chove, nin 
hai néboa, en realidade parece existir unha soa estación. Esta luz contrasta coa luz 
tenebrista con que filma as escenas da Escola de Indianos, unha luz que subliña e 
evidencia os conflitos amorosos e vitais que se substancian nese lugar. Existen tamén 
algunhas partes rodadas con noite americana, como a descarga de tabaco ou a perse-
cución da planadora. Estes indubidables acertos visuais conviven con algúns elemen-
tos de guión discutibles. As escenas máis que interrelacionadas parecen acumuladas 
e, en ocasións, non se sabe como se chegan a producir ou en que rematan os feitos, 
pensemos na xuntanza inicial e final de Fins e Leda, ou na entrevista da xornalista a 
Mariscal.

Igual que o relato, o filme aborda numerosos temas. Manuel Rivas no making 
off deste sinala que o tema é o poder, o afán de lucro, o que el dá en chamar «capita-
lismo máxico». A obra acaba por se converter na denuncia deste tipo de capitalismo. 
Un capitalismo que non crea riqueza, baseado na especulación, na explotación do 
traballo alleo. Reparemos, por exemplo, no episodio das cubas: o pícaro Brinco reci-
be máis compensación económica por sestear que Fins por traballar. Lucho Malpica, 
o mellor pescador, non gaña para vivir, mentres o seu fillo logra nunha descarga de 
tabaco o que el nunha semana de loita contra o mar. O tráfico ilegal de tabaco e de 
droga, a prostitución... non crean bens materiais, nin melloran a vida das persoas 
pero si engorda o peto dos mafiosos e mesmo dunha sociedade cómplice encantada 
cun crecemento económico rápido. Esta ansia de poder e de lucro leva á corrupción 
social, a corrupción presente nunha policía cun parque móbil de luxo, nos altos car-
gos comprados polos narcos, no cura que loa os donativos dos mafiosos, na banca 
que se encarga de branquear o diñeiro e de toda a sociedade que acepta os benefi-
cios que este enriquecemento corrupto lle outorga.

Quizás o segundo grande tema do filme sexa o amor. «¿Hasta dónde estás 
dispuesto a llegar por un amor de juventud?» dicía un dos lemas publicitarios. Xa 
comentamos abundantemente o pouco crible que nos resultaban os reproches de 
Leda pasados vinte anos, pero, máis alá desta inconsistencia, o conflito amoroso do 
trío protagonista forma parte do núcleo central da obra. Leda, sendo nena, parece 
ter preferencia por Fins, chega a acaricialo e a bicalo, aínda que de xeito inocente. 
Á súa volta reúnese con el pero xa está casada con Brinco e parece que vive a súa 
relación conxugal con paixón, mesmo no final, cando Brinco parece ter unha amante. 
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A paixón parece compartida e expresada, por exemplo, na erección detectada por 
Chelín co seu péndulo, na práctica amatoria diante da ventá e nos numerosos bicos 
ao longo da metraxe. Fins, en cambio, compórtase de xeito pasivo, non actúa para 
recuperar a súa amada, só a observa ao lonxe e a protexe non arrestándoa e adver-
tíndoa do ataque da banda inimiga na praia. A presunta reunión final acaba en nada 
cando ela opta por Mariscal porque Leda ama máis a riqueza. Se Escarlata O’Hara 
xurara non volver pasar fame, Leda xurou non ser pobre. Fins, como amante, queda 
nun platonismo pasivo e interior, nin pretende ser un sedutor, nin un romántico, nin 
tampouco un personaxe ao estilo do Sam Spade de The maltese falcon, quen entrega a 
muller que ama. Fins, ademais, sabe que a súa compañeira Mara o ama pero, malia as 
evidentes virtudes da súa colega, non lle corresponde. De modo que Mara, que si se 
comporta dun xeito máis activo que Fins, vive a cara amarga do amor. 

Pero quizás o máis terrible das historias de amor de Todo es silencio poidamos 
contemplalo nas relacións de Mariscal: o cacique está casado con Guadalupe, el cre 
que a liberou da opresión da fábrica de conservas, mércalle un agasallo polo aniver-
sario de voda, mais non dubida en matala cando se cre traizoado. A intérprete, Laura 
Ponte, mostra a carraxe dese personaxe desencantado e desprezado. Sira, a fogosa 
amante da mocidade, manifesta no seu rostro e na súa pasividade todo o desencanto 
da súa vida, unha vida limitada a un dormitorio e a satisfacer os desexos máis pri-
marios do amante que nunca a recoñeceu, nin a levou a ningures. Mariscal, pola súa 
banda, busca neste amor unha paixón que xa non atopa, aínda que ás veces recorra a 
fórmulas humillantes para non sentir todo o peso da indiferenza. 

Por último está a relación de Brinco e a prostituta. Trátase dunha evidente 
relación de posesión; Cora parece a favorita do harén, pois non sabemos que Brinco 
manteña relacións sexuais con ningunha outra das empregadas, tampouco vemos a 
estas mulleres coquetear con el, esa é a causa pola que Leda, celosa, intenta liberala.

Se tivésemos que situar Noitía na xeografía galega, non poderiamos colocala 
nun sitio concreto. Moitos espectadores poden identificar as localizacións do filme: 
Muros, o mirador do Ézaro, Lira, Carnota, Neda, Oleiros, Vilagarcía, etc., pero Noitía 
representa unha vila calquera da costa galega, na que as redes do contrabando de 
tabaco acaban por se transformar en bandas de narcotraficantes. Noitía máis que un 
lugar é unha situación, unha situación social e moral, dérase esta no Morrazo, na 
Ría de Arousa ou nalgún outro lugar da costa do país. Conserva o carácter de couto 
feudal, dominado polo señor, o cacique, agora non o dono dun pazo familiar, pero si 
do poder. A forza de Mariscal convérteo en omnipresente e omnipotente, con poder 
de decisión sobre todo, mesmo sobre se se apaga ou non un lume ou sobre como se 
celebra un enterro. Non deixa de ser interesante insistir en que, mentres os nenos 
xogan sobre o mapamundi e Mariscal sinala as mammas do Mediterráneo, Noitía non 
aparece no mapa.
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Xunto a Noitía, en certo modo en perpetua comunicación con ela, está o mar. 
O mar de Lucho Malpica, o duro mar269, contrasta co mar de Mariscal, que sempre 
dá froito e sen dar pancada. Este mar domesticado encaixa perfectamente con esa 
metáfora do «capitalismo máxico» da que nos falaba Rivas, pois entrégao todo sen 
esforzo, trae de todo: cadaleitos, laranxas e manequíns...

A Escola de Indianos aparece como o lugar dos conflitos: o enfrontamento da 
civilización contra a barbarie e do progreso contra o atraso. Os indianos doan parte 
dos seus ingresos para dotar a Noitía dunha escola que libere da ignorancia os seus 
habitantes, pero nesa escola, nese tempo hai dúas actitudes, a dos que queren adqui-
rir coñecementos, como Lucho Malpica, que aínda lembra, anos despois, frases dos 
mestres; e a dos que queren acaparar posesións, como Mariscal, que queima as mans 
intentando «salvar a los animales disecados» durante un incendio. A desaparición das 
aulas impide as posibilidades de avanzar no labor proposto. Co devir do tempo a es-
cola convértese nun lugar tabú, e así, mentres Lucho Malpica, o defensor da escola, 
advirte o seu fillo de que non vaia por alí, Mariscal emprega o local como agocho 
do contrabando de whisky; de modo que o afán de lucro ocupa o templo do saber. 
Na Escola de Indianos tamén teñen lugar os momentos máis intensos da historia de 
amor entre Fins e Leda. Do bico e das caricias pasamos aos reproches e, na xuntanza 
final, ao duelo entre os homes. Ademais alí ten Chelín o seu picadeiro, o lugar para o 
consumo de heroína, así o enfrontamento do home coas substancias que o destrúen 
tamén sucede neste recinto. Pero o máis importante, se nos atemos á forma de narrar 
fílmica, é como Cuerda ilumina sempre o interior da escola cunha luz tenebrista que 
resalta todos estes conflitos sinalados.

O Ultramar, a primitiva tasca rexentada polo pai de Rumbo, serve viño de ela-
boración propia, como proba que os nenos limpen as cubas. No reservado decídese 
a estratexia das operacións delitivas. Desde o comezo o seu uso vai máis alá do que 
comunmente lle corresponde a un bar, pois alí tamén se proxectan as películas de 
cine e funciona como local de baile. Alí actúan as orquestras e tamén Sira. Un dos 
seus cuartos serve como lugar de encontro entre Sira e Mariscal ao longo de todo o 
filme. Do principio á fin é o centro dende o que Mariscal dirixe a súa organización coa 
complicidade de membros das forzas da orde, asiduos clientes. O Ultramar mantén 
unha aparencia tradicional, apenas sofre cambios ao longo do tempo, en contraposi-
ción co negocios de Brinco, moito máis á moda. O de Brinco, un club de alterne no 
que Leda nunca se sentirá a gusto, serve para que notemos a variedade das activida-
des dos narcos.

269 Na película, en realidade nunca contemplamos a forza do mar, pois as fermosas imaxes de 
Cuerda mostran un mar manso, calmo; on observamos oleaxes nin perigos de naufraxios, nin persecu-
cións perigosas, só a violencia do estoupido da dinamita e os tiroteos da banda rival.
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O Pazo simboliza o ascenso social de Brinco, ascenso que Mariscal observa na 
distancia, como se non fose con el pero controlándoo.

Portugal, o estranxeiro, significa a fronteira próxima pola que poder fuxir. Os 
narcos tamén exclaman: «Menos mal que nos queda Portugal». Por iso, resulta estraño 
que unha operación desenvolvida por un único policía, fóra da súa xurisdición pois 
está noutro país, poida realmente desarticular unha banda.

Queda, por último, un lugar especial, o lugar mapas. Observamos dous mapas 
ao longo da película: un deles está debaixo do tapete da mesa de billar, só serve para 
expresar a ampliación dos negocios da banda local e a súa relación coas mafias ita-
lianas; o outro é o mapa do chan da escola, nel xogarán os nenos, debaixo del Chelín 
agochará a maleta cos billetes –curiosamente no medio do océano onde emerxe a 
riqueza sen unha pancada de abono. Un planisferio símbolo do mundo de posibilida-
des que podería ofrecer a educación e tamén o incipiente amor dos preadolescentes 
protagonistas.

Os demais espazos, as dependencias policiais, o campo de fútbol son meros 
escenarios da acción sen máis valor. 

O tempo externo está indicado polos rótulos: «Galicia, 1969» e «Veinte años 
después», tamén outros acontecementos, como a presenza dos hippies ou as elec-
cións democráticas, funcionan como signos temporais. O tempo interno apenas ofre-
ce rupturas da linealidade. Por suposto existe unha moi importante que determina 
a estrutura da obra: a elipse de vinte anos que separa a primeira parte, a infancia 
dos protagonistas, da segunda, a madurez. Atopamos ademais pequenos flashback 
pero non están representados en imaxes senón narrados oralmente: Lucho Malpica 
conta a orixe da riqueza de Mariscal e o cacique rememora como era a vida na con-
serveira da súa muller. Con todo, Cuerda coida moito os recursos que emprega para 
mostrarnos o paso do tempo: os cambios atmosféricos, cando Fins investiga a Leda, 
as vestimentas de muller, ou o cambio do nome das planeadoras: do Sira I pasamos 
apenas uns planos despois ao Sira III. 

Todo es silencio, como quedou dito, é unha adaptación e non unha reescritura da 
obra de Rivas, en consecuencia, as diferenzas entre os personaxes da versión literaria 
e fílmica apenas existen, polo que sería reiterativo repetir o xa expresado sobre eles 
no apartado da novela. Limitarémonos aquí a sinalar os pequenos cambios, os proce-
dementos caracterizadores e as funcións dos protagonistas do filme.

A película, igual que a novela, ten un amplo número de personaxes, moitos 
deles case meros figurantes. Con todo, o relato fílmico reduce o número de partici-
pantes na acción. Quizás as desaparicións máis significativas sexan a de Barbeito e 
Fonseca; con eles desaparece tamén un tema esencial no conxunto da obra do autor 
coruñés, o da memoria histórica, o exilio interior dos perdedores. Outro cambio 
importante que afecta ás relacións entre os personaxes, consecuencia do tipo de 
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narrador elixido, prodúcese pola desaparición da relación pai biolóxico/filla entre 
Mariscal e Leda. Isto explicaría por que no texto escrito Mariscal a abraza polo ombro 
e no fílmico pola cintura.

Cuerda opta por presentarnos os acontecementos dende fóra, apenas hai ocu-
larizacións –a mirada de Leda á prostituta que coquetea co seu home na porta do 
pazo pode considerarse un dos poucos exemplos– nin auriculizacións, quizás a es-
coita de Brinco dos acoros da súa nai parece a única significativa. Isto implica que só 
podemos caracterizar os personaxes polo que fan, polos acenos dos actores e polos 
escasísimos comentarios de uns sobre outros, por exemplo os de Mariscal sobre 
Lucho Malpica e viceversa. Ademais, en moitos casos, non existe unha verdadeira 
caracterización senón apenas unha presentación dos personaxes. Non obstante, ato-
pamos algúns procedementos para individualizar os protagonistas que si parecen 
dignos de mención:

1. A indumentaria
Deixando de lado os atuendos meramente corporativos (os uniformes dos 

axentes da lei, poñamos por caso) ou a profesional de Mendoza, sempre traxado e 
formal, existen dúas vestimentas verdadeiramente caracterizadoras. A primeira de-
las, xa comentada con anterioridade, a de Mariscal: un auténtico disfraz de indiano; 
un indiano falso e polo tanto usurpador da memoria dos construtores da escola, pero 
sobre todo, unha forma de vestir que, por continuada (parece como se non cambiase 
nunca de roupa), incide na súa forma de pensar conservadora e inmobilista, fronte á 
maior variedade que atopamos en Brinco ou Leda, por exemplo, máis abertos a novas 
formas.

A segunda quizás sexa a falta de roupa de Cora. A súa nudez absoluta, máis 
que unha invitación ao desexo, reflicte a súa fraxilidade máxima diante do seu amo, 
pois ela non só forma parte das súas propiedades, senón que, nese momento, está a 
expensas da carraxe do seu dono por máis que ela lle mostre agarimo.

2. Os obxectos
Ao longo do filme van aparecer numerosos obxectos que sinalan a personalida-

de, o sentir ou a situación emocional ou moral do posuidor, algúns, como as diferenzas 
entre o vehículo de Fins e do resto dos membros das forzas policiais, son máis que 
evidentes, pero hai outros máis sutís. O Ultramar, por exemplo, en contraposición co 
Vaudeville, mostra ás claras a diferenza entre o conservadorismo, o inmobilismo silen-
cioso de Mariscal, fronte á ostentación de Brinco. O Ultramar apenas sofre cambios co 
paso do tempo, en tanto que o local de Leda e Brinco quere presentarse á última moda.

En relación con este afán de exhibir as posesións atopamos tamén a calandra, 
obxecto simbólico por varios motivos, por ser o emblema dun coche e por ser a mar-
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ca distintiva que Brinco quere para o seu local. A desaparición da calandra provoca un 
ataque de ira do ata entón calculador Brinco, polo tanto axuda a descubrir un aspecto 
importante da súa personalidade. 

A cámara de fotos define a Fins como alleo, como portador dunha visión dife-
rente para observar a realidade, por iso a panorámica horizontal que vai da cámara 
ao rostro de Fins pode considerarse un dos maiores logros do director. Fins ve Noitía 
a través dos ollos, dos saberes, adquiridos despois da súa marcha.

O parche no ollo de Santi, o neno de Leda e Brinco, sinala como unha per-
soa, malia ter inclinacións positivas, pode ser arrastrada polo ambiente no que se 
move. Non resulta inocente nin casual que o neno dispare, é dicir, se bautice como 
delincuente, empregando o ollo vago, o ollo malo, cando o máis forte, o ollo bo está 
tapado.

A(s) moeda(s) serven para marcar o dominio de Mariscal sobre Brinco, tanto no 
episodio da doma como na despedida, cando Mariscal lle recomenda a Brinco ir máis 
alá do inferno. En ambos os casos o cacique lanza unha moeda que, recollida polo 
piloto, indica a súa submisión.

Os palillos emparentan a Amparo cunha incerta Penélope, á espera dun Ulises 
imposible, o seu home morto no mar, a quen, a consecuencia da súa loucura, trans-
forma nun fillo por nacer.

O péndulo –en realidade dous péndulos: o que herda do seu pai e o que recibe 
de Brinco– enmarca a Chelín no mundo dos oscilantes, dos que van na procura dun 
mundo agochado, sexa este a auga ou as alucinacións das drogas. Ademais, do mes-
mo xeito que a moeda converte a Brinco no escravo de Mariscal, o segundo péndulo 
marca a dependencia de Chelín respecto do seu amigo.

3. A iluminación
Amparo, no seu esquecemento feliz, recibe unha fermosa e intensa luz da 

fiestra. Está atrapada no seu mundo, no seu dormitorio, na súa espera imposible, 
pero vive na placidez; en cambio os habitantes da Escola de Indianos experimentan 
sensacións convulsas, emocións incontroladas, por iso Cuerda os rexistra cunha luz 
tenebrista, con claroscuros moi marcados.

Algúns personaxes, mesmo os principais, sen renunciaren á súa individualida-
de, exercen unha función narrativa concreta. Así, Lucho Malpica encárgase de narrar-
nos o pasado de Mariscal e os nenos protagonistas lévannos da man na presentación 
dos demais participantes durante a primeira parte do filme. O sarxento Montes serve 
como ponte entre o pasado e o presente. Na primeira parte móstrase como o xefe 
da Garda Civil, o encargado de establecer con Mariscal o prezo da súa complicidade. 
Na segunda apenas aparece nunha ocasión, bebendo no Ultramar en compaña de 
Grimaldo, denotando así a continuidade da corrupción do corpo. Logo desaparecerá 
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porque o vínculo xa está marcado. Por outro lado, algúns dos participantes funcionan 
como contrapunto dos outros. Lucho Malpica, de Mariscal e Mara, de Leda. Este con-
trapunto, por veces,  ten formas sutís e polisémicas, pois, dalgún xeito, como quedou 
dito, Leda é o pasado de Guadalupe e Guadalupe o futuro de Leda.

Cando nos referiamos ao narrador da obra literaria constatabamos a existencia 
de varias voces: a do narrador externo e omnisciente, pero tamén a do narrador que 
non é quen de quedar fóra e entra na obra e mesmo nos pide que o acompañemos, 
a través do eu ou do nosoutros. Destacabamos tamén como Rivas cedía a palabra a 
este ou aquel personaxe e, dende eles, obtiñamos unha explicación, en certo modo 
coral, do mundo de Noitía. Así, podiamos viaxar ao pasado de Mariscal a partir da súa 
voz pero tamén da de Lucho Malpica, adentrarnos nos seus segredos inconfesables a 
través da conciencia do clérigo don Marcelo… No filme esas voces desaparecen e só 
atopamos o narrador heterodiexético, de modo que aos espectadores non nos queda 
máis que deducirmos o que sucede no interior dos personaxes a partir do que mos-
tran as imaxes: os seus xestos, a súa expresión facial e corporal e os seus actos. Só al-
gúns momentos da interpretación dos actores conseguen que traspasemos o umbral 
do puramente visible, por exemplo na escena de Sira enloitada e hierática mentres 
Mariscal expresa o seu enfado pola traizón da súa dona. Xa anteriormente dabamos 
conta dos problemas que isto causaba. Por unha banda, os personaxes eran presenta-
dos máis que caracterizados e moitas das escenas morren en si mesmas, pois carecen 
da relación que as distintas voces ían aportando ao longo da obra literaria.
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3. CONCLUSIÓNS

Que el pensamiento es estar  

siempre de paso, de paso, de paso...

Luis Eduardo Aute: «De paso»

Este capítulo titúlase conclusións, pero concluír ten algo de mortuorio, de 
lapidario, de final sen máis camiño. Entendemos que ningunha investigación debe 
rematar en si mesma, senón que debe funcionar como unha sorte de carreira de re-
mudas interminable onde cada atleta, cada estudoso, ten como fin último entregar 
un testemuño ao seguinte. Dalgún xeito toda análise transfórmase nunha estación; 
case, nunha sorte de estación ferroviaria, nunha estación para cambiar de vía, para 
subir pasaxeiros ou mercadorías a bordo, para engadir un novo vagón. Quizás por 
iso unha achega á literatura e ao cine acaba por se converter nun apeadeiro para un 
minuto de parada, para agardar un último tren; para un breve encontro ou para pre-
guntar se un será ben recibido despois dunha longa cabalgada. Igual que n’O lapis do 
carpinteiro, nas estacións poden existir reloxos parados ás dez menos cinco; poden 
habitar seres que negan o alimento aos presos, pero tamén pode agardar unha moza 
para entregarnos o seu amor. Permítannos pois que máis que formular conclusións, 
que esculpir lápidas, nos atrevamos a propoñer unha sorte de itinerario, talvez por-
que tamén este traballo soña cun lector que sinta saír o tranvía das páxinas de papel.

La gare de Monte Alto. Manuel Rivas

A produción literaria de Manuel Rivas destaca pola variedade. Cultiva a poesía, 
o teatro, a novela, o conto e o artigo xornalístico. Visita universos moi diferentes, 
algúns realistas como o mundo dos delincuentes, ou o das vítimas da Guerra Civil, e 
outros fantásticos como o duns animais que falan ou duns piratas que sucan o mar 
océano. Nas súas obras percibimos sempre unha preocupación polos desfavorecidos, 
unha denuncia dos males dunha sociedade insensible ante o deterioro do Medio Am-
biente, ante o perigo de desaparición da lingua, ante a violencia duns pobos contra 
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outros, ante os abusos do poder... Esta crítica convive cun tratamento cordial dos 
personaxes, incluso daqueles con comportamentos máis discutibles, co emprego 
de formas de contar propia da arte poética como a metáfora, a personificación ou 
a sinestesia, e con narradores que expresan a súa intimidade. Todo isto invítanos a 
definir o estilo deste autor como realismo lírico.

La gare de Cinema Paradiso 

A Cinema Paradiso ten dúas plataformas separadas por un río. Ao contrario que 
o río Letheo, este encárgase de trasladar a memoria dunha beira a outra. A unha 
marxe chegan felices da pracenteira viaxe as letras, na outra agardan para imprimilas 
nunha pel de celuloide.

Na conversión das obras literarias de Rivas ao cinema atopámonos con dificulta-
des debidas ás limitacións orzamentarias, claramente visibles en Que me queres, amor? 
e en Xinetes na tormenta. Estas carencias implican cambios na narración, por exemplo 
en Que me queres, amor? o atraco ao banco substitúese polo atraco ao supermercado 
e, en consecuencia, os protagonistas atópanse cara a cara durante o roubo, conver-
téndose en atracador e atracada. No relato fílmico de Llovo, tan destacable por moi-
tos aspectos, as escenas dos temporais reséntense e resultan pouco verosímiles para 
uns espectadores afeitos a uns efectos especiais e dixitais máis ben hiperrealistas.

No tránsito dunha beira a outra deste río atopamos distintos barqueiros, rema-
dores que enriquecen o paso con distintos rumbos. Este traslado, case como un par-
to, vai provocar nacementos diferentes. Os parteiros-guionistas toman opcións moi 
significativas. En Que me queres, amor? as guionistas –tamén directoras– decidiron 
eliminar a subxectividade do relato. Ricardo Llovo en Xinetes na tormenta transforma-
rá o narrador protagonista da obra literaria nun personaxe funcional, no receptor de 
todas as historias e tamén de todas as ensinanzas; en consecuencia, a curtametraxe 
traslada o foco do mozo debutante no Gran Sol cara un mariñeiro atormentado polo 
alcohol e o amor. Igualmente Cuerda aínda que opta polo narrador heterodiexético 
en Primer amor válese da voz en off para mostrar o pensamento do mozo protagonis-
ta, narrador homodiexético do texto literario. No guión de La lengua de las mariposas 
Rafael Azcona, para construír este novo relato, sitúa todas as historias nun mesmo 
tempo; crea relacións familiares entre os protagonistas; transforma os distintos na-
rradores nunha única voz: o neno Pardal, protagonista e/ou testemuña, quen focaliza 
as distintas historias. A mestría deste guionista queda patente na capacidade para 
dar coherencia a todo este mundo, pero acaso o seu maior acerto resida na conser-
vación dun narrador intradiexético máis coherente co realismo lírico, presente nos 
textos orixinarios.
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Antón Reixa e Xosé Morais, no proceso de creación do guión, tamén toman, 
polo menos, dúas decisións destacables: por unha banda, a eliminación dos espazos 
alleos a Galicia, non hai traslado a Porta Coeli, nin tren pantasma no que salvar a vida 
dos doentes, e, por outra, a simplificación das voces narradoras e os saltos tempo-
rais, limitándoas aos recordos de Herbal e construíndo un único e longo flashback. 

O principal cambio da versión cinematográfica de La rosa de piedra respecto do 
relato literario orixinal reside en que, mentres na obra de Rivas o carácter máxico-
lendario queda destruído ao comprobar o lector que toda a trama forma parte da 
rodaxe dunha película, no filme, por contra, a presenza da cámara e o seu inevitable 
carácter documental, converte en real unha amable historia de pantasmas que rea-
parecen no camiño. Non esquezamos que a obra ten un fin publicitario e polo tanto 
resulta obrigatorio dotar de realidade, cando menos potencial, o máxico.

O guión de Todo es silencio foi redactado polo propio autor literario, de aí que 
sexa, xunto con Primer amor, o máis fiel á literalidade do texto orixinal. Con todo 
cremos que a ausencia das distintas voces da conciencia que gurgullan aquí e alí no 
relato orixinal, e as distintas aproximacións que o narrador omnisciente realiza, pe-
dindo case a compaña do lector, provoca que a película apareza como un conxunto 
de escenas acumuladas máis que entrelazadas.

Mais o cine, en esencia, é unha arte visual. A través das imaxes ollamos os lu-
gares, percibimos o paso do tempo, mergullámonos na conciencia dos personaxes; a 
posta en escena, a iluminación, a posición da cámara, etc. constitúen os recursos dos 
que se vale o director para contarnos a historia e para conmovernos con ela. Sería 
repetitivo volver citar aquí todos estilemas analizados ao longo deste traballo pero 
permítasenos, a xeito de resumo e tamén de homenaxe aos creadores destas obras, 
destacar algúns deles.

Igual que a fotografía, o cine empeza a transformarse en arte a través do en-
cadre, da selección de realidade que incluímos no fotograma. Probablemente o mo-
mento máis salientable, polo atrevemento estético, de Que me queres, amor? está no 
enmarque da fiestra a través da que o morto observa o mundo dos vivos; unha ventá 
ocupada primeiro na súa metade pola imaxe da nai e logo, na totalidade, polo rostro 
da muller amada. Tamén merecen destacarse as imaxes de Leda a contraluz no van 
dunha xanela da Escola de Indianos en Todo es silencio; os planos detalle do balde axi-
tado polas ondas do mar e do viño vertido na mesa que expresan a intensidade da loi-
ta interior de Andión en Xinetes na tormenta, e o plano aéreo dos tellados da catedral 
de Santiago en La rosa de piedra que simboliza a ascensión espiritual, a recuperación 
da mirada por parte de Mireia. Nunha lectura metafílmica debemos citar os encadres 
da cámara fotográfica de Fins en Todo é silencio, polo que ten de homenaxe explícito a 
Hichcock, e as fotografías torcidas de Mireia na súa primeira xornada en Compostela, 
en La rosa de piedra, reflexo do seu ánimo atormentado. 
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A iluminación parécenos outro dos trazos cinematográficos mellor emprega-
dos destas obras. Quizás o momento sobranceiro o atopemos en Xinetes na tormenta. 
Llovo emprega maxistralmente as zonas sombreadas e iluminadas do rostro de An-
dión para destacar a súa loita interna, a súa pelexa co amor e co alcohol e a súa baixa-
da aos infernos. Claro que o tenebrismo das escenas da Escola de Indianos en Todo es 
silencio, ou as imaxes nocturnas (na escena do secuestro por parte dos falanxistas, na 
do asasinato do can por O’Lis ou na do vómito do mestre) en contraste coa luminosi-
dade das escenas no bosque de ribeira en La lengua de las mariposas, tamén mostran a 
eficacia e a beleza da iluminación como recurso da narración cinematográfica.

Estes filmes non destacan especialmente polos movementos de cámara. Esta 
tende a estar fixa. Por suposto existen algúns significativos, por exemplo en El lápiz 
del carpintero, no episodio da detención de Da Barca, Reixa move a cámara, como 
se fose un fusil, de xeito brusco, dun lugar para outro, como se apuntase, como se 
ameazase a vida dos personaxes, ademais sitúa nun plano moral elevado as mulleres 
do balcón fronte a baixeza moral dos gardas, colocados no plano inferior. En La len-
gua de las mariposas, Cuerda filma un fermoso travelling sobre a carreira da chinesa na 
procura da derradeira ollada do seu amor, que marcha irremediablemente no autobús 
chorando a súa «ausencia fosforescente» (Neruda).

As transicións, como os signos de puntuación, son tan imprescindibles como, 
en xeral, pouco significativas. Non obstante, en La rosa de piedra existe un cambio 
entre escenas que, polo orixinal e fermoso, merece ser citado aquí. Despois do en-
contro entre Mireia e Ana e antes do «duelo» que vai transformar a relación entre as 
protagonistas, aparece, a modo de paso un charco de auga no que se reflicte a facha-
da do Obradoiro, sobre esa imaxe deslízanse as pernas de Bastián, encarnación do 
espírito do peregrino, como sobrevoando o instante. Un tránsito que nos leva dunha 
escena a outra, dun momento espiritual a outro.

Tamén a posta en escena nos nutre de mensaxes, de sentimentos, de ideas… 
Pensemos, por exemplo, nas «non olladas» no ascensor en Que me queres, amor?, no 
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diálogo no horto abandonado cando o mestre lle entrega unha mazá ao neno ao 
tempo que lle fala da morte en La lengua de las mariposas; no final cos mozos de gan-
chete en Primer amor camiñando cara o interior da casa, en certo modo un cárcere; na 
escena da doma de Brinco en Todo es silencio co lanzamento da moeda, o intercambio 
de miradas e o abaixamento para recoller a propina e polo tanto aceptar o somete-
mento, instantes mostra do talento dos directores, instantes cine, puramente cine.

Por último non podemos abandonar a Cinema Paradiso sen mencionar as ac-
tuacións dos actores. Os críticos consideran as interpretacións de Fernán Gómez, de 
Manuel Lozano en La lengua de las mariposas como sobresalientes, pero resulta inxus-
to non destacar os outros actores deste filme: Uxía Blanco, Gonzalo Uriarte, Alexis de 
los Santos, Roberto Vidal Bolaño ou Celso Parada, tamén eles mostran un gran nivel 
interpretativo. Probablemente o personaxe de Mariscal, tan cheo de tópicos sobre 
o cacique conservador galego, en Todo es silencio, resultaría menos crible de non ser 
pola extraordinaria actuación de Juan Diego, o mesmo que o brutal falanxista Zalo 
Puga en El lápiz del carpintero sen a máis que eficaz actuación de Nancho Novo. Sen 
estas e outras actuacións a Cinema Paradiso non tería visitantes, ficaría nunha nube 
incorpórea.

En resumo, os cambios que atopamos nas películas procedentes da literatura 
poden deberse ás limitacións orzamentarias, ás recreacións dos guionistas ou aos 
recursos empregados polos directores na posta en escena, na composición do plano, 
na transición entre escenas, na intensidade da luz, etc. Ademais a personalidade e 
o aspecto físico dos actores vai determinar a recepción da película por parte dos 
espectadores, ata o punto de poder transformar incluso a visión do propio creador 
literario:

Xa non sería capaz de dicir cómo era o rostro dos personaxes cando pechaba 
os ollos e escribía en imaxes. Agora, camiñando entre liñas, a valmontes polo 
libro, asoma un mestre que ten o rostro de Fernando Fernán Gómez e un mu-
siño lixeiro coma un pardal que ten a mirada exacta de Manuel Lozano. (Muller 
no baño, p. 57).
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