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INTRODUCIÓN

Estas páxinas son o resultado dunha leve operación cosmética destinada a suavizar o estilo académico da Tese Doutoral defendida na Universidade de Vigo no ano
2008 co título Adaptaciones cinematográficas en la década de los cuarenta de las novelas
de Wenceslao Fernández Flórez ambientadas en Galicia. En máis dunha ocasión, cando
me preguntaban polo contido da Tese, tras pronunciar o nome do escritor galego,
tiven que apostilar «o autor de O bosque animado», co propósito de esclarecer a súa
identidade. Esta anécdota, en aparencia banal, permite ilustrar o cariz reivindicativo
que esta Tese foi adquirindo a medida que as conclusións manaban á superficie do
texto, ata practicamente converterse nun acto de desagravio en defensa da figura de
Fernández Flórez, durante moitos anos condenado ao ostracismo malia que a través
da súa obra soubera radiografar a sociedade española cunha veracidade en ocasións
turbadora.
As referencias críticas a Fernádez Flórez adoitan carecer dunha base documentada, debido a un posicionamiento cheo de prexuízos que pretendía deshonrar a súa
obra pola súa adhesión ao franquismo. Asestada a primeira ferida ideolóxica, poucos
son os escritos capaces de levantar o voo para demandar unha crítica literaria sosegada. Unha lectura atenta, por exemplo, de El bosque animado, escrita e publicada durante os anos da represión máis impía do Réxime, permite albiscar o agre pesimismo
que o escritor galego vai ir vertendo en cada frase da súa novela, ademais dos valores
literarios que a conforman. Non debe resultar estraño que, no ano 1987, fosen precisamente José Luís Cuerda e Rafael Azcona, cineastas coñecidos pola súa ideoloxía
progresista, quenes levasen dita novela á gran pantalla, sen que por iso sufriran unha
grave crise de conciencia.
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Foi a partir do Traballo de Investigación Titorizado, presentado co título Imagen simbólica y expresiva de un personaje literario: Fendetestas, cando empecei a achegarme á obra do autor. O perfil do bandoleiro que traza en El bosque animado supón un
exercicio de afecto cara a unha figura que se alzou como símbolo da loita contra o
caciquismo, a gran lacra contra a que Fernández Flórez emprendeu unha dura batalla
desde os seus inicios como xornalista. Durante o meu primeiro contacto co escritor,
a imaxe de intelectual franquista e reaccionario foise diluíndo nunha gama de grises.
Xorde, deste xeito, un literato afastado de ríxidos manifestos políticos que se decanta polo achegamento aos problemas e aos sufrimentos cotiáns das persoas que
cohabitan no seu espazo vital. Comparte con eles as angustias da existencia humana
que desembocan sempre na nostalxia. A partir deste sentimento álzase e ramifícase
o groso da súa obra, que se estende máis alá da creatividade literaria e xornalística
e alcanza, grazas ao interese de diversos realizadores, a expresión cinematográfica
como medio difusor das súas inquedanzas.
A nostalxia non é un padecemento alleo á existencia persoal de Fernández Flórez, senón que medra no seu interior por mor duns acontecementos biográficos que
lle levan a proxectar sobre a vida unha mirada melancólica na cal atopamos expostos
todos os seus naufraxios vitais. A morte prematura do seu proxenitor, a súa eterna
condición de solteiro e o traslado a Madrid en busca de traballo poden ser, entre
outros moitos, algúns dos condicionantes da súa nostalxia. Nas súas novelas, o recordo da súa terra natal carrexa sempre esa porción de morriña inherente ao carácter
galaico que sufriron varias xeracións de galegos, pero que, trala Guerra Civil, sufriron
tamén miles de represaliados obrigados a abandonar o seu país.
Para seleccionar as catro novelas que serán obxecto da miña análise iremos na
procura desa nostalxia. É esta a razón pola que elixín un parámetro espacial (novelas
ambientadas en Galicia) e outro parámetro temporal (adaptacións realizadas nos anos
corenta) co fin de facelos converxer para que a nostalxia se manifeste de forma máis
visible. Sobra dicir que durante os primeiros anos da posguerra as feridas ocasionadas
pola contenda non tiñan cicatrizado, e o trauma do sufrido mantiña mergullado a todo
o país nun perpetuo estado de amargura. Se a isto lle engadimos a melancolía que
se desprende da mirada que o escritor proxecta sobre a súa terra natal, o resultado é
unha confluencia de parámetros que empolican á superficie sentimentos que redundan nunha visión nostálxica da vida. A figura da súa nai, enviuvada cando o autor tiña
tan só quince anos, adheriuse á vida e á conciencia de Fernández Flórez como unha
imaxe visible da nostalxia. Ela simbolizaba a orixe do escritor, non só en referencia
á humildade da súa vida familiar, senón tamén como expresión da súa procedencia.
Galicia, na súa obra, non é simplemente un lugar xeográfico que enmarca a acción,
senón a evocación dun espazo estrañado. Esa nostalxia da terra natal, do fogar materno, vai acompañar a moitos dos personaxes que cobran vida nas súas novelas.
Poética da derrota: a literatura
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no cine
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O traballo céntrase nunha análise comparada de catro obras literarias do autor
coruñés e as súas correspondentes adaptacións levadas a cabo por diferentes realizadores. Considerei oportuno seguir unha orde marcada cronolóxicamente pola
aparición das longametraxes nas pantallas de cine, co obxecto de revelar con máis
nitidez a evolución do cinema hispano durante a década dos corenta. Este estudo
parte dunha dirección: investigar as motivaciones que provocaron a profusión de
adaptacións levadas a cabo durante os anos corenta. Seguindo esa dirección, considerei oportuno partir desde un contexto A cara a un contexto B; isto é, desde a
posguerra cara aos anos da ditadura de Primo de Rivera. Deste xeito, ao elixir a orde
cronolóxica dos filmes, logrouse dar linealidade aos produtos finais, aqueles nos que
se fusionan tanto a narrativa cinematográfica como a narrativa literaria.
A primeira das obras analizadas é Huella de luz, publicada en 1924 e estreada
en cine en 1943 por Rafael Gil co mesmo título. Neste capítulo saen á superficie as
características dominantes da escritura de Fernández Flórez que nas sucesivas transposicións iranse reafirmando ata conformar un corpus bastante compacto. O feito de
que Huella de luz sexa a primeira das obras sometidas a estudo achandoume o camiño
para as sucesivas análises, en parte, grazas á riqueza formal e temática tanto do texto
literario como do texto fílmico. Huella de luz fixa uns patróns básicos aos cales iranse
sumando as conclusións que se desprenden do resto de adaptacións. Tamén en 1943
estréase La casa de la lluvia, do director galego Antonio Román, baseada na novela
homónima publicada en 1925. En 1945 tocaríalle a quenda a José Luís Sáenz de Heredia con El destino se disculpa, a partires de El fantasma, relato que se integra dentro de
Fantasmas, unha recompilación de contos inspirados na cultura sobrenatural galaica.
Para rematar, Ricardo Gascón pecha o estudo con Ha entrado un ladrón (1949), cuxa
orixe literaria remóntase a 1920 cunha novela do mesmo título.
A análise comparada destes relatos non perece nos propios relatos, senón que
os seus resultados se extrapolan alén das marxes das páxinas escritas por Fernández
Flórez e alén, tamén, dos bordos da pantalla cinematográfica. Dito doutro xeito,
as conclusións que se extraen das devanditas análises exceden a teoría narrativa e
proxéctanse no contexto historiográfico do cinema español da posguerra. A partires
da exploración que se realiza dos textos literarios e fílmicos colleitarei argumentos que fortalezan a importancia de Fernández Flórez na consolidación dun modelo
cinematográfico nacional, tanto desde o punto de vista temático como estilístico.
Búscase un procedemento que sitúe nun mesmo rango de valor analítico tanto os
aspectos argumentais como os formais, os cales considerei de capital importancia
para un estudo de narrativa comparada. A todo isto débese engadir un parámetro
que confire unhas coordenadas espazo-temporais ás conclusións que se derivan das
análises. Refírome á contextualización nunha cinematografía concreta (española) e
nun período definido (a posguerra) duns recursos estilísticos e temáticos aportados
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por Fernández Flórez e desenvolvidos polos catros directores responsables das adaptacións. Dita contextualización concede ao traballo un valor engadido que non sería
posible se a análise dos textos se limitara a desenvolver unha comparativa teórica de
recursos formais alleos ao desenvolvemento da cinematografía española e á realidade sociolóxica do noso país.
Nos capítulos previos ás análises comparadas, busco establecer uns antecedentes do escritor co obxectivo de que conflúan coas conclusións extraídas do estudo
das adaptacións. En primeiro lugar, dou un sucinto repaso á vida do escritor recalcando aqueles aspectos biográficos que, ao meu xuízo, poidan influír na temática global
da súa obra literaria. A continuación, no segundo capítulo, enumero os vínculos de
adhesión que Fernández Flórez tivo co universo do celuloide, onde se argumenta
unha relación moito máis íntima que a simple disposición a prestar os seus argumentos para as conseguintes versións fílmicas. Non se trata de recompilar información
do escritor dun modo independente ao groso da Tese, senón que ambos capítulos
xogan un papel introductorio e preséntanse como unha sección que busca, primeiro,
resarcir a imaxe do escritor a través dun retrato reivindicativo e, segundo, proporcionar datos que, posteriormente, nos capítulos adicados á análise, confirmarán a súa
influencia na constitución dos relatos, así como, tamén, a conexión que se establece
entre unha obra e o contexto social da súa xénese.
Quero agradecer as cariñosas e valiosas leccións que no seu labor de dirección
desta tese regaláronme Carmen Becerra e José Luís Castro de Paz. Sen eles o resultado deste traballo sería moi distinto, ou máis ben non existiría.
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VIDA E OBRA

Calquera achegamento á biografía do escritor coruñés Wenceslao Fernández
Flórez irremisiblemente atópase, de entrada, coa polémica do seu nacemento, que
tivo no propio afectado ao principal instigador. A data concreta, durante moitos
anos, supuxo un verdadeiro quebranto de cabeza para os estudosos, tan necesitados
dunha clasificación temporal do escritores, a fin de proporcionar unha periodización
por xeracións. Certo é que a Fernández Flórez atribuíronlle distintas datas de nacemento nun incerto abanico que abarca os últimos anos da década de 1870 e o primeiro lustro de 1880. Nun artigo publicado en La Voz de Galicia, Isabel Bugallal1 facilita o
dato que parece resolver definitivamente a polémica: tal e como reza a súa partida de
nacemento, Wenceslao Fernández Flórez naceu o 11 de febreiro de 1885, ás doce da
mañá, no número 18 da rúa Torreiro, na cidade da Coruña. Carlos Fernández ratifica
a información indicada por Bugallal2.
Tendo en conta a súa condición de fillo natural, Fernández Flórez contribuíu,
amparándose na súa fina ironía galega, a rodear de misterio a súa data de nacemento.
Cada vez que algún xornalista o interrogaba sobre a súa verdadeira idade, o escritor
substituía o término anos por sardiñas, xa que estas podían cumprir a función de
medidor da idade, porque conforme pasan os anos, menor é a cantidade de sardiñas

1
Isabel Bugallal. Se renueva la controversia sobre la fecha de su nacimiento. La Voz de Galicia,
xoves, 7 de febreiro de 1985, páx. 28.
2
Carlos Fernández. Wenceslao Fernández-Flórez. Vida y obra. A Coruña: Editorial Diputación
Provincial, 1987.
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que se poden inxerir. Tal era a preocupación por ocultar a súa idade que, a petición
do propio escritor, a enciclopedia Espasa suprimiu a súa data de nacemento3.
Os seus pais, Florentina Flórez e Antonio Félix Fernández, formalizaron a súa
relación o 20 de outubro de 1887, máis de dous anos despois do nacemento do
seu primoxénito. O celo co que o autor silenciou a súa vida privada estendeu unha
sombra de confusión sobre a ocupación do seu pai, ao cal, en varias biografías, atribúeselle a profesión de médico, cando en realidade foi profesor no colexio Dequidt
da Coruña4.
Unha vez regulamentada a situación conxugal de Antonio e Florentina, a Fernández Flórez sucédenlle cinco irmáns máis: Félix, Concha, Antonio, Luís, Carmina
e Florita. En total, seis irmáns que quedan de forma prematura orfos de pai, cando
o maior, Wenceslao, só conta quince anos de idade. Este desgraciado suceso condicionará o desenvolvemento vital de Fernández Flórez e de toda a súa familia. Polo
de pronto, a súa nai, viúva e con seis fillos, abre unha modesta tenda para afrontar a
precaria situación económica da familia, á vez que o escritor coruñés se ve na obriga
de abandonar os seus estudos de bacharelato para adicarse ao xornalismo. A súa
primeira experiencia profesional tivo lugar en La Mañana, á que sucederon colaboracións en El Heraldo de Galicia, Diario de La Coruña e Tierra Gallega.
A orfandade estimula un cariño pola súa nai do cal deixa constancia de forma
explícita na súa obra literaria, ateigada de alusións autobiográficas, ata extremos
pouco menos que edípicos. Esta devoción pola súa nai, que en certa medida vén
cubrir o baleiro da súa condición de solteiro, prolóngase ata o óbito dela tres anos
antes do seu propio falecemento.
A precoz irrupción no mundo do xornalismo de Wenceslao Fernández Flórez,
por unha simple cuestión de supervivencia económica, cando apenas conta quince
anos de idade, supón a entrada nunha profesión que lle depararía tanta ou maior ceNo artigo citado, Isabel Bugallal transcribe unha pasaxe da carta dirixida por Fernández
Flórez o 24 de xaneiro de 1944 ao xornalista coruñés José Luis Bugallal Marchesi na que se amosa de
que xeito o escritor recréase na polémica: «Han atribuido mi nacimiento a años tan distintos, que puede
afirmarse que si los periódicos y los diccionarios biográficos han armado alguna vez un lío insoluble,
fue con ese asunto tan sin importancia –explica Fernández Flórez–. El Enciclopédico de Sopena me hace
nacer en el 80, con lo cual yo tendría ahora 64 años; una revista portuguesa dijo que en el 900, con lo
cual tendría 44; la actitud ejemplar y prudente es la del Espasa, que deja en blanco el año, desorientado
por tantas mentiras. Esto me divierte mucho. Mis opiniones acerca de la edad están influidas por las
teorías carrelianas sobre el tiempo de las células y, por lo tanto, no creo que se pueda enjuiciar la
juventud, la madurez o la vejez de un hombre por el número de veces que la tierra hace su completo
recorrido alrededor del sol. He falseado infinitas veces esa fecha, o, mejor, la dejé inventar».
4
Un dos grandes estudosos da obra de Fernández Flórez, José Carlos Mainer, no seu libro
Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez, publicada en 1976, afirma que a profesión
do seu pai era a de médico, porén, no seu capítulo adicado ao escritor para a enciclopedia Galicia.
Literatura do ano 2000, ofrece o dato correcto da ocupación, isto é, profesor dunha escola privada.
3
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lebridade que a súa actividade como escritor. A súa entrada no xornalismo prodúcese
cun artigo sobre a procesión penitencial dos «caladiños» que non semella vaticinar
unha carreira prometedora, tendo en conta un suceso acaecido cando traballa para
La Mañana. O mozo reporteiro debía escribir a crónica dun incendio nun almacén
de madeiras, pero esquécese da súa obriga como xornalista e acaba consolando ao
propietario do almacén. Este episodio biográfico non pode menos que traer á memoria a forma de proceder do bandido Fendetestas, que no seu intento de asalto á
reitoral de Cecebre, cando está a piques de consumar a falcatruada, opta por socorrer
á vaca parturiente. Con todo, onde se atopa un paralelismo directo entre o suceso
do incendio e a súa obra literaria é en Volvoreta (1917), ao describir as calidades de
Sergio Abelenda (personaxe con evidentes referencias autobiográficas) para o labor
de reporteiro.
Sin duda no había nacido para hacer gacetillas. Jamás podría decidirse,
por ejemplo, a molestar a un señor afligido por un incendio en su casa, para
interrogarle ante la hoguera desoladora acerca de cuánto importaba el seguro y
cuál era la edad de la vieja que se había achicharrado en las guardillas5.

Dos seus primeiros anos como xornalista asoma con especial relevancia o seu
labor no semanario La Defensa, do que foi director. Nesta etapa advírtese o comezo
dunha dura batalla que Fernández Flórez emprendeu contra unha das lacras que
lacerou o rural galego: o caciquismo. Nas rexións subdesenvolvidas e meramente
agrícolas o caciquismo manifestouse a través dun dominio político real, sen necesidade de imposicións violentas. Era o que sucedía con demasiada asiduidade na
Galicia interior, condenada á abstinencia política durante moitos anos. O caciquismo
supón a personificación dunha sociedade inxusta cimentada sobre as desigualdades
sociais, e gretada por unha profunda fenda que separa en dous mundos antagónicos
e irreconciliables a ricos e pobres6. Fernández Flórez situarase ao lado dos máis humildes, e non escatimará escarnios á hora de retratar o universo habitado pola clase
adiñeirada. Nunha novela publicada en 1926, Las siete columnas, Fernández Flórez
narra, a modo de fábula, unha sociedade que se derruba cando o demo decide retirar
da humanidade os sete pecados capitais, é dicir, as columnas sobre as que se sostén o mundo que construímos. Só unha sociedade así permite que individuos como
5

Wenceslao Fernández Flórez. Volvoreta. Obras completas. Tomo 1. Madrid: Aguilar. 1958,

páx. 274.
6
O 41’5 por cen da poboación total maior de 14 anos (4’8 millóns de personas) a finais
do século XX carecían de cualquera identificación fiscal. Este grupo marcaba a fronteira da miseria.
Véxase, Feliciano Montero y Javier Tusell. Historia de España. La Restauración. Volumen XI. Madrid: Espasa
Calpe, 1997.
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Archibaldo Gramnot enriquecéranse á conta da degradación económica e humana
dos máis desprotexidos. Mesmo en El bosque animado (1943), escrita poucos anos
despois da vitoria nacional na Guerra Civil, coincidindo coa etapa máis conservadora
do escritor e precedida das súas dúas obras máis reaccionarias –Una isla en el mar
rojo (1939) e La novela número trece (1941)– a descrición realizada do rural galego non
deixa de verter un intenso dramatismo. A miseria e a desigualdade social da posguerra exprésanse nos nomes que Fernández Flórez asigna aos protagonistas da novela.
Así, Marica da Fame convértese na metáfora da España negra, mentres que o señor
D’Abondo representa á aristocracia7.
No medio deste combate contra a inxustiza, a parcialidade do escritor neste
tema aporta un personaxe cuxo valor simbólico e propagandístico convérteo nunha
figura fundamental dentro da súa obra: o bandoleiro. Este personaxe encarna a loita
do campesiñado fronte aos abusos do caciquismo, é dicir, a batalla aberta dos máis
necesitados pola supervivencia ou a vida digna. Unha proba da incondicional devoción que o escritor sentía por estes heroes populares atopámola nun escrito seu
sobre cine.
«Robín» o «Pimpinela» o el «Zorro» han desenvainado su acero en defensa
de los expoliados. Pero no son personajes que tengamos que estudiar para descifrarlos, sino que nos parece que han brotado de nosotros mismos y que está
allá como puede estar nuestra sombra cuando nos ponemos entre una pared y
una luz8.

Neste artigo, o escritor confesa non só a súa admiración, senón tamén a súa
identificación con estes personaxes subversivos que intentan paliar as inxustizas e as
miserias dos máis necesitados, enfrontándose abertamente aos estamentos represores da súa época. O personaxe máis emblemático creado pola imaxinación do escritor
que mellor representa a simpatía que este sentía polos bandoleiros é sen ningunha
dúbida «Fendetestas», de El bosque animado. Un ser entrañable que decide desenfundar o seu vello pistolón e botarse ao monte en busca dunha vida máis heroica e
romántica que a de xornaleiro. Convertido da noite para a mañá no bandido da fraga

Este aspecto non pasou desapercibido para o director de cinema José Luís Cuerda quen, na
súa versión cinematográfica da novela no ano 1987, para remarcar a diferenza real e simbólica de ambos
os personaxes, vestiu a toda a familia do señor D’Abondo de branco inmaculado, mentres que a coitada
Marica da Fame cubría a súa figura de triste loito.
8
José Luis Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coord.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine
español. Ourense: 3° Festival Internacional de Cine Independiente Ourense Foro Cinematográfico do Eixo
Atlántico, 1998, citando a Wenceslao Fernández Flórez. El signo del zorro. Revista Primer Plano, n° 211,
páx. 146.
7
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de Cecebre, as súas ínfulas de glorioso bandoleiro serán derrotadas pola insistencia
da súa bondade humana, que repetidamente boicotea as súas falcatruadas.
Volvendo ao apartado biográfico, a carreira xornalística de Fernández Flórez xa
só coñecería unha traxectoria ascendente e, con tan só 18 anos, é nomeado director
do Diario ferrolano. A aceptación deste cargo de alta responsabilidade carrexa o abandono forzoso e prematuro da súa contorna. Dados os fortes vínculos que establecera
coa súa cidade natal e o fogar familiar, a aclimatación á cidade departamental non
foi, nin moito menos, harmoniosa. A súa estadía en Ferrol, por tempo de catro anos,
deixou no seu debe afectivo un pouso de animosidade e malos recordos, dos cales
existe constancia escrita, con saña e lacerante ironía galega, nunha das súas primeiras novelas: La procesión de los días (1914). Nesta obra, Fernández Flórez ridiculiza,
aínda que sen mencionala expresamente, á cidade de Ferrol, onde se desenvolve a
trama amorosa entre un modesto encargado de oficina, Carlos Herrera, e unha rapariga de familia burguesa. A rencorosa descrición que fai da cidade amosa o aborrecemento que sentiu durante os catro anos que pasou nela. O escritor ferrolano Gonzalo
Torrente Ballester expresábase desta guisa en referencia ao desquite literario que
Fernández Flórez fixo do seu paso por Ferrol.
Es que, cuando él se manifestó como escritor, le mandaron a El Ferrol a un periódico. Él era muy pequeñito, con una nariz muy grande. Entonces tenía pelo, un pelo muy largo –como lo puede tener hoy Umbral– y
una gran chalina. Y en Ferrol, que es una ciudad elegante, lo tomaron de
coña y le llamaron «Salivilla». Y una vez le dieron un baño en el estanque
del Cantón. Le cogieron en volandas y le metieron en el agua. Y el tío se
largó y luego escribió una novela, que se llama «La procesión de los días»,
en la que pone verde a El Ferrol9.

Durante os catro anos de estancia en Ferrol, Fernández Flórez vive unha relación amorosa cunha moza que traballaba como modista. Froito desa relación nace en
1907 o único fillo do escritor, que é inscrito no Rexistro Civil cos apelidos maternos,
Muíños Fuigueiras, sen o coñecemento do pai, feito que molesta a Fernández Flórez,
o que provoca a demora do recoñecemento do fillo, ata entrar nun proceso de continuos adiamentos na regulación paternal que nunca se chegaría a concretar. Malia iso,
o autor non evita en público a súa condición de pai e é visto varias veces paseando
co neno e a nai polas rúas da cidade, pero a ruptura definitiva da relación acaba por
entorpecer o recoñecemento oficial do fillo. Esta situación deixou unha pincelada

9
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Carlos G. Reigosa. Conversas con Torrente Ballester. Santiago: Ed. Sept, 1983, páx. 82.
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autobiográfica no conto La voz de la sangre dentro de Tragedias de la vida vulgar (1922),
onde un pai natural coñece á súa filla pouco antes de embarcar cara América. Este
episodio marcaría a súa concepción das relacións de parella, e máis concretamente
a súa visión do amor. A obra de Fernández Flórez constitúe unha recalcitrante desmitificación do amor como fundamento da felicidade. O enamoramento, focalizado
na maioría dos casos no xénero masculino, supón o inicio dun proceso denigratorio
que arrastra á persoa cara un torrente de amargura que desemboca nun dramático
final. Poucas son as parellas, no mundo literario de Fernández Flórez, que logran saír
incólumes da trama amorosa. Solteiro vitalicio, Fernández Flórez tiraniza os seus
personaxes literarios con historias de amor anti-hollywoodienses, como a vivida por
Sergio, o protagonista masculino de Volvoreta (1917), que tras ser desdeñado pola
súa amada, en beneficio do cacique local, regresa á monotonía da súa vida anterior
como forma de expiación do seu inxenuo idealismo. Non menos tráxico é o final de
Ha entrado un ladrón (1920) no que Jacinto Remesal sofre unha enfermiza paixón por
Natalia, a muller que só lle correspondía de modo carnal ata que decide abandonalo
sen ningún tipo de caridade humana. No final de Unos pasos de mujer (1924), o protagonista, Fausto Ariza, logo de expulsar da súa casa á súa amante Rocío, agarda desde
o balcón a que esta se volva para restablecer as paces e aceptala de novo no seu
fogar, pero ela afastarase para sempre sen tornar a vista atrás. En ocasións, desde o
inicio da historia, o lector é consciente de que o romance está abocado ao fracaso.
Tal é o caso de Federico Saldaña en Huella de luz (1924), que, desde a súa nostalxia,
relata a través dunha analepse, o amor imposible que vive cunha moza de alta clase
social nun balneario de luxo. Nesta historia, unha enfermidade irreversible anticipa o
fracaso final, pero noutros casos, como a historia do poceiro Geraldo con Hermelinda
de El bosque animado (1943) é unha deficiencia física a que levanta o muro infranqueable entre o protagonista e a súa felicidade encarnada na persoa de Hermelinda. Isto
carrexa un complexo de inferioridade que, nunha sociedade de padal superficial e
materialista, onde as aparencias establecen un rudo encadramento de difícil fuxida,
acaba por abocar ao desgraciado a un estado de continua nostalxia.
A condión de solteiro de Wenceslao Fernández Flórez pode facernos pensar
que os relatos amorosos da súa obra supoñen un mosaico composto por retrincos
autobiográficos, farto quizais da irrealidade que encerran as versións idílicas do
amor.
Los hombres que utilizan su imaginación en crear esas fábulas son simples descontentos. Buscan con su fantasía lo que la realidad les niega, y se
forjan un mundo a su antojo, abstrayéndose en él de tal manera, que les parece
más verdadero que el real. Crean seres tristes para vengarse de sus propias
tristezas; suponen amores dichosos para indemnizarse del que no tienen... Si
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el protagonista de la novela descubre una mina de oro, es que el autor ansia la
riqueza; si idea el tipo de un bandido triunfante, es que dentro va su ansia de
castigar el poder ajeno. (...) El día en que el mundo sea tan perfecto que exista
conformidad entre los deseos y las realidades, nadie leerá novelas y, desde
luego, nadie las escribirá10.

Para o escritor coruñés, a actitude optimista ante o amor encerra unha ansia
de redención fronte a unha frustración íntima. A súa relación coas mulleres depararía unha última sorpresa póstuma. Uns meses despois do seu falecemento, a familia
de Fernández Flórez descobre a existencia dun apartamento alugado polo escritor
na madrileña rúa do General Sanjurjo (José Abascal), onde convivía cunha muller
enigmática, mesmo para os máis achegados. Segundo testemuños do encargado
do apartamento e do porteiro do edificio tratábase dunha muller madura que falaba con acento estranxeiro. Aquela relación vivida na clandestinidade durou varios
anos.
En 1910, Wenceslao Fernández Flórez volve á súa cidade natal para traballar na
redacción do xornal de filiación maurista El Noroeste. Por esa época coñece a Alfonso
Rodríguez Castelao con quen estreita íntimos lazos de amizade. Tal é o aprecio que
sente polo caricaturista, escritor e político galego que chega a cualificalo como o
«Gandhi» galego11. Son os anos do contacto directo co movemento galeguista. Na súa
obra literaria e xornalística, Fernández Flórez deixa entrever algúns puntos de encontro co pensamento nacionalista que, por aquela época, inicia o seu periplo reivindicativo desde certos ámbitos culturais. Fernández Flórez defende un rexionalismo
próximo á vertente federalista promovida por Aureliano Pereira da Riba, a finais do
século XIX, que centra o seu discurso na defensa dos intereses dos campesiños humillados polo caciquismo. As reivindicacións dos movementos rexionalistas nos primeiros anos do século XX encaixan no posicionamiento ideolóxico do escritor coruñés
fronte a certos problemas da realidade social galega, como demostra o Manifesto
Solidario aprobado en 1907 pola Xunta Solidaria de Coruña, que aposta por un rexeneracionismo dos partidos políticos co fin de combater o caciquismo e o centralismo.
A Liga de Acción Galega, que conta nas súas filas coa ilustre presenza de Daniel Castelao, aproveita o labor da Xunta Solidaria para continuar abordando os problemas do
rural galego. Máis tarde entra en escena a Irmandade dos Amigos da Fala que busca a
difusión da cultura galega e da súa lingua. Un novo paso a través das manifestacións

10
Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. (Madrid:
Ed. Aguilar, 1956, pp. 418-419.
11
É habitual atoparse nas obras adicadas a Fernández Flórez unha caricatura do escritor,
realizada por Castelao, na que se lle representa cun arlequín morto entre os seus brazos.
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artísticas rexístrase en 1920 coa revista Nós, con Castelao na dirección artística e na
que colabora Wenceslao Fernández Flórez formando parte do consello de redacción
aínda que nunca escribiría na revista de Vicente Risco. Fala fluidamente a súa lingua
natal, o galego, aínda que necesita correctores cando escribe. As dúas novelas curtas
escritas na súa lingua son A miña muller (1924) e O ilustre Cardona (1927) na colección
Lar, posteriormente traducidas ao español.
En 1913 unha nova traxedia volve asolar o fogar familiar coa morte da súa irmá
Carmen. Un ano despois, abandona a cidade da Coruña e trasládase a Madrid. Na
capital consegue facerse un oco nas redaccións de varios xornais: El Día Gráfico, El
Parlamentario, La Ilustración Española y Americana. Ese ano escribe a novela curta Luz
de luna (1914) grazas á cal recibe pola súa publicación cincuenta duros que el inviste
no aderezo persoal da súa imaxe e merca un zafiro de Ceilán, que lucirá nunha sortella durante toda a súa vida.
Aos poucos, a popularidade de Fernández Flórez vaise consolidando en círculos non só xornalísticos senón tamén literarios. Por aquela época, a cidade de Madrid
é un fervedoiro de faladoiros literarios, que reúnen a escritores e intelectuais en
torno ás súas inquedanzas artísticas. Fernández Flórez asiste coa súa inseparable
timidez ao faladoiro de Fornos, a cal conta coa presenza de Ramón del Valle-Inclán,
pero o escritor coruñés, que se relega a un segundo plano neste tipo de reunións,
acabaría por repudialas.
Prodúcese, entón, un dos momentos máis importantes da súa traxectoria vital e xornalística: a contratación por parte do diario ABC dos seus servizos para facerse cargo das crónicas parlamentarias. Azorín, ata entón o crítico parlamentario
de devandito xornal, abandona a súa sección titulada Impresiones parlamentarias e
recomenda ao director do diario, Torcuato Luca de Tena, que contrate a Fernández
Flórez para que o substitúa. Deste xeito, nacen as crónicas parlamentarias do escritor
coruñés baixo o epígrafe Acotaciones de un oyente. A reacción xeral en torno aos seus
primeiros artigos no ABC desvela o pleno acerto da contratación do escritor para esta
sección. O propio monarca Alfonso XIII chama persoalmente ao director do xornal
para interesarse pola identidade do autor que non asina aquelas innovadoras crónicas parlamentarias. Este feito obriga a Fernández Flórez a asinar os seus artigos en
redundancia da súa fama.
Desde a súa columna no ABC intenta espir á clase política co fin de achegar aos
seus lectores a unha realidade da cal viviron demasiado distanciados, sumidos nunha
abulia que favorecía a corrupción do sistema. Cando Acotaciones de un oyente obtén
o seu bautismo, España leva máis de corenta anos mergullada no sopor dun réxime
imposto en 1874 polo pronunciamiento militar do xeneral Martínez Campos, que
renova a liña de sucesión borbónica na persoa de Alfonso XII. O político malagueño
Antonio Cánovas del Castillo é o arquitecto dun sistema oligárquico e caciquil que
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deixa fóra do marco político parlamentario a unha ampla gama de tendencias políticas, acurrunchadas tanto á dereita como á esquerda dun réxime que só dá cabida aos
partidos liberal e conservador. A aceptación da quenda para exercer o poder alternativamente entre liberais e conservadores invalida, na práctica, calquera avance democrático e condena ao sistema á implantación caciquil. O descontento de Fernández
Flórez respecto dos dous grupos políticos do réxime plásmase nunha agresiva crítica
que lle leva a non distinguir ningunha das dúas opcións parlamentarias. Por iso, cada
vez que se aproximan aires de cambio na escena política española, o escritor recibe a
nova coa esperanza dun hipotético xiro cara un futuro máis xusto, ilusionado de que
a nova etapa puidese enterrar todos os males que abordelan ao seu país. Tralos sucesos revolucionarios de 1917, Fernández Flórez acolle con alborozo a constitución
do gabinete de concentración nacional presidido por Antonio Maura, co obxectivo
de reconducir a situación política. Pero aquela esperanza fracasa en poucos meses
pola división dos conservadores –Maura e Dato–, a disparidade de criterios respecto
dos contendentes na Primeira Guerra Mundial, e en especial aos receos do centralismo contra as pretensións autonomistas de Cambó. Pouco dura o entusiasmo polo
goberno de concentración nacional, e a medida que as expectativas de renovación
vanse diluíndo nas palabras baleiras dos políticos, volve renacer en Fernández Flórez
o escepticismo cara a clase política.
O desastre de Annual en 1921 provoca a explosión antibelicista do escritor
ante a guerra hispano-marroquí. O pacifismo de Fernández Flórez determinará tamén o argumento dalgunhas das súas novelas máis celebres como El secreto de Barba
Azul (1923), Los que no fuimos a la guerra (1930), Aventuras del caballero Rogelio de
Amaral (1933).
Coa chegada ao poder de Primo de Rivera, os seus lectores deben resignarse
á interrupción das súas crónicas parlamentarias por razóns obvias, pero, como compensación, o escritor, mercé á dedicación case exclusiva á literatura, vive os seus anos
máis prolíficos. Entre 1923 e 1931, o período que comprende o réxime de Primo de
Rivera e os seus sucesores Dámaso Berenguer e o almirante Aznar, Fernández Flórez
publica quince obras literarias entre as que destacan El secreto de Barba Azul (1923),
Huella de luz (1925), La casa de la lluvia (1925), Las siete columnas (1926), El ladrón de
glándulas (1929), Fantasmas (1930), ademais da novela curta escrita en galego A miña
muller (1924).
O recorte das liberdades levado a cabo pola ditadura, encarnado no exilio de
Miguel de Unamuno, aviva a actitude crítica do escritor. Unha nova senda ábrese na
realidade española coa proclamación, o 14 de abril de 1931, da II República, despois
de que as urnas desen o triunfo aos candidatos republicanos nos grandes núcleos urbanos. Niceto Alcalá Zamora ocupa a presidencia dun goberno provisional con representantes dos partidos republicanos e socialista que asumen pacificamente o poder.
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De novo, as posibilidades de cambio volven encandear ao escritor coruñés que se
amosa moi esperanzado co panorama que se abre ante os seus ollos. Fernández Flórez retoma a súa condición de testemuña da nova democracia para informar, co seu
peculiar punto de vista, desde a columna do ABC, do novo escenario político.
O escritor coruñés non oculta durante os meses de fervor republicano a súa
inclinación por unha ideoloxía socialista que combata as desigualdades sociais e o
despotismo sufrido polo campesiñado galego a mans do caciquismo.
[...] no creo que hoy pueda haber otro punto de arranque para los hombres de progreso que el socialismo, y es una realidad que los Estados más
prósperos de Europa son precisamente aquellos en cuyo régimen intervienen
gobernantes de esa tendencia12.

Na súa proclamación como socialista intenta desmarcarse dunha explícita afiliación a unhas siglas concretas, e utiliza para autodefinirse o término «socialista
heterodoxo». Pero Fernández Flórez, malia a súa voluble visión do mundo, nunca
deixaría de ser Fernández Flórez, con isto quero dicir que o seu espírito contraditorio
adheriuse, non só á súa personalidade, senón tamén ao seu proceso vital. En 1931,
coincidindo coa etapa de maior estima do escritor á República, o goberno decreta
a pechadura ao diario ABC, feito que esperta no escritor un presentimento de desaprobación.
Os anos da II República coinciden cun aluvión de recoñecementos públicos
ao labor literario de Fernández Flórez, tales como o nomeamento de fillo adoptivo de Alacante, en agradecemeento á entrañable descrición que realiza da cidade
mediterránea nas súas crónicas de viaxes La conquista del horizonte (1931); a Cruz de
Caballero de la Orden de Orange-Nassau concedida polo goberno de Holanda; a concesión da banda da República; e, sen dúbida a máis importante, a súa elección como
membro de número da Real Academia Española. No entanto, a realidade española ía
deparar feitos menos conciliadores que estas homenaxes adicadas á figura de Fernández Flórez. Os sucesos revolucionarios acaecidos en outubro de 1934 sobrepasan
o progresismo do «socialismo heterodoxo» do escritor que, aos poucos, vai endurecendo as súas críticas á República. Ambos os dous bandos van radicalizando os seus
discursos e os seus actos ata selar unha distancia insalvable. A análise da realidade
que efectúa nas súas crónicas adquire un matiz premonitorio.

12

María Luisa Varela. Op. cit., páx. 42.
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[e]ntre todos vais a destrozar a España. Estáis bruscamente cortados en
bloques sin contacto, y os odiáis los unos a los otros dentro de la irreductibilidad de vuestras posiciones. Aprended un nuevo precepto: Escuchaos los unos
a los otros, y todo irá mucho mejor (...)
De un momento a otro terminará cerrándose a puñetazos o a tiros cada
español con el español que tenga a su lado en una trapatiesta más irreductible
e inevitable13.

Desta etapa son as novelas Las aventuras del caballero Rogelio de Amaral (1933)
e Los trabajos del detective Ring (1934), obras proféticas da traxedia que se aveciñaba.
Por desgraza, todos os malos augurios de Fernández Flórez cúmprense e arrastran a
España cara unha das maiores traxedias da súa historia. O 18 de xullo, data do alzamento militar contra o goberno da II República, o escritor áchase en Madrid e, tendo
en conta as súas duras críticas á República nos meses previos ao pronunciamiento,
vive a experiencia máis horrible da súa vida. Ao pouco tempo de estalar o conflito
bélico, uns milicianos preséntanse no seu domicilio para requisarlle o automóbil,
pero Fernández Flórez é consciente de que as súas últimas crónicas parlamentarias
non gustaron aos incondicionais da República, e esa non será a última visita, polo
que a súa vida empeza a correr serio perigo. Por iso, opta por esconderse na casa do
vizconde Riba-Tamega, convencido de que o conflito non durará máis que uns días.
O temor do escritor a ser descuberto, coas consiguientes consecuencias funestas,
lévalle a buscarse outro refuxio na casa dun amigo. Non resulta difícil facerse unha
idea do pánico e o horror que sofre Fernández Flórez no transcurso destes días, sobre todo cando aos seus oídos chegan noticias de que os milicianos foron buscalo
ao seu domicilio en varias ocasións coa intención de procurarlle o «paseo». Un novo
refuxio acentúa a súa mísera situación, ata que consegue asilo político, primeiro na
embaixada portuguesa e logo na holandesa, país que lle concedeu a Cruz de Caballero de la Orden de Orange-Nassau. No entanto, o periplo de Fernández Flórez pola
España republicana vólvese a complicar coa orde do goberno holandés de evacuar
a todos os seus refuxiados. Cando chega a Valencia, é retido na aduana pola policía
que lle prohibe saír do país. Nese momento contacta co seu amigo o socialista Julián
Zugazagoitia, ministro da gobernación no goberno republicano. Zugazagoitia facilítalle un coche e unha escolta que o leva, ao fin, á fronteira francesa. Ao pouco tempo,
chega a Cecebre, na España nacional.
Esta terrible experiencia persoal tradúcese nunha novela titulada Una isla en el
mar rojo (1939), onde describe o calvario vivido. O libro consiste nunha dura diatriba
visceral contra o bando republicano e todas as forzas políticas que o conformaban.
13
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Co paso dos anos, e unha vez adquirido certo acougo e perspectiva respecto dos
acontecementos padecidos, Fernández Flórez recoñecerá as extraordinarias circunstancias que rodearon a xénese da devandita obra, e entoará o seu arrepentemento
por escribila.
Coa vitoria nacional, cando as pantasmas da Guerra Civil parecen desterrados
dos seus recordos, un novo capítulo o retrotrae aos horrores da guerra ou, neste
caso, da posguerra. Julián Zugazagoitia, o ministro socialista que lle axudou a fuxir
da zona republicana, é capturado polo exército nazi en Francia e entregado ás autoridades franquistas. Fernández Flórez recibe unha desesperada rogativa do seu
amigo para que testificase ao seu favor no xuízo, relatando o seu papel mediador
na súa fuxida cara á España nacional. Segundo o testemuño do escritor, a última
hora acovárdase e non se atreve a declarar no xuízo; Julián Zugazagoitia foi fusilado.
Por inverosímil que pareza, o avogado defensor do político socialista aseguraría que
Fernández Flórez declarou con loable valentía no xuízo, pero este non era máis que
unha farsa xa que a sentenza a matar era unha decisión tomada de antemán. Quizais
a inutilidade da súa declaración provocase no escritor un sentimento de culpa que
fixo evaporar dos seus recordos a súa participación no consello de guerra.
Fernández Flórez publica El bosque animado no ano 1943, é dicir, na época máis
negra da posguerra. A novela contén un agre pesimismo que en ocasións se eleva a
dura crítica mediante o cal albíscase unha España mísera, moi afastada da España
oficial que o triunfalismo do Réxime se obstina en difundir. A novela mestura con
coidada harmonía a maxia do mundo animal e vexetal, co realismo da vida humana
que habita na fraga de Cecebre.
O recorte de liberdades, sobre todo na prensa, que carrexa a implantación e
consolidación do réxime franquista, afecta á carreira xornalística de Fernández Flórez
que abandona, para sempre, as súas Acotaciones de un oyente a cambio duns artigos
de contido moito máis frívolo sobre fútbol (De portería a portería) e touros (El toro,
el torero y el gato). Máis ben é pouco o que se pode aprender sobre tauromaquia
e balompé coa lectura das súas crónicas, dado o exiguo coñecemento que atesoura
de ambos os dous temas, pero o escritor acerta a suplir de forma exitosa a falta de
instrución co aderezo dun humor fresco e inxenuo que aporta un punto de vista
novedoso.
El humor en la literatura española é o título do discurso que lerá o 14 de maio
de 1945 como acto de protocolo para o seu ingreso na Real Academia Española, que
é contestado por Julio Casares. Fernández Flórez ocupou o sillón «S» en sustitución
de José Alemany y Bolufer. Ese mesmo ano a editorial Aguilar inicia a publicación das
súas Obras completas, condición que o equipara a Azorín, Jacinto Benavente, Eduardo Marquina e poucos escritores máis. A súa cidade natal agasállao con solemnes
homenaxes como o nomeamento de fillo predilecto de A Coruña en 1950, ao que
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hai que sumar, cinco anos despois, outra homenaxe en Cecebre, parroquia do municipio de Cambre onde se desenvolven as estancias de El bosque animado, no que se
descobre un monolito conmemorativo e dáselle o seu nome a unha avenida. Pola súa
banda, o xeneral Franco condecórao en 1959 coa Gran Cruz de la Orden de Alfonso
X el sabio.
Todos estes actos de admiración e recoñecemento cara a súa persoa e a súa
brillante traxectoria literaria e xornalística escenifican un agradecemento que vaticina a proximidade do seu falecemento. O tema da morte e a fugacidade da existencia
humana é algo que obsesiona ao escritor coruñés e que reflicte na súa obra de forma
reincidente, cun halo existencialista que podiamos adxectivar de naturalista. Existencialismo naturalista porque Fernández Flórez compara, para remarcar a fugacidade
do ser humano, a eternidade da Nai natureza coa breve andadura dos homes pola
face da terra. A morte aparece de forma dramática na súa familia co falecemento por
tuberculosis da súa irmá Florentina, a quen anos máis tarde sucédelle a súa nai aos 99
anos de idade. O estado de saúde de Fernández Flórez empeza a dar síntomas de esgotamento, e unha arterioesclerosis mingua de forma considerable as súas facultades
físicas que aos poucos se vai agravando ata que en xaneiro de 1964 vese condenado
a permanecer na cama. O 29 de abril dese mesmo ano, Wenceslao Fernández Flórez
falece en Madrid a consecuencia dun colapso.
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WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
E O CINE

Son moitas as preguntas que xorden ao internarse neste tema: logrou o Réxime franquista sepultar a herdanza do pasado? Instaurouse en España un Estado
fascista en toda a súa pureza? Silenciáronse as voces liberais de artistas e escritores
que permaneceron no país despois da guerra? Tradicionalmente, dende o punto de
vista historiográfico, o cine español da posguerra foi vítima da displicencia coa que
críticos e historiadores trataron o seu obxecto de estudo. Durante moitos anos, o
simplismo e a superficialidade das investigacións realizadas extraeron conclusións
prexuizosas que postergaron a cinematografía española ao ostracismo da mediocridade artística e a mesquindade ideolóxica. Porén, dende hai algún tempo, empezáronse a oír voces desconformes coa historiografía tradicional que reclaman unha
análise máis sosegada e profunda da expresión artística, non só no campo cinematográfico, senón tamén noutras áreas como poden ser a literatura ou a arte. José Luis
Castro de Paz, autor dunha das obras sobre cine español que mellor exemplifican o
novo rumbo adquirido pola historiografía cinematográfica, destaca o compromiso
adquirido por historiadores da arte no seu labor de enfocar con maior rigor a análise
de obras artísticas nacidas na década dos corenta:
Y es que, contra lo que ha solido afirmarse –puesto que la historiografía
ha tenido a destacar más los rasgos de ruptura–, historiadores e historiadores
del arte no han podido sino constatar una inequívoca continuidad intelectual
en el período con el pasado del pensamiento artístico español de la primera
posguerra. Desde los años setenta, arquitectos e historiadores del arte (Ignasi
Solà-Morales, Joseph Quetglas, Carlos Sambricio, Luís Doménech, Víctor Pérez Escolano…) han comenzado a analizar con mayor profundidad y rigor los
textos artísticos del decenio, concluyendo –como solo tres décadas después
Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

25

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

comenzarán a hacer los historiadores del cine– la en extremo conflictiva pero
indudable unidad del proceso histórico artístico que recorre el siglo XX y la
continuidad que la década que nos ocupa presenta con el período precedente14.

A crítica cinematográfica tamén se foi abrindo a exploracións máis detalladas
dos filmes realizados durante os primeiros anos da posguerra, sobre todo tras a publicación da Antología crítica del cine español (1906-1995) (Cátedra, Filmoteca Española,
1997), dirixida por Julio Pérez Perucha. A partir deste novo prisma, preténdese fixar
a vista alén da superficie para internarse nun contexto que desvele as peculiaridades
formais do texto fílmico. Só deste modo se consegue derrubar o tópico segundo o
cal o cine español dos corenta era expresión da ideoloxía franquista.
No medio deste conflito sitúase Wenceslao Fernández Flórez, un escritor que
tamén sufriu os agravios do simplismo que o etiquetaron con excesiva precipitación
como un autor franquista. Xa repasamos o percorrido vital do escritor coruñés onde
se pode comprobar a súa zigzagueante traxectoria ideolóxica, na que atopamos non
poucas aventuras amorosas con algunhas propostas progresistas da época –non esquezamos a súa autodefinición de «socialista heterodoxo»– que debuxan unha personalidade moito máis complexa, e mesmo contraditoria nalgúns casos. Fernando
Díaz-Plaja adica as máis de trescentas páxinas da súa obra Wenceslao Fernández Flórez:
el conservador subversivo a intentar «más que para lavar una imagen, para precisarla
ante los jóvenes que ignoran a F. –F., no por el paso del tiempo y sí por ese falso retrato oficial»15. Nun libro conxunto de memorias de Fernando Fernán-Gómez e Eduardo
Haro Tecglen, dous autores cuxa afinidade ao Réxime era máis que dubidosa, realizan
un retrato revelador da súa figura:
FERNÁN-GÓMEZ: ... durante la posguerra Wenceslao Fernández Flórez
era un hombre muy respetado. Lo curioso es que él era también un hombre
absolutamente de derechas, pero con una literatura absolutamente disolvente,
de izquierdas, libertaria, antimilitarista, defensora del amor libre…
H. TECGLEN. «Los que no fuimos a la guerra», «Relato inmoral»… El vivía
en la calle Alberto Aguilera encima de una vaquería, y un día le pregunté tontamente si vivía allí por recordar las vacas gallegas. Me dijo que no se trataba
de eso. Le pregunté entonces qué pasaba con lo que escribía. «Pues que han
ganado los míos, y que no puedo escribir porque todo lo que he escrito en la

14
José Luis Castro de Paz. Un cinema herido: Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950). Barcelona: Paidós, 2002, páx. 57.
15
Fernando Díaz-Plaja. Wenceslao Fernández Flórez: el conservador subversivo. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa, 1998, páx. 10.
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vida me lo han prohibido». Le habían prohibido, claro, las obras antimilitaristas como aquellas del general Miquis, que era un experto en retiradas y que
ganó una batalla retirándose tanto que había dado la vuelta al mundo y pudo
sorprender así al enemigo por detrás. A Fernández Flórez le había pasado esa
desgracia porque él creía que ser de derechas era otra cosa16.

Os vínculos que unen a Fernández Flórez co cine enmárcanse dentro dun traxecto bidireccional, é dicir, non só a industria do cine se achegou ao autor galego
para nutrirse do seu talento, senón que, tamén, o propio escritor realizou numerosas
incursións no mundo do celuloide. A súa contribución non se limita simplemente á
concesión de dereitos de autor para a transposición das súas novelas, senón tamén
á asistencia en primeira liña de combate na elaboración dos guións, ademais de colaborar noutras facetas do proceso fílmico e de ofrecer mediante entrevistas e artigos a
súa opinión acerca do cine. Fernández Flórez marca certa distancia coa maioría dos literatos da súa época, moito máis remisos a mergullarse no mundo da cinematografía,
aos que alude nunha entrevista concedida a José Antonio Bayona para Primer Plano.
Hubo un tiempo en que existió cierta tendencia a declararse «por encima
del cine». Puro apego a lo tradicional, que lleva a los hombres a menospreciar
las novedades para las que su espíritu, y hasta su cuerpo, no tiene aún afinada
la percepción. Es un fenómeno de la misma índole que la repugnancia al tren y
el apego a las diligencias17.

En opinión de Rafael Utrera18, se hai algún académico que destacase por enriba
do resto pola súa afinidade ao cine ese é Fernández Flórez. Son varios os factores que
se atopan na base desta afinidade entre o escritor e a sétima arte, aínda que o factor
principal vén marcado polo tema global da súa obra. Certo é, como se argumentará máis adiante, que o estilo formal do autor galego favorece, nalgúns aspectos, o
proceso de transposición, pero a conxunción dos seus argumentos foi configurando
un núcleo temático que atraeu a mirada dos cineastas da posguerra. Ese núcleo temático constrúese a partir da observación da realidade que o rodea e que, posteriormente, retrata nas súas obras baixo unha pátina de sentimento melancólico. Trátase

16
Galán, Diego, La buena memoria de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen, Madrid:
Alfaguara, 1997, pp. 114-117.
17
José Antonio Bayona. Fernández Flórez habla para primer plano. Primer Plano. Nº 93, 26/7/42,
citado en Domingo Rodríguez Teijeiro (documentación y selección). «Entrevistas y artículos de Wenceslao Fernández Flórez en relación con el cine». En José Luis Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coords.)
Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, año, páx. 131.
18
Rafael Utrera. Escritores y cinema en España. Un acercamiento histórico. Madrid: Ed. JC, 1986.
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dunha realidade dolorosa que aplaca os ánimos dos seres humanos, os cales buscan
na súa imaxinación o único consolo á súa vida. Como se irá vendo ao longo dos estudos analíticos das súas novelas, os personaxes que poboan o mundo ficcional de Fernández Flórez deambulan por sendeiros de miseria material e existencial, sen máis
posibilidade de fuga que o mundo recreado pola imaxinación. A fantasía vén a suplir
a insatisfacción dos desgraciados, ofrecendo aquilo que tanto anhelan pero que non
poden alcanzar. O cine ofrece ao espectador a posibilidade de vivir cun alto grao de
realismo esa existencia alternativa que mitiga as angustias da súa propia vida, grazas
á súa capacidade para facer tanxible, máis que calquera outra arte, o mundo imaxinario que acode ao rescate dos infelices.
–Para mí, el cine es un arte maravilloso. Yo daría cualquier cosa por tener
la posibilidad de frecuentarlo asiduamente. Me falta tiempo. Y créame que lo
lamento bien sinceramente. Encuentro en el cine un arte que nos ofrece las
posibilidades que sobrepasan a otros muchos19.

O seu bautismo no cine20 prodúcese grazas a Eduardo Zamacois en Mis contemporáneos, charlas de sobremesa (1916-1921). Trátase dunha serie de retratos de coñecidos escritores españois (Pérez Galdós, Valle-Inclán, Pío Baroja, «Azorín», Machado, os
irmáns Quintero, etc.) nas que se combinaban as súas «charlas –unha fórmula moi en
voga pola época popularizadas por Jacinto Benavente– coa imaxe animada do escritor para dar a coñecer por América as figuras máis senlleiras da literatura española.
Tras unha exitosa xira que durou tres anos e que lle levou dende Nova York ata Bos
Aires e Montevideo, Zamacois volveu rodar novas películas para as súas charlas nas
que, desta vez, aparecía Wenceslao Fernández Flórez.
A segunda intervención no mundo do celuloide tivo lugar nunha película documental de Antonio Rey Soto, Un viaje a través de Galicia y Asturias (1922-1923), tamén
coa intención de exhibirse en América e dar a coñecer a terra, a cultura, a arte, e a
literatura de ambas as dúas terras e que contou tamén coa participación do autor
galego.
A súa terceira aparición como intérprete aconteceu en La malcasada (Francisco
Gómez Hidalgo, 1926), nunha breve escena na que se mesturaban personaxes reais

Luis Quesada. La novela española y el cine. Madrid: Ediciones JC, 1986, pp. 235-236.
Para profundizar nas primeras incursións de Fernández Flórez no cine véxase Jean-Claude
Seguin. «Wenceslao Fernández Flórez: una aventura de cine», en José Luis Castro de Paz, José María
Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro e Héctor Paz Otero. Tragedias de la vida vulgar. Adaptaciones
e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine español. Santander: Shangrila, 2014, pp. 64-86.
19
20
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e ficticios xogando unha partida de naipes21. Ademais do escritor en pantalla aparecían o toureiro Valencia II, o crítico taurino do ABC Gregorio Corrochano, Marcelino
Domingo, a actriz Julia Lajos no papel da cantante bolxevique Andrea Chinieff e Luisa
Melchor encarnando a «Cachita la Cubana».
Pero o paso importante prodúcese co guión de Una aventura de cine22 (1927),
filme que significaría o debut na dirección de Juan de Orduña, ata entón coñecido na
súa faceta de actor. A pesares de que o filme non encheu de orgullo ao escritor23, José
Enrique Monterde enxerga un aspecto esencial que en sucesivos traballos converterase nunha das grandes prestacións de Fernández Flórez á cinematografía.
Otra línea de interés de «Una aventura de cine» en relación a la obra del
creador de «El bosque animado» residiría en llevar al ámbito cinematográfico
ciertos intereses hoy considerados como metalingüísticos, pero que en obras
posteriores y en algunas de sus adaptaciones se reforzarán bajo una neta influencia pirandelliana24.

De certo, un risco que será unha das peculiaridades da escritura de Fernández
Flórez, a vertente metadiscursiva, materializouse, tal que unha declaración de principios, na primeira aproximación do escritor á elaboración dun discurso fílmico.
A súa seguinte colaboración é Odio, en 1934, un filme de Richard Harlan que
adaptaba un relato breve do autor galego que non espertou neste máis que comentarios ofensivos. Porén, un ano despois, unha das súas novelas máis populares, El malvado Carabel25 (1931), é levada ao cine co mesmo título polo escritor e xornalista Edgar Neville, no que foi o seu debut na dirección cinematográfica26. Outro director

A cinta de Gómez Hidalgo contaba con numerosas aparicións fugaces de gran renome como,
entre outros, o conde de Romanones, Ignacio Sánchez Mejías, José Millán Astral, Juan Belmonte, Francisco e Ramón Franco, os irmáns Luca de Tena e Romero Torres.
22
O guión desta película foi publicado como novela breve por entregas nos dous primeiros
números da colección La pantalla, entre os meses de novembro e decembro de 1927.
23
Rafael Utrera recollee no seu citado estudo Escritores y cinema en España. Un acercamiento
histórico unhas afirmacións de Fernández Flórez en ABC nas que repudia este traballo.
24
Enrique Monterde. Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. En José Luis Castro de Paz
(coord.) Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, año,
páx. 113.
25
A novela narra as peripecias de Amaro Carabel, un modesto empregado de banca que é
despedido por un exceso de honradez. Carabel intenta saír adiante e por iso decide converterse en
ladrón, pero as súas pretensións delituosas danse de fociños contra a súa bondade, fracasando calquera
intento de furto. Anos despois, Fernández Flórez crearía un perfil moi parecido ao de Amaro Carabel no
personaxe de Fendetestas, o bandoleiro de El bosque animado.
26
Ademais da dirección, Edgar Neville firmou o guión xunto con W. de Francisco.
21
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madrileño27, Fernando Fernán-Gómez, dirixirá unha nova adaptación no ano 1955,
e aínda habería unha terceira transposición mexicana da mesma novela dirixida por
Rafael Baldeón no ano 1960.
Xa na década dos corenta, Eusebio Fernández Ardavín dirixe Unos pasos de mujer (1941), coa colaboración como guionista de Rafael Gil, baseado no relato28 homónimo publicado no ano 1924 na colección La Novela de Hoy.
Co guión de Unos pasos de mujer, iníciase unha maridaxe entre Rafael Gil e Fernández Flórez que os levaría a citarse ata en catro ocasións29. Unha vez máis, o escritor galego inspira o debut doutro director (Rafael Gil) co mordente relato El hombre
que se quiso matar (1942), a partir dun guión de Luis Lucia en colaboración con Luis
Marquina. A trama desenvolve as vivencias de Federico Solá (interpretado por Antonio Casal), quen, tras perder a posibilidade dun emprego e ser abandonado pola súa
noiva, decide facer pública a pretensión de suicidarse. Esta situación convérteo nun
personaxe libertino e irrespectuoso coas regras de comportamento establecidas.
Case trinta anos despois, en 1970, Rafael Gil insiste nunha nova versión deste relato, esta vez con Tony Leblanc como actor principal, a partir dun guión de Rafael J.
Salvia.
A seguinte película, Huella de luz (1943), estreitará aínda máis os lazos profesionais entre Rafael Gil e Fernández Flórez, quen, nesta ocasión, non só cede o argumento da súa novela, senón que ademais participa activamente no proxecto como
autor do guión. De novo Antonio Casal pon rostro ao personaxe protagonista da
historia que obtivo un éxito rotundo de crítica e público.
Non menos destacable é a estrea de Intriga (1943), baseado nun relato curto titulado Un cadáver en el comedor30 dirixida por Antonio Román e que conta con diálogos
adicionais de Miguel Mihura. A narración desenvólvese dentro dos canons marcados
pola novela policíaca ata chegar ao desenlace da trama, no que un personaxe acusa o
autor da novela de ser o asasino. Na versión fílmica o autor dos asasinatos pasa a ser
o director da película que é descuberto e increpado polos actores. Como se observa,

Fernán-Gómez naceu en Lima e foi inscrito no rexistro de Bos Aires durante unha xira por
Sudamérica da compañía teatral da súa nai, pero dende a súa infancia viviu na capital de España.
28
Considerada por algúns críticos como a mellor narración de Fernández Flórez, narra a historia de Fausto, un home de carácter rudo e autoritario, e Rocío, unha prostituta coa que convive. A
relación non remata do mellor xeito e Fausto expulsa a Rocío da súa casa, pero no último momento
arrepíntese e desexa que volva antes de que cruce a revolta do camiño, pero a rapaza continuará a súa
marcha. Lamentablemente non se conservan copias desta fita.
29
Haberá unha quinta colaboración, pero esta vez con Rafael Gil como produtor de Volvoreta
(Nieves Conde, 1976).
30
Subtitulada Novela de policía, publicouse o 13 de marzo de 1936 na colección La novela de una
hora.
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o máis destacado deste proxecto é a súa aposta abertamente metalinguística que
pon en xogo mecanismos xa ensaiados no seu tempo por Pirandello e Unamuno. Ese
mesmo ano, Antonio Román volve adaptar un novo texto do autor galego, La casa de
la lluvia, publicada en 1925, «junto con Unos pasos de mujer, la mejor narración breve
de Fernández Flórez y una de las piezas más logradas que ofrece el género en la moderna narrativa española»31.
O ritmo das adaptacións non diminúe e apenas dous anos despois de La casa
de la lluvia José Luis Sáenz de Heredia leva á gran pantalla El fantasma, unha das seis
narracións que integran Fantasmas32 (1930). Fernández Flórez colabora na confección
do guión e, nesta ocasión, transfórmase un relato literario simple e lineal nun discurso fílmico autorreflexivo, no que un personaxe que encarna o Destino diríxese aos
espectadores para dar conta da súa narración.
Ata 1949 non se produce a seguinte adaptación. Esta vez a cargo de Ricardo
Gascón, que leva ao cine Ha entrado un ladrón (1920), pechando así o ciclo de adaptacións na década dos corenta. En total sete títulos, entre os cales catro –Huella de luz,
La casa de la lluvia, El destino se disculpa e Ha entrado un ladrón– serán analizados con
detemento nos próximos capítulos. Nos seguintes decenios, os títulos de Fernández
Flórez irán perdendo paulatinamente presenza na gran pantalla.
En 1949 o autor galego, que dende hai algúns anos viña escribindo artigos
sobre fútbol (De portería a portería), publica unha novela cuxo tema xira arredor deste
deporte: El sistema Pelegrín, co subtítulo Novela de un profesor de cultura física, que en
opinión de José Carlos Mainer «constituye la cota más baja en toda la producción
literaria del autor»33. Só dous anos despois, Ignacio F.Iquino traslada á gran pantalla,
con guión do escritor, a historia dun profesor de ximnasia que pretende fundar un
equipo de fútbol profesional.
Ademais do xa citado remake de El malvado Carabel realizado por FernánGómez, na década dos cincuenta Rafael Gil reincide na temática fernández-floreza co
mesmo actor que encarnou os personaxes das súas anteriores adaptacións do escritor coruñés. Camarote de lujo (1957) está baseado nunha narración breve publicada en
1915 co título de Luz de luna.
Co seguinte texto adaptado entramos xa na década dos sesenta, cunha versión fílmica de Los que no fuimos a la guerra (1961) a cargo de Julio Diamante, baseada

José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Ed.
Castalia, 1975, páx. 260.
32
As outras narracións son Siglo XX, La carretera, Mi mujer, Aire de muerto y El ejemplo del difunto
Pedroso.
33
José Carlos Mainer. Op. cit., páx. 369.
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na novela homónima34 do ano 1930. A esta película sucédelle ¿Por qué te engaña tu
marido?, dirixida por Manuel Summers en 1968 a partir dun conxunto de 12 relatos
publicados co mesmo título en 193135.
Xa nos setenta, Nieves Conde adaptou Volvoreta (1976), unha das novelas máis
populares do escritor galego que viu a luz en 1917. En opinión de Luis Quesada é
«posiblemente su obra más acabada, más convincente y equilibrada, más poética
y realista»36. Un ano antes, o realizador galego Antonio F. Simón rodaba unha curtametraxe titulada Fendetestas (1975), baseada no personaxe do bandoleiro de El
bosque animado. Esta novela contaría con dúas adaptacións máis, a primeira delas
en formato longametraxe, en 1987, baixo a dirección de José Luis Cuerda e, máis
recentemente, unha versión animada de Angel de la Cruz deu vida aos personaxes da
fraga de Cecebre.
Ademais destas novelas, Fernández Flórez escribe directamente para o cine
o argumento e os diálogos de El bosque maldito (Afán-Evu), dirixida en 1945 por José
Neches. Así mesmo tamén asina os diálogos adicionais de El capitán Veneno (1950),
filme dirixido e escrito por Luis Marquina a partir dunha novela de Pedro Antonio de
Alarcón. Por último, confecciona o guión de Rapto en la ciudad (1955), cuxa dirección
está a cargo de Rafael J. Salvia.
Como se pode apreciar tras este repaso realizado a través das aproximacións
de Fernández Flórez ao cine, os anos corenta marcan o período máis frutífero das
adaptacións das súas novelas que, á súa vez, sitúanse na década dos vinte. Cales son
os vínculos que enlazan ambos os dous períodos? Que relación existe entre a España dos primeiros anos da posguerra e a sociedade que Fernández Flórez describiu
dous decenios antes? Na resposta a estas preguntas pódese atopar esa ponte de
unión entre a obra literaria do autor galego e o cine español dos corenta. Indubidablemente, a complexidade desta cuestión demanda unha resposta que aglutine varias
causas determinantes, aínda que, ao noso xuízo, existe un factor principal entorno
ao cal agrúpase o resto de factores. A clave podémola atopar nunhas afirmacións
de Fernando Fernán-Gómez, un cineasta que, como xa sinalamos, fixo tanxible na
gran pantalla unha novela de Fernández Flórez (El malvado Carabel).

34
Esta novela, subtitulada Apuntes para la historia de un pueblo español durante la guerra europea,
constituíuse a partires dun relato incluído en Silencio (1918) co título El calor de la hoguera. Narra as
desputas suscitadas nunha pequena cidade entre aliadófilos e xermanófilos durante a Primeira Guerra
Mundial.
35
Varios personaxes narran as súas experiencias personais nas que relatan as súas infidelidades.
36
Luis Quesada. Op. cit., páx. 253.
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Buena parte de lo que el neorrealismo italiano aportó al cine, lo teníamos
nosotros aquí en los libros de Fernández Flórez. El español medio, de ciudad,
estaba allí retratado con más espontaneidad, más verismo que en el teatro de
Arniches y Benavente. Sus personajes eran menos singulares que los de Baroja,
pero más cercanos a nosotros; podíamos encontrar en ellos a nuestros vecinos
y, a veces, reconocernos a nosotros mismos37.

Algúns dos textos de Fernández Flórez, distinguidos por un retrato desalmado
da sociedade española, ían permitir a Fernán-Gómez
articular su humorística tendencia crítica y realista con los densos aspectos formales –algunos de ellos de inequívoca ascendencia ramoniana y jardielesca– que surgían ya, más o menos embrionarios, en Manicomio y El mensaje,
y, a la vez, encarnar como actor al personaje que, proletario, madrileñista y
arnichesco, había comenzado a perfilar –más o menos, parcial o tímidamente
según las posibilidades del papel en cuestión– en ciertos títulos muy relevantes
desde mediados de la década anterior38.

O escritor e director de cine considera os personaxes fernández-florezcos como
o núcleo central da relevancia que a obra do autor galego tivo na filmografía española. Acode á historiografía cinematográfica, mediante o cotexo co neorrealismo italiano –concibido, tamén, durante os anos doutra posguerra– para precisar a tipoloxía
de personaxes retratados pola pluma de Fernández Flórez. O elemento da súa obra
que exerce o magnetismo, é dicir, aquilo que achega o público cara as salas de cine
para considerar historias escritas vinte anos atrás, é o personaxe. Nas súas memorias, Fernán-Gómez desvela o motivo central que o levou a adaptar ao cine El malvado Carabel.
De la novela de Wenceslao Fernández Flórez «El malvado Carabel» me
atraía la idea central –el hombre que nace bueno no puede remediarlo– y el

Miguel Anxo Fernández. Fernández Flórez no cine. La Voz de Galicia, sección Culturas. 10, Noviembre, 1998. José Carlos Mainer tamén relaciona a obra do escritor co neorrealismo italiano, ao afirmar que a súa aportación «significó en el cine español de aquellos días una corriente de realismo que,
salvando las distancias, pudo haber llegado suponer una impronta como la dejada por Zavattini en el
neorrealismo italiano de aquellas mismas fechas». José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las
novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Ed. Castalia, 1975, páx. 40. Sobre as estreitas relacións de FernánGómez con Wenceslao Fernández Flórez e a influencia deste na súa obra fílmica, consúltese tamén Enrique Brasó. Conversaciones con Fernando Fernán-Gómez. Madrid, Espasa, 2002, especialmente o capítulo I.
38
José Luis Castro de Paz. Fernando Fernán-Gómez. Madrid: Cátedra, 2010, páx. 62.
37
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personaje protagonista, que me parecía muy adecuado para mis condiciones
de actor39.

De novo volve centrar a súa atención no protagonista como peza fundamental
da historia, consciente, ademais, de que boa parte do éxito obtido pola súa película entre o público debíase a que «el encanto del desdichado personaje central les
prendía desde el primer momento»40. En palabras de José Luis Castro de Paz, Amaro
Carabel representa o personaxe idóneo para
dirigir e interpretar una obra que respondiera a su idea de un cine popular, vulgar incluso, formalizado de una manera tan voluntariamente tosca en
ciertos aspectos (…) como preocupada hasta extremos inauditos por una puesta en forma, en verdad alambicada y moderna y de gran densidad textual, que
habría de caracterizar, en mayor o menor medida según las circunstancias, toda
su sobra cinematográfica41.

A afinidade de Fernán-Gómez cara os personaxes fernández-florezcos non se
limita ao protagonista de El malvado Carabel, xa que un dos seus «deseos como actor
sería interpretar una película basada en su novela Ha entrado un ladrón»42. Ademais,
a súa intervención en El destino se disculpa encarnando a un personaxe secundario
baseado nun relato de Fernández Flórez foi considerada por el mesmo como a gran
posibilidade para impulsar definitivamente a súa carreira como actor.
Contaba «El destino se disculpa» –en la que Sáenz de Heredia volvía a
intentar el género de humor– con la aportación de Rafael Durán, el actor más
popular del momento, en el papel del protagonista. Y mi personaje, divertido y
tierno a la vez, era casi tan importante como el suyo. Si las otras diez películas
no me habían servido más que para ser conocido en los ambientes profesionales, aquella podía ser mi ocasión definitiva43.

En definitiva, os personaxes que Fernández Flórez retrata na súa obra están
marcados pola conciencia do derrotado, que se plasma nas narracións do autor galego proxectando unha visión pesimista e melancólica da vida. Nin sequera as adapFernando Fernán-Gómez. El tiempo amarillo. Madrid: Ed. Debate, 1998, páx. 411.
Fernándo Fernán-Gómez. Op. cit., páx. 412.
41
José Luis Castro de Paz. Op. cit., páx. 63.
42
Fernando Fernán-Gómez. Op. cit., páx. 381. Finalmente, esta película sería adaptada por
Ricardo Gascón ao cine e contou no papel principal co actor Roberto Font.
43
Fernando Fernán-Gómez. Op. cit., pp. 336-337.
39
40
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tacións que intentan edulcorar con xiros nos desenlaces o ton deprimido das súas
novelas logran suprimir esa conciencia derrotista, de aí que as súas historias sexan
«profundamente críticas con la situación de una España injusta, atrasada y cursi, hondamente desesperanzadas (…) impregnadas hasta sus estratos más profundos de un
particularísimo realismo fatalista y de un humor tierno pero desconsolado»44. Debemos ter en conta que, como certificaremos durante as análises comparadas, as historias que nos narra Fernández Flórez veñen filtradas pola mente do protagonista, ben
mediante a narración en primeira persoa, ben por unha penetrante focalización, de
tal forma que a mirada melancólica se expande alén da súa intimidade. A conciencia
do derrotado crece na mente do personaxe e propágase ata anegar todo o universo
literario. É precisamente esa conciencia do derrotado a que, dúas décadas despois da
súa plasmación na ficción literaria, semella reproducirse de forma colectiva na sociedade española da posguerra. Este feito incítanos a formular unha reflexión: o retrato
da sociedade e dos seus individuos que o escritor coruñés realizou nas súas novelas dos anos vinte, é un retrato focalizado pola mente dun eterno pesimista como
era Fernández Flórez. Ese pesimismo invadiu tras a Guerra Civil todas as mentes dos
cidadáns deste país, de aí que entre os seus personaxes de ficción dos anos vinte e
os individuos reais dos anos corenta se estableza unha identificación notable. A xeito
de titular e pecando de simplificación, pódese manifestar que a obra de Fernández
Flórez é unha gran prolepse que anticipou, vinte anos antes, o pesimismo colectivo
dunha sociedade desangrada pola guerra. Anos despois de que o escritor coruñés
sacase do anonimato a estes personaxes nostálxicos, estala a Guerra Civil. Tras case
tres anos de terror, fusilamentos, bombardeos, paseos, exilios, sangue e morte, sobre
todo morte, o final do conflito trouxo consigo unha ditadura fascista cunha represión
case tan atroz como a propia guerra. Setenta anos despois daquel pesadelo podemos certificar que, independentemente do bando ao que pertencesen, senón todos,
polo menos a gran maioría dos españois saíron derrotados da contenda. Á miseria
material na que quedou sumida España hai que engadirlle a miseria existencial dos
superviventes. En consecuencia, a conciencia do derrotado que Fernández Flórez,
debido a circunstancias biográficas persoais, plasmou na súa obra de forma recorrente, por efecto da Guerra Civil, estendeuse a toda a sociedade española dos primeiros
anos da posguerra. Poderiamos dicir que a Guerra Civil sementou España de personaxes fernández-florezcos.

José Luis Casatro de Paz. Un cinema herido: los turbios años cuarenta en el cine españo (19391950). Barcelona: Paidós, 2002, páx. 91.
44
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HUELLA DE LUZ

Federico Saldaña é un modesto xornalista do diario de provincias conservador El Paladín. Vive coa súa nai nunha humilde casa, e sofre unha enfermidade terminal que pon
inmediata data de caducidade á súa vida. Para axudar a soportar esta penosa situación
da forma máis digna posible, o señor Sánchez Bey, deputado das cortes para quen traballa
Saldaña, obséquiao cunha estancia gratuita no luxoso hotel-balneario de Montoso, destino
habitual da alta burguesía da época. Unha vez alí, establece amizade cun grupo de mozos
pertencentes a familias adiñeiradas, entre os cales se atopa Lelly Medina, unha rapariga que
acabará conquistando o seu corazón. Para intentar achegarse á moza, Saldaña oculta a
súa verdadeira personalidade e faise pasar por un membro da elite burguesa. A noite de San
Esteban, Federico e Lelly acoden, co resto do grupo de mozos, ao baile do pobo, onde unha
rapaza coxa é obxecto de burla por parte de Jacobito, o máis irreverente do grupo. Esta bufonada esperta a compaixón de Federico pola moza, o cal, finxindo ante os seus acompañantes
que vai proseguir coa broma, achégase a ela para manter unha conversación. Federico ve na
coxa unha versión da súa propia existencia, e por uns instantes fai sentir á moza o pracer de
ser cortexada por un home de clase alta. Lelly é a única que se decata de que Federico non se
burlou da moza, senón todo o contrario; portouse como un auténtico cabaleiro. Esta actitude
esperta en Lelly un sentimento de cariño que ambos se confesan mutuamente no traxecto
de regreso ao balneario. Ao día seguinte, nunha excursión á praia, contemplan unha escena
horrorosa: o cadáver dunha aldeá que afogou na véspera. A imaxe do corpo corroído polos
cangrexos provoca en Lelly unha reflexión sobre a omnipresencia e a proximidade da morte.
Unha mañá, Federico recibe no balneario a visita inesperada da súa nai. A primeira reacción
do protagonista é de alegría por volver vela, pero de inmediato é invadido por un sentimento
de turbación ante a posibilidade de ser descuberto por Lelly en compañía da súa nai, cuxo
vestido vello revelaría a súa auténtica condición social e, en consecuencia, o embuste da súa
liñaxe. Por esta razón, afasta a súa nai do balneario e lévaa a comer a un piñeiral, fuxindo
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dun posible encontro con Lelly, pero esta, estrañada pola ausencia de Federico no Balneario,
búscao ata atopalo no piñeiral comendo coa súa nai. Cando Federico lle presenta a súa nai,
sabe que foi descuberto e a súa estancia en Montoso xa non ten sentido, polo que decide
regresar a casa ao día seguinte. Esa mesma tarde, de volta no hotel, atópase unha carta de
Lelly que Federico decide romper sen abrir.
Esta é a sinopse da obra literaria, pero a súa transposición fílmica presenta
notables diferenzas. No filme, Lelly Medina resulta ser filla de Andrés Medina, un
prestixioso e rico empresario que competiu toda a súa vida coa empresa do señor
Sánchez Bey. Ata o hotel chegan dous agregados da República de Turolandia en busca
dun contrato frutífero para os intereses do seu país. Desta circunstancia pretende
aproveitarse o apoderado do señor Bey, o cal proxecta traizoar ao seu xefe mediante
un pacto con Andrés Medina. Trátase dunha estratexia para lograr un contrato en
exclusiva cos agregados de Turolandia. Con todo, Saldaña descobre por casualidade
a manobra do apoderado traidor, e pon ao corrente da mesma ao señor Bey. Cando
Sánchez Bey se presenta no hotel para desbaratar a artimaña do seu apoderado, coñece a Lelly Medina, a filla do seu gran amor do pasado, Laura Aguilar, cuxo retrato
aínda garda no caixón da mesa do seu despacho. Este amor frustrado foi o inicio da
rivalidade con Medina, con quen Laura acabou casando, á vez que a orixe da amargura que invadiu, desde entón, a alma de Sánchez Bey. Tras unha fugaz xuntanza
cos agregados de Turolandia, o señor Bey logra salvar o seu contrato conseguindo,
ademais, arruinar as expectativas do seu eterno competidor. Cando se destapa a gran
mentira ideada por Saldaña xorde a figura paternal de Sánchez Bey, o cal, interpretando o papel de Celestino, logrará unir os dous mozos namorados. Para iso asina
un pacto amistoso con Medina e nomea a Saldaña o seu novo apoderado. A historia
termina como un conto feliz no que Lelly Medina e Saldaña prométense matrimonio.
A primeira gran modificación, que afecta de xeito considerable o argumento
orixinal de Fernández Flórez, radica na transformación da enfermidade terminal que
Saldaña sofre na novela por unha debilidade pasaxeira motivada polo cansazo. A
consecuencia inmediata é a dulcificación do ton dramático que desprendía o texto
literario. Tanto é así, que o resultado final da adaptación depara un filme no ronsel
da comedia americana, onde se evidencian claras similitudes co cine de Frank Capra45
e Ernst Lubitsch46, dous dos directores máis admirados por Rafael Gil desde os seus

O 2 de xaneiro de 1935 Rafael Gil publica en ABC un artigo adicado ao director estadounidense baixo o título de «Frank Capra. Tres fechas» no que canta as excelencias do seu cine. Reproducido
en Fernando Alonso Barahona. Rafael Gil. Escritor de cine. Madrid: Egeda, 2004.
46
Resulta inequívoca a analoxía existente entre os personaxes de Ninotchka (1939) de Lubitsch
e os personaxes que representan aos agregados de Turolandia.
45
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anos de mocidade nos que exerceu como crítico cinematográfico. Este xiro abre as
portas a un final feliz47 que, de feito, acaba por confirmarse e ratifica o novo talante
da adaptación. Agora ben, para a consumación dese final benaventurado foi necesaria a mediación activa de Sánchez Bey. É a súa intervención a que orixina un xiro no
desenlace da trama ata rematar na promesa de matrimonio dos mozos namorados;
pero ata a mediación de Sánchez Bey, exceptuando a supresión da enfermidade, poderiamos dicir que a adaptación desenvólvese cunha considerable fidelidade quebrantada xusto cando Sánchez Bey decide interpretar o papel de Celestino. Ata ese
momento consumouse o fracaso amoroso de Saldaña por simple incompatibilidade
de estrato social. Incluso a película –insisto, ata o momento previo á mediación celestina de Sánchez Bey– recupera a estrutura cíclica da novela, que se inicia e finaliza na
casa de Saldaña, apesarado pola perda do obxecto de desexo e resignado á escaseza
de bens materiais.
Si a usted le parece bien caer verticalmente en el contraste, puede volver a aparecer Octavio en su casa otra vez. Ya no hay trajes suntuosos. Saca del
armario de pino su chaqueta para ir a la oficina. Pide la comida o el desayuno
con urgencia, para no llegar tarde. La pobre cocina. La madre ajetreada. Un gato
mira desde el tejado, con la cabeza pegada a los cristales de la ventana. Vuelve
otra vez la vida de antes, que ahora es más triste48.

No texto fílmico, unha vez abandonado o hotel Montoso, vemos de novo ao
protagonista na súa casa, vivindo as mesmas penurias de sempre, nunha situación
moi similar á que o atopamos no comezo do filme. A súa nai, apurada por aforrar diñeiro, agarda ata o último momento para realizar a compra, pero cando chega á casa
xa é demasiado tarde para Octavio49 que ten que marcharse ao traballo sen comer.
Esta escena podería representar o retorno á súa forma de vida cotiá chea de penuria
que simboliza o fracaso da súa aventura en Montoso e, por extensión, de toda a súa

O happy end ou a alegría da reconciliación sempre foi un proceso gozoso para o público, e
Hollywood soubo rendibilizar con éxito esta fórmula. Véxase Pablo Echart. La comedia romántica de
Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra, 2005. Nesta obra o autor afirma que o espectador «sabe
que al término del enfrentamiento proceloso espera una reconciliación que colmas las aspiraciones de
felicidad de los personajes», páx. 250. David Bordwell afirma en El cine clásico de Hollywood, Barcelona,
Paidós, 1997, que no cine clásico hollywoodiense «la restauración de lo «bueno» como situación estable
crea un efecto explícito de equilibrio, como la acción de cerrar un libro para indicar el final de la película», páx. 40
48
Acotación do borrador do guión enviado por Fernández Flórez a Rafael Gil.
49
Octavio Saldaña é o personaxe cinematográfico, por esta razón, cuando queiramos facer
referencia exclusiva ao protagonista da película farémolo con este nome.
47
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vida. Pero a partir de aquí, a figura de Sánchez Bey emerxe como unha fada madriña
que se obstina en lograr un final feliz para Lelly e Saldaña, intentando reconstruír
en tempo presente o amor en fuga vivido na mocidade e que o segue atormentando
como recordo.
A batalla do amor fronte a morte
Huella de luz é a historia dun recordo ou, máis concretamente, a historia dos
«recordos», en plural, con vontade de outorgar xeneralidade ao concepto, aínda que
tamén poderiamos realzalo coa maiúscula: o «Recordo», en clara imitación do recurso
empregado con frecuencia por Wenceslao Fernández Flórez para termos cargados
de transcendencia50. Ata poderiamos utilizar unha síntese de ambas fórmulas «Recordos», na procura dun achegamento entre o significante e o significado. Como indica
o título do relato, a historia narra o recordo do idilio que o personaxe-narrador (Federico Saldaña) vive con Lelly Medina. Agora ben, o que o autor pretende é converter
a historia persoal de Saldaña nunha reflexión sobre a natureza destructora do tempo,
que humilla a vanidade do ser humano por medio do cotexo da súa efémera existencia coa eternidade da Natureza.
A vida é un cúmulo de recordos, é dicir, de feitos pasados, devorados polo
inmisericorde paso do tempo, construídos co mesmo material do que están feitos
os soños, tan fráxiles e intanxibles que abocan o home a un fracaso existencial. Os
recordos incitan constantemente o home a mirar cara atrás, obrigándoo a realizar un
percorrido crítico polos fragmentos da súa vida pasada, fragmentos imposibles de
asir, de volver vivir. A crueldade dese percorrido polo pasado depara unha pregunta
que leva implícita unha amarga resposta: a vida pasa, e eu que fixen nela?
Durante algún tiempo he supuesto vanidosamente que estoy llamado a
hacer algo importante. No era verdad. Comprendo ahora que aunque viviese mil
años sería incapaz de dar lustre a mi ilustre apellido; soy apenas un corazón, un
relojito que cuenta desde hace veinticinco años minutos ni muy alegres ni muy
tristes, y que, según parece, no podrá funcionar mucho más51.

Máis anguriosa que a percepción do tempus fugit resulta, se cabe, a sensación
de ver como a vida se escorre como area entre os dedos da man sen ter feito nada de
proveito. Esta é a conclusión á que chega o Saldaña literario consciente de que, por

50
Son frecuentes nos escritos do autor os vocablos con maiúsculas como Destino, Universo,
Natureza, Nada. Todos eles agrúpanse en torno ao concepto de Eternidade.
51
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, páx. 443.
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mor dunha enfermidade irreversible, quédalle pouco tempo da súa existencia malia
a súa mocidade. A única fase da súa vida que bañou de radiante luz a súa existencia
escura é o idilio vivido con Lelly, de quen só lle queda ese recordo e unha Huella de
luz é dicir, unha fotografía feita na praia por un fotógrafo ambulante e que, trala súa
morte, desexa que a súa nai garde entre o resto dos seus retratos.
A metáfora que encerra o título do relato Huella de luz carrexa unha dobre
interpretación. En primeiro lugar, remite á fotografía como proceso de captación
dunha imaxe a través do feixe de luz que desprende e que se rexistra nun material
sensible. Agora ben, a fotografía devólvenos unha contradición e é que, ao capturar
un instante da vida, o que en realidade está pondo de manifesto é a fugacidade da
mesma. En segundo lugar, a outra vertente metafórica do título ten que ver con algo
que xa manifestamos previamente. Trátase do recordo (huella) que, aínda sendo por
un espazo de tempo moi breve, iluminou (luz) a vida sombría de Saldaña, e fíxoo mediante unha luz cuxa fonte é a muller da cal o protagonista namorouse. No seu estudo sobre Wenceslao Fernández Flórez, José Carlos Mainer52 establece unha comparación entre Huella de luz e Unos pasos de mujer, ambas publicadas do mesmo ano (1924).
A proximidade semántica dos términos «pegada» e «pasos», serve para equiparar o
pouso de frustración que os protagonistas dos dous relatos sofren tralo desengano
amoroso con senllas mulleres. O personaxe duns pasos de muller, Fausto Ariza, pecha
a narración en primeira persoa da malograda historia de amor deste xeito.
Fueron, apenas, aquellos episodios unos pasos de mujer, que vino de no
sé dónde y no sé adónde se marchó. No he vuelto a verla. Pero en mi corazón,
tenso y duro, creo que aquellos pasos, tan leves, tienen aún huella, una débil
huella, que yo, tan fuerte, no consigo borrar...53

A percepción do fracaso que vive Saldaña –percepción que experimentan case
todos os personaxes principais de Fernández Flórez– acentúa a sensación de estar
a vivir unha existencia baleira, de non ter aproveitado unha vida que alberga no seu
seo a ameaza constante da morte, porque o destino de toda vida é a morte, por iso
o escritor galego escribe Destino con maiúscula, para conceder transcendencia ao
termo e poder, así, utilizalo como sinónimo da morte.
A morte, ese espectro que nos recorda a brevidade da vida, está presente en
todo o relato literario. No primeiro parágrafo xa se informa do estado terminal do

52
José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid:
Castalia, 1975.
53
Wenceslao Fernández Flórez. Unos pasos de mujer. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar, 1956, páx. 404.
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personaxe, debido a unha enfermidade irreversible e a pesar de contar só vinte e cinco anos. Deste xeito, toda a narración atópase envolta nun negro manto de pesimismo, de lutuosa aflición por unha vida nova a punto de expirar. Así, non resulta casual
o episodio da «aldeanita» falecida mentres mariscaba e cuxo cadáver foi depositado
na area da praia por unha barca de pescadores. Na contemplación e posterior descrición do corpo detense o narrador para testemuñar a súa rápida descomposición:
«Los cangrejos habían mordido la carne lívida, sobre la que la piel formaba arrugas.
Faltaba un ojo en la cara juvenil, deformada, y el otro azul, parecía ver, vivo todavía»54.
A visión desta horrible imaxe provoca en Lelly un ataque de existencialismo,
que acaso sexa o estado de ánimo constante de Saldaña posto que el xa mirou á
morte directamente, e a segue mirando todos os días: «la cercanía de la muerte es
verdaderamente lo que determina la vejez, y la vejez está en todos los minutos»55.
Pode que exista algunha forma de superar a morte, polo menos de transitar
pola vida en compaña dunha felicidade que permita vivir o presente dunha forma
plena, intensa, alén da voracidade do Destino. Ese elixir que permite aos mortais
ser felices e gañar pequenos combates ao paso do tempo é o amor. No seu afán de
loitar contra o paso do tempo, de conservar vivo o recordo de Lelly, Saldaña recorre
á literatura para aferrarse ao pasado converténdoo en presente: «Escribo porque viví
unos días magníficos y deseo darlos56 perpetuidad. Es como si hubiese apresado
un rayo de sol e intentase guardarlo»57. De feito, no paroxismo do seu amor por
Lelly, Saldaña –o narrador en primeira persoa– substitúe o tempo verbal en pretérito
–o que utilizou na analepse– polo presente, a pesares de que a acción siga instalada
no pasado: «¡Qué hermosa es Lelly! Mañana la veré y nuestros ojos ya se mirarán de
otro modo»58.
Esa é a verdadeira forza do amor, a capacidade de situar os amantes nun universo inmune ao paso do tempo e que, ademais, remate co tedio e a monotonía
dunha vida vulgar. Quedou dito que a angustia existencial que provoca o tempus fugit
multiplícase de forma exponencial cando, ao botar a vista atrás, nos inunda unha
sensación de baleiro, de soidade, de ter transitado pola vida sen acometer algún acto
digno de mención. Só o amor pode encher de gratos recordos ese baleiro.
O mundo ficcional da obra de Fernández Flórez atópase repleto de personaxes
desgrazados pola ausencia do amor. A lista destes personaxes sería moi extensa, pero

54
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, páx. 466.
55
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 467.
56
Obsérvese o sorprendente loismo na expresión do autor coruñés.
57
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 444.
58
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 464.
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imos centrarnos nun caso que pode resultar paradigmático para as nosas pretensións
probatorias. Trátase doutro Federico, en concreto, Federico Solá de El hombre que se
quiso matar (1929), personaxe que anuncia publicamente a súa decisión de suicidarse.
Convencido de que «la vida es profundamente estúpida»59, e despois de recoñecer
que xamais gozou dun só día que enchese o oco dunha existencia carente de substancia, Federico Solá fixa unha data para matarse, pero durante o tempo que transcorre entre o anuncio do suicidio e o prazo da súa consumación, algo veu a encher
o baleiro da súa vida. Trátase de Irene, a moza que namora a Federico e que, tras
contemplala por primeira vez, fai aflorar neste a chave da súa angustia: «Entre todas
las amarguras de la vida –pensó– ninguna como esta de no haber sido amado nunca
por una mujer tan hermosa»60. Finalmente, Federico renuncia ao suicidio grazas á
chamada do amor a través da figura de Irene. En certo modo, o amor logrou vencer
o suicidio, é dicir, a morte, tal e como parece afirmar Federico Saldaña en Huella de
luz cando reflexiona sobre o seu romance con Lelly que, debido ao inmediato óbito
daquel, está abocado ao fracaso.
¿Me esperaría [Lelly] aún cuando quizá yo no existiese? ¿Guardaría la
ilusión de encontrarme mientras mi cuerpo fuese desapareciendo en el camposanto de mi pequeña ciudad? ¿No sería ésta una especie de supervivencia, la
única para la cual mi escepticismo podía abrir una excepción?61.

A posibilidade de sobrevivir a través do recordo concédea o amor, porque este
deixará pegada na existencia aínda despois da súa morte. De aí, a importancia dun
recordo tocado polo amor, porque o converte nun recordo imborrable que consegue a perpetuidade grazas á proxección que se fai do obxecto amado sobre a imaxe
doutros individuos que, por unha variada serie de circunstancias, evocan a figura do
desaparecido.
Quizá porque nuestro amor no se logró, porque fue el primero y fue desgrazado y ninguna decepción pudo mancharlo, quizá por su mismo infortunio,
viviría en el recuerdo de Lelly a través de todos sus amores futuros con el suave
perfume de melancolía que pudo ser y no fue, porque el Destino se opuso62.

59
Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. Madrid:
Ed. Aguilar, 1956, páx. 412.
60
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 420.
61
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: ED. Aguilar,
1956, páx. 468.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 472.
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Esta formulación redunda no pensamento existencialista63 que inunda toda a
obra de Fernández Flórez. O que se pretende significar é que a imaxe ou o recordo
dun ser falecido que se proxecta sobre outra persoa desvela o anhelo do ser humano
por recuperar o obxecto de desexo perdido. En termos antropolóxicos, reprodúcese
o mito de Orfeo que ousou descender ás tebras do Hades para recuperar a Eurídice,
a súa amada, que faleceu pola picadura dunha serpe. O que, en definitiva, desvela
este anhelo é un trauma ocasionado pola perda do obxecto de desexo, ben a causa
do Destino ou ben pola aparición da morte, termos (Destino e Morte) que no vocabulario particular de Fernández Flórez, comparten campo semántico.
Aínda que o papel que interpreta Sánchez Bey na película é totalmente novo
respecto á novela, as motivacións que o empurran a comportarse como un «celestino» xa se atopaban na obra de Fernández Flórez no interior do personaxe de Federico Saldaña. O que Sánchez Bey pretende é revivir a través dos dous mozos –Octavio e Lelly– a historia de amor que el viviu coa nai da moza, pero que rematou en
fracaso. Trátase, pois, dunha forma de suplicar unha segunda oportunidade, un xeito
de retroceder no tempo que lle permita asir o fugaz instante que, por unha vez, iluminou a súa escura existencia. Ao igual que Saldaña intentaba atrapar unha porción de
tempo a través da plasmación en papel escrito da súa experiencia, Sánchez Bey busca
o mesmo obxectivo por medio da escenificación real dunha parella que esperta nel
un sentimento de nostalxia debido aos paralelismos coa súa experiencia persoal. É
unha forma de mirar ao pasado que se podería denominar «recordo reconstruído».
Este anhelo universal por abrir unha ventá ao pasado, que aquí representa Sánchez Bey, enlaza coa idea que o director expuxo, no seu día, sobre a arte cinematográfica.
Nostalgia: la vida presente ha fracasado y la humanidad encuentra su
mayor consuelo al recordar el pasado. Y ningún arte como el cinema es tan
elocuente al evocar. Sobre todo, al evocar lo inmediato, lo que aún carece de
frialdad histórica por no haber perdido el calor de la vitalidad64.

Se nos fixamos na posta en escena do momento no que Sánchez Bey e a nai
de Octavio observan compracidos á moza parella namorada, podemos observar
como a disposición dos personaxes e a situación da cámara parecen recrear a estam-

O pensamento existencialista que remite, en último término, ao autor danés Sörem Kierkegaard, e que tivo o seu apoxeo nos escritos de Jean Paul Sastre e Albert Camus penetra en España na
concepción ideolóxica e estética de importantes escritores, entre os que destaca Miguel de Unamuno.
64
Rafael Gil. Frente a la pantalla. Nostalgia. Madrid, ABC, 26 de dicembro de 1934. Recollido en
Fernando Alonso Barahona. Rafael Gil. Escritor de cine. Madrid: Egeda, 2004, páx. 219.
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pa de dous espectadores que observan
a ficción representada nunha pantalla
cinematográfica. Tanto a nai de Octavio coma Sánchez Bey séntanse nun banco practicamente de costas á cámara,
mentres que nun segundo plano, fronte
ao campo de visión dos dous espectadores, a parella de namorados goza do baile e do seu recentemente estreado compromiso de voda (Foto 1). Identifícanse,
Foto 1
pois, con dous espectadores de cine que
observan na pantalla o final de feliz dunha historia de ficción, e, como escribiu
no seu día Jean Mitry, «ningún arte mejor que el cine puede seguir las huellas de la
memoria, dado que la actualización y la presentificación son la manifestación más
tangible de su esencia misma»65.
Escenifícase mediante este plano un proceso de identificación66 entre o espectador –neste caso o señor Bey– e o protagonista, Saldaña.
Por iso, a insistencia dos personaxes en relacionar ese final feliz cun sono ou
cunha ilusión podería espertar no espectador certo escepticismo respecto ao desenlace da película, coma se continuamente estivésemos a advertir de que tal desenlace
só tería cabida na ficción, e non na vida real. Se aos propios protagonistas da historia
lles custa aceptar a autenticidade do que están a vivir –«Dime que todo esto es verdad porque yo no me lo creo», chega a dicir Octavio a Lelly mentres bailan na escena
final–, a percepción do espectador será moi similar á que o señor Sánchez Bey obtén
mentres observa sentado no banco a un Octavio feliz de ter conseguido o que el
nunca tivo. E é que, aínda que nese momento séntese reconfortado polo desenlace,
unha vez remate a festa, a contemplación do retrato que esconde no caixón da súa
mesa, volverá espertar no señor Bey a nostalxia polo perdido, polo que puido ser e
non foi. Unha sensación moi similar apoderarase do espectador real unha vez remate
a proxección da película e recupere o sentido da realidade, da súa realidade.

Jean Mitry. Estética y psicología del cine. Las formas. Madrid: Siglo veintiuno, 2002, páx. 436.
Para profundar sobre a identificación no cine Véxase Jacques Aumont, Alain Bergala, Michael
Marie, Marc Vernet. Estética del cine. Barcelona: Paidós, 2002. Este estudio diferencia entre «identificación primaria», aquela pola que o espectador identifícase coa súa propia mirada e experiméntase como
foco da presentación como suxeito privilexiado, central e trascendental da visión, e «identificación secundaria» que xurde da analoxía moitas veces sinalada entre as estruturas fundamentais do relato e a
estrutura edípica.
65
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O soño faise real grazas á intervención de Sánchez Bey, quen se converte en
algo así como unha fada madriña. Impulsando este final feliz, Sánchez Bey mitiga,
en certo modo, a súa frustración pasada coa nai da moza, nun intento por vencer o
paso tempo.
Fantasía valedora
A simple vista, a experiencia marabillosa que Saldaña vive no balneario de Montoso, a pesar de fraguarse sobre unha gran mentira, externamente posúe un alto grao
de tanxibilidade; é dicir, aínda que Saldaña non é quen di ser, o amor que existe
entre Lelly e el é verdadeiro, logo o personaxe logra vivir un romance e sentir, por
unha vez na súa vida, xusto antes de morrer, o cariño dunha muller. Dito isto, desenvolveremos unha idea que intentaremos matizar coa maior das cautelas. Para iso, de
antemán descartarei calquera afirmación categórica para moverme no relativismo e a
mesma ambigüidade do relato. Non pretendemos transmitir unha conclusión inequívoca nin irrefutable, posto que a súa exposición se realiza dende un punto de vista
moi persoal, froito da análise dalgúns pequenos indicadores que o texto literario
distribúe furtivamente, como claves dunha suxestión subliminal sobre o contido da
trama. A cuestión é a seguinte: o episodio que Saldaña vive no balneario de Montoso é real ou é froito da súa fantasía? Non cabe dúbida de que unha primeira lectura
superficial do relato non ofrece datos concluíntes de que Saldaña non estivese no
balneario, non coñecese a Lelly e non vivise un romance con ela. Porén, unha lectura
a un nivel máis profundo pon de relevo algúns datos que, polo menos, poden dar pé
a unha interpretación metafísica. Vaiamos por partes. A contemplación do cadáver
corroído da moza aldeá causa unha gran conmoción en Lelly, e suscita nesta unha
reflexión acerca da morte: «He leído una leyenda japonesa que dice que las almas
realizan aquello en que piensan durante los últimos momentos de la vida»67. Segundo
esta lenda, nos momentos previos á morte, a alma vive a experiencia ansiada polo
moribundo durante a última etapa da súa existencia. Recordemos a historia de Geraldo, o poceiro coxo de El bosque animado (1943) que sufría un amor intenso por Hermelinda. Geraldo falece enterrado por un derrubamento de terra mentres escavaba
a gran profundidade en busca de auga. Nese estado intermedio que hai entre a vida
e a morte, a alma de Geraldo vive, nunha dimensión mística, a consumación do seu
desexo de amor con Hermelinda. O caso de Saldaña non se resiste á comparación,
posto que el é un individuo que sofre unha enfermidade terminal e o seu falecemento
está próximo, e dende o primeiro parágrafo da novela o espectro da morte rolda a
súa conciencia. Saldaña está a punto de exhalar o seu último suspiro neste mundo,
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logo a súa alma pode que iniciase esa viaxe espiritual cara a ese espazo onde se cumpren os desexos que non puideron realizarse en vida.
É innegable que a historia vivida no balneario de Montoso resulta unha paréntese no desenvolvemento normal e cotián da vida de Saldaña. Este reside nunha
humilde «casiña» coa única compaña da súa enloitada nai, todo é triste e vulgar ao
seu arredor, e o seu salario apenas lle permite chegar a final de mes. Unha circunstancia moi concreta lévao ao Balneario, unha especie de Síbaris onde coñece o luxo e o
amor, e esa circunstancia é significativa: o estado terminal da súa enfermidade mortal. É dicir, o feito de que esté a punto de morrer é o que propicia que Saldaña viva
esa experiencia que el sempre anhelou, pero que a súa vida vulgar lle negou. O último
parágrafo do relato pode resultar revelador: «¡Si fuese verdad que hay alma y que el
último pensamiento la orienta!... ¡Con qué rápido vuelo partiría mi espíritu a verla
(Lelly) otra vez!»68. Acaso non poderiamos pensar que ese voo xa o iniciou para vivir
a historia con Lelly que nos contou?
Volvendo ao episodio da moza coxa do baile, a cal, por certo, sofre a mesma
invalidez física que o poceiro Geraldo, descubrimos unha nova alusión á lenda xaponesa. Na súa conversa son Saldaña a moza declara o seguinte: «Mientras mamá cocina
me marcho al pinar, y todas las veces se me ocurre pensar allí, no sé por qué, en los
cuentos que leía de niña...»69 Os puntos suspensivos acentúan o interrogante sobre
o contido das devanditas palabras, pero o que parece interpretarse destas é unha
insinuación aos contos de fadas, ás historias cheas de fantasía que veñen a encher
o baleiro dunha vida vulgar. Suxire isto que a moza agarda a aparición dun «Príncipe
azul» que lle permita vivir unha historia de amor? A súa coxeira condenouna para
sempre a vivir inmersa na mediocridade, e xamais poderá ser a protagonista deses
contos de fadas que lía de pequena, agás cando esté a punto de falecer e a súa alma
viaxe cara ao piñeiral onde espera encontrarse cun «Príncipe azul».
O encontro de Saldaña coa moza coxa esperta naquel un sentimento de compaixón e tenrura, motivado pola identificación marcada, sobre todo, pola figura da
nai:
Pensé en decirla: «Mi madre es como la de usted, y, como la de usted,
prepara con sus manos endurecidas por la labor de mi alimento, y me mira
con la angustia con que esa mujercita la mirará a usted, cuando mi mal me
desgana...»70.
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A rapaza pertence ao grupo dos derrotados, dos desgrazados, condenada a
vivir coa súa nai o resto da súa vida, porque a súa incapacidade física a privou dun
home que a queira, o mesmo que lle sucede a Saldaña.
Y a su lado seguí, llevando a su alma ilusiones felices. Creo que nunca
cortejé con tanta delicadeza a una mujer. Le dije todo lo que a mí me hubiese
gustado oír, a sabiendas de que le era grato porque nuestras almas eran hermanas en el ansia y en el infortunio, y ella y yo padecíamos de ese «quiero y
no puedo» que hace de un alma juvenil algo así como un pájaro que se golpea
aleteando en una jaula estrecha71.

Ela aínda garda a esperanza de vivir ese sono forxado na lectura dos contos
infantís, mentres que, dalgún xeito, Saldaña está a vivilo nese momento. Mesmo, este
intenta inxectar na vida da moza coxa unha pequena dose de irrealidade, unha falsa
ilusión que, en certa medida, reproduce o encontro da rapaza co seu «Príncipe azul»,
por medio do suposto interese que esperta nela un inquilino do balneario de Montoso, aínda que este sexa froito do mesmo anhelo que sofre a moza: «Comprendía
que ella disfrutaba de la ilusión de verse galanteada por un millonario»72. Resulta paradoxal que un personaxe irreal permita vivir a outra persoa unha peripecia irreal.
Quizais sexa porque a vida dos humildes só se alimenta de ilusións, de aí que non
sexa estraño que Saldaña utilice un cualificativo propio dos contos de fadas para referirse ao gran hotel-balneario de Montoso: «A mí me parece un palacio encantado»73.
Mesmo Saldaña, no arranque do relato, engade ambigüedade á historia alimentando a confusión sobre a realidade do episodio vivido con Lelly, con algunha
frase como: «Fue una vida que me hice yo dentro de mi propia vida...»74.
Acaso a alusión máis explícita á ambigüidade dos feitos vividos por Saldaña no
balneario de Montoso sexa o paralelismo que establece entre el mesmo e Segismundo, o personaxe de La vida es sueño75: «...porque Lelly é moi guapa e porque o seu
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 463.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 462.
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Calderón de la Barca escribiu La vida es sueño no século XVII. Esta obra teatral narra a historia
de Segismundo, fillo de Basilio, rei de Polonia. Basilio leu nos astros que o seu fillo Segismundo sería
un príncipe malvado que o destronaría. Para evitar que este vaticinio se cumpra, Basilio encerra o seu
fillo nunha torre, pero co paso do tempo, esperanzado de que o destino non se cumpra, concede unha
oportunidade a Segismundo, o cal é durmido e trasladado ao pazo, onde se esperta convertido en Príncipe. A forma de actuar de Segismundo confirma a Basilio as peores predicións polo que, novamente,
é sedado e trasladado ao seu cativerio. Pero o pobo de Polonia rebélase contra o seu soberano, libera
a Segismundo e convérteo en rei. O efecto causado polo sedante, sumado á confusión desa dobre vida
provoca en Segismundo a dúbida sobre a vida que oscila entre a realidade e o sono.
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efecto afaga a miña vaidade e completa as delicias desta existencia dun mes, que para
min ten algo das peripecias do Segismundo de La vida es sueño»76.
Do mesmo xeito que Segismundo, Saldaña, despois de permanecer «sedado»
durante toda a súa vida, atrapado na prisión dunha vida mediocre, esperta para vivir
un «soño» no balneario de Montoso, e faino xusto antes da súa morte, no momento
xusto no que a alma experimenta o desexo cobizado nos últimos anos da súa existencia. A contradición que se establece entre «espertar» e «vivir un sono» alimenta a
ambigüidade, e sitúa o personaxe nun espazo oscilante entre a realidade e a ilusión,
ou quizais, nun único espazo ilusorio: «El condenado a muerte bien puede permitirse
soñar en voz alta»77. Non será a experiencia de Saldaña en Montoso un soño en voz
alta?
A novela parte do «agora» do narrador –o presente–, e dá paso á analepse de
forma moi diáfana, sen equívocos, marcando claramente o elemento de transición:
«Fue una vida que me hice yo dentro de mi propia vida... Veréis»78. Así, o autor pretende trazar unha nítida liña divisoria entre os dous «agoras», o presente e o pasado,
coa clara intención de que o lector non mesture ambos os dous tempos, porque
a analepse supón unha paréntese na vida vulgar de Saldaña, o que o personaxe vive
en Montoso é un acontecemento excepcional, illado da monotonía da súa existencia,
coma se os dous «agoras» pertencesen, non só a momentos diferentes, senón tamén
a vidas distintas. O autor pretende marcar distancias entre os dous tempos, o do
narrador, inequivocamente real, e o do personaxe, situado na ambigüidade. Empracémonos, por un momento, no suposto de que non existise esa nitidez na diferenciación dos dous «agoras», que, por exemplo, o relato se desenvolvera de forma lineal,
sen ningún tipo de anacronía, de tal maneira que a trama discorrese ao longo dun
só «agora» temporal, narrada en terceira persoa por un narrador omnisciente. Neste
suposto, a historia de Saldaña en Montoso non se atoparía desvinculada do status
temporal do narrador, co cal se suprimiría un elemento do discurso que contribúe a
imbuír de ambigüidade ao romance de Saldaña con Lelly. Non habería unha vida que
se abre paso dentro da súa propia vida en forma de analepse, porque a linealidade
faría avanzar a historia nun mesmo contínuum, sen fisuras, onde os acontecementos
discorren nunha mesma liña temporal, co cal, en certo sentido, a afirmación «Fue una
vida que me hice yo dentro de mi propia vida...»79, non acadaría a veracidade que
consegue coa analepse. A paréntese dentro da súa vida que Saldaña experimenta
en Montoso, resáltase por medio do inserto nunha analepse, que distingue o «agora»
real (Saldaña no seu cuarto) do «agora» ambiguo (Saldaña en Montoso).
76
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Neste punto gustaríame traer a conto Camarote de lujo80, unha película do ano
1957 na que interveñen os tres suxeitos principais de Huella de luz: Fernández Flórez, Rafael Gil e Antonio Casal. Trátase dun filme que intenta rescatar, varios anos
despois, unhas constantes temáticas moi similares ás desenvolvidas na película do
ano 1942. O seu protagonista é Cadaval, unha persoa de condición humilde que se
traslada dende a súa pequena aldea cara a A Coruña para traballar nunha axencia
que organiza as viaxes dos emigrantes con destino a América. Certo día, o seu xefe
planea embolsarse unha boa suma de diñeiro roubándolle os papeis de embarque a
un pobre home e entregándollos a un individuo que, por problemas coa xustiza, debe
abandonar o país canto antes. Cadaval é incapaz de mostrarse indiferente ante tamaña inxustiza e decide devolverlle os papeis ao seu lexítimo dono. Ao decatarse,
o seu xefe monta en cólera e despide a Cadaval do traballo, deixándoo ao bordo da
indixencia. Finalmente, todo se soluciona cando a persoa á que axudou a embarcarse
a América herda unha fortuna, e devolve o favor a Cadaval nomeándolle asesor dos
seus negocios.
Nunha das súas visitas ao barco por cuestións de traballo, o protagonista contempla fascinado o fasto que rodea os camarotes de primeira onde viaxan os ricos.
Esta visita embelesa a Cadaval, que unha noite soña con poder viaxar algún día nuns
deses luxosos apousentos. En definitiva, o camarote de luxo non é máis que un cuarto como a do hotel Montoso, e a ilusión de Cadaval é poder acadar o status social
e económico que lle permita gozar dunha viaxe no medio de tanta opulencia. Á fin,
ese sono que parecía tan afastado remata por cumprirse grazas a unha intervención
externa en recompensa dun acto de bondade do personaxe que acada un estatus
privilexiado.
En Huella de luz, igual que a marabillosa noite do baile de Cincenta leva data de
caducidade e expira ás doce, a experiencia que Octavio vive en Montoso finaliza nun
mes, despois volverá ser a mesma persoa de sempre, o modesto empregado dunha
oficina que vive nunha humilde casa coa súa nai, onde os gatos comen o seu prato
de comida. O paso do tempo convértese nunha ameaza, porque implica a morte do
falso Saldaña, o personaxe, que el forxou a base de mentiras para conquistar o corazón de Lelly.
De aí a súa preocupación mentres olla un calendario, ou cando contempla
como os raios de luz dos fogos artificiais se esfuman en cuestión de segundos. Porén,
na historia de Octavio, o naufraxio que esperta o paso inevitable do tempo dilúese
no final feliz, grazas á escena última na que os fogos artificiais volven iluminar o ceo
nocturno, como aconteceu no momento no que Octavio declarou o seu amor a Lelly,

80
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e que simboliza o triunfo fronte ao paso do tempo que pretendía separar á parella
protagonista. Por iso, se temos en conta este aspecto, a temática do paso do tempo
ten unha visión algo máis optimista que a novela. Agora ben, non esquezamos o personaxe de Sánchez Bey, quen, por moito que lograse recrear parte do seu pasado a
través de Octavio e Lelly, cada vez que volve a vista cara atrás, atoparase coa percepción dunha existencia baleira, onde a evocación dun amor frustrado recórdalle o que
puido ser e non foi. Na secuencia do baile, a pesares de ser o momento máis feliz da
película, sae a relucir a amargura de Sánchez Bey cando dialoga coa nai de Octavio e
afirma que se alguén no seu momento tivese feito por el o que agora el está a facer
por Octavio, a súa existencia tería cambiado considerablemente.
O equívoco da personalidade
Non debemos pasar por alto outro elemento fundamental na iconografía cuentística: o espello. Ante el, Saldaña certifica o desdobramento de personalidade ou, o
que é o mesmo, o paso dende a súa vida vulgar cara esoutro mundo e esoutra vida
que vivira na súa fantasía. Saldaña cruza o espello para vivir unha paréntese na súa
existencia, unha paréntese que flutúa entre a realidade e a irrealidade, cuxo maior
inimigo non é outro máis que a verdade: «La verdad era lo único feo, triste e inmundo
que había entre los dos»81.
A adaptación cinematográfica non podía obviar un tema recorrente tanto na
obra literaria de Fernández Flórez coma no cine español da posguerra. Falamos, por
suposto, do equívoco da personalidade82. Octavio Saldaña, como na novela, faise pasar por un suxeito de elevada capacidade adquisitiva co fin, primeiro de adaptarse ao
nivel de Montoso, e logo de prosperar na súa relación amorosa con Lelly.
O simple desexo expresado polo personaxe de fuxir da vida que lle tocou vivir
para refuxiarse nunha personalidade ficticia forxada pola súa fantasía supón un rexeitamento da realidade que o rodea. É en definitiva, unha crítica encuberta á penosa
situación na que se atopa a sociedade dos anos corenta, repleta de individuos condenados a pelexar cos gatos por un prato de comida.
O elemento que serve de disfrace ao personaxe para facerse pasar por unha
persoa de amplos recursos económicos é a roupa que lle presta o señor Sánchez
Bey. Desta forma, o smóking, e por extensión o vestiario, convértese nun elemento
de camuflaxe, o disfrace que permite a Saldaña ocultar a súa verdadeira procedencia: «Vestir bien ha sido, acaso, la mayor de mis ambiciones»83. En realidade o que

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 471.
Tamén considerado como síntoma do trauma posbélico. Véxase Félix Fanés. El cas CIFESA:
Vint anys de cine español (1932-1951). Valencia Filmoteca Generalitat Valenciana, 1989.
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ambiciona Saldaña non é vestir ben polo simple feito de ir elegante, senón gozar da
sensación de ser rico, aínda que só sexa pola experiencia externa. Por iso, cando a
súa nai fai acto de presenza no balneario, o vestido vello desta convértese para Saldaña nunha ameaza para a súa falsa personalidade.
Paso a paso, Saldaña vai consumando a súa mutación –«Gozaba del placer de
mi nueva existencia»84–, ata chegar ao clímax do proceso que acontece xusto despois
de coñecer a Lelly. A aparición na súa vida da moza urxe unha metamorfose completa
que lle permita achegarse a ela con certas posibilidades de éxito.
Debo convencerme de que soy un joven potentado y desempeñar mi papel dignamente. De cualquier manera, no hay en ello ningún peligro, porque en
Montoso no se presenta ocasión de gastar un céntimo fuera del hotel. Querido
Saldaña..., no lo olvides: vas a ser durante el mes de agosto y por excepción en
tu existencia, eso que has envidiado tantas veces: un muchacho rico y ocioso
que se divierte, ajeno a toda preocupación85.

Para presentar o proceso deste desdobramento, Fernández Flórez fai uso dunha metáfora moi visual: colocar a Saldaña diante do espello. O proceso adquire tal
carga de realismo a ollos do personaxe que mesmo utiliza a segunda persoa para
referirse a si mesmo. O seu outro «eu», o pobre, o que vive coa súa nai nun humilde
habitáculo e cobra un minguado salario polo seu labor nun xornal de provincias,
quedou atrapado no espello: «No he querido aún subir a mi cuarto, para que el
Federico del espejo no mueva la cabeza ante mí reprochadoramente»86. Debaixo,
subxace unha frustración: a do fracaso da propia existencia. A vida que lle tocou vivir
a Saldaña, todo aquilo que o rodea, atópase instalado na infelicidade, por iso ambiciona unha vida diferente que recrea baixo o manto dunha gran mentira e un smóking
que nin sequera é seu.
O filme abunda na representación simbólica do vestiario, pero faino, como
non, aproveitando os recursos visuais da imaxe cinematográfica.
Mientras Saldaña se disfraza con elegantes trajes en la lujosa mansión
de Sánchez-Bey, el encuadre va aislando su imagen y la del mayordomo en un
espejo, hasta que éste ocupa la totalidad del mismo. Sólo a través de aquél
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vemos surgir a su otro yo, quien, sin episodio alguno de transición, aparece ya
en el hotel, escenario de los sueños87.

A escena na que Saldaña proba o vestiario de Sánchez Bey enmárcase entre
dous planos secuencias que certifican a transformación do personaxe ou, polo menos, a nova condición social que adquiriu Saldaña polo simple feito de vestir un traxe
de alta costura. Se observamos con detemento ambos os dous planos –entrada e saída da casa de Sánchez Bey– atoparemos un pequeno contraste entre ambas as dúas
que evidencia a devandita transformación. Cando Saldaña chega á mansión, o encadre recolle un individuo minguado pola opulencia do espazo, case poderiamos dicir
que atordado. O plano secuencia corta a figura de Saldaña por debaixo dos xeonllos,
con clara intención de minimizalo, de reducir a súa presenza nun ámbito superior ás
aspiracións dun simple empregado. Saldaña avanza de fronte seguindo o mordomo
e, no seu desprazamento, observa marabillado o luxo da estanza. En todo momento
a cámara permanece fixa. A continuación, por corte, a cámara sitúase á altura da
entrada cun plano xeral, ten lugar un salto de 180 graos da cámara con respecto á
súa situación anterior, producíndose, así, un efecto envolvente do espazo (Foto 2, 3,
4). O que realmente se encadra é o espazo, a fastosa mansión de Sánchez Bey, posto
que a cámara queda fixa, ignorando o desprazamento de Octavio. Mentres, parece
desdeñar a importancia da presenza humana no devandito espazo, xa que aquela
supón unha insignificancia dentro deste. No traxecto que vai dende a entrada da
mansión ata o vestidor do señor Sánchez Bey, Saldaña camiña detrás do mordomo,
remedando un can faldreiro que segue os pasos do seu amo. Pero todo cambia tras
a escena da proba do vestiario. Entón, lucindo xa o traxe prestado, Saldaña recibe
tratamento de señor e marcha seguido polo mordomo; alcanzou un rango superior
que lle fai merecedor dun respecto que nin el mesmo se cree, posto que constantemente xírase para comprobar incrédulo como o mordomo, agora si, atópase a súa
enteira disposición e camiña detrás del. O respecto tamén llo gañou á cámara, e é
que nesta ocasión o plano reduciu o seu tamaño, incrementando a importancia da
figura humana respecto ao espazo, grazas ao nivel social simbolicamente acadado
co novo vestiario (Foto 5). Ademais, o que antes era un plano fixo agora converteuse
nun travelling para seguir os personaxes no seu desprazamento. O suxeito xa non
se sente atordado polo luxo do ámbito, xa non é un ser minguado, senón que a súa
nova condición permítelle unha mellor adaptación ao espazo (Foto 6). Porén, dentro
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da súa recentemente estreada personalidade, queda un pouso da súa antiga condición que se reflicte tras saír da mansión de Sánchez Bey e colocar o sombreiro que o
mordomo lle desaconsellou vestir por tratarse dunha peza de caza. Isto vén a advertir
que, a pesar da aparencia externa, a adaptación de Octavio a Montoso, un lugar de
luxo e opulencia, vai contar con algunha que outra dificultade, xa que a súa verdadeira personalidade, a de home vulgar, sairá a flote en momentos puntuais; tal é o caso
da escena na que lle pide ao camareiro do hotel un whisky e este lle contesta cunha
pregunta: «Johny Walker?» ao que Octavio responde con ignorancia que o que pediu
é whisky, e non o que o camareiro lle ofrece.
O vestiario que utilizou Saldaña como disfrace volve adquirir un valor metafórico, xusto despois do cal Lelly descobre a súa farsa, cando, abatido, decide regresar
á casa coa súa nai e vémolo gardando na maleta toda a roupa que o señor Sánchez
Bey lle prestara (Foto 7). Este momento representa a defunción do personaxe que
Saldaña se inventara. Pero en certa forma volve resucitar ao final da película cando Octavio e a súa nai son convidados á festa organizada polo señor Sánchez Bey coa
intención de conseguir a unión dos dous mozos. Trátase, pois, do regreso ao mundo
que abandonou en Montoso e para iso a súa nai aconséllalle que se poña o traxe prestado. Ao principio, Octavio móstrase contrario, xa que, segundo declara, non quere
poñerse ese traxe nunca máis, porque decidiu enterrar para sempre ese personaxe.
Pero finalmente, accede a levalo, aceptación que se converte en presaxio do que
sucederá despois, posto que, en certo modo, Octavio ao final consegue recuperar a
personalidade que finxiu posuír en Montoso ao conseguir a man de Lelly e ser o novo
apoderado de Sánchez Bey.
Hai un momento na película no que, a propósito do equívoco da personalidade, a bis cómica adquire un patetismo non exento de crítica. Falamos da escena
na que Octavio le a correspondencia da súa nai en presenza de Lelly; pero faino
terxiversando o contido da carta co fin de presumir ante a moza, alardeando dunha
fortuna que non posúe. No entanto, a cámara mostra ao espectador as verdadeiras
palabras escritas pola súa nai, con toda a súa penuria, en contraste co parlamento
presuntuoso do personaxe. O resultado final é a ironía, a cal esperta no espectador
un pequeno sorriso pola comicidade da escena, pero, á vez, ese sorriso suscita un
sentimento de pena ante a penosa situación na que vive o protagonista e o patetismo exhibido por este para intentar fuxir, aínda que sexa por medio da ilusión, desa
realidade.
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Para optar ao amor de Lelly, Saldaña vese obrigado a mentir, iso si, na mentira
atópase un fundamento económico, é dicir, finxir un status social sobradamente desafogado que oculte a súa situación de semi-indixencia. Non nos resistimos a destacar o
paralelismo que, salvando as distancias, se establece co personaxe dun relato de Tragedias de la vida vulgar88, concretamente co titulado La limosna, que narra a historia dun
neno indixente que pide esmola na porta da igrexa. Vive namorado dunha nena de
familia adiñeirada á que certo día rescata dun incendio. Cando esta, días despois, se
achega ao mozo que está a pedir para facerlle entrega dun donativo, este mente e di
que non está a pedir esmola. De xeito patético, o rapaz pretende ocultar, ao igual que
Saldaña, a súa precaria forma de vida por temor a non poder aspirar ao amor da moza.
Un novo exemplo do equívoco da personalidade atopámolo no relato titulado El ilustre Cardona. Ramiro Cardona é un poeta sen éxito que vive coa súa irmá enferma. A situación económica é moi complicada, xa que apenas logran chegar a fin de
mes. Cardona cóntalle á súa irmá que os seus poemas se venden por todas as partes,
pero que por unha cuestión de principios se nega a recibir nin un só peso da venda
dos seus libros. Obviamente, todo é unha farsa. Cando a saúde da súa irmá empeora
e a necesidade de diñeiro vólvese ineludible, descóbrese toda a mentira.
Semella que o único consolo dos desgrazados é a mentira. Á fin de contas, repito, o que subxace a toda esta formulación é unha frustración, un fracaso, a certeza
dunha realidade tráxica que lle tocou vivir a moitos seres humanos que constitúen o
centro de atención e de inspiración para Wenceslao Fernández Flórez.
A atalaia do moribundo

Outro elemento temático que, non só marca o desenvolvemento desta novela
curta, senón que, ademais, establece un nexo entre toda a obra literaria de Wenceslao Fernández Flórez, é a posición que o personaxe adquire pola súa condición de
moribundo. A proximidade da morte sitúa a Saldaña nun lugar intermedio entre a
vida e a morte, privilexiado dende o punto de vista da percepción que adquire do
mundo terreal, moi por enriba das inquietudes cotiás dos mortais cuxa limitada amplitude de miras non supera as premas da inmediatez.
Ahora comprendo que el desventurado había renunciado a vivir y que, al
separarse de los afanes comunes, al desconectarse de la ilusión y del deseo, se
encontró, como un privilegiado espectador, sentado a la orilla de la turbulenta
riada humana, y por eso veía mejor y juzgaba con acierto89.
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De certo, son moitos os personaxes de Fernández Flórez que obteñen unha
visión privilexiada, case demiúrxica, que lles permite albiscar horizontes moito máis
afastados que os que depara unha visión común. Esta posición de privilexio vén dada
pola fase premortuoria que viven algúns dos seus personaxes ou, simplemente, polo
padecemento dalgunha enfermidade: «...desde que conozco mi enfermedad miro a
los hombres más sosegadamente...»90.
En El hombre que se quiso matar (1929), o seu protagonista, no momento no
que decide suicidarse, agudiza a súa percepción da realidade ao situarse nunha dimensión intermedia entre a vida e a morte: «Durante cinco días fui un ser superior
sólo por haber hecho fría renuncia de mi vida»91. Nesa etapa de transición atópase
o narrador articulista de Visiones de neurastenia. O título desta obra, composta por
unha recompilación de artigos, resulta significativo, mesmo o propio autor verte luz
sobre esta cuestión, e converte unha enfermidade nun estado de clarividencia que
lle permite observar a realidade dende un enfoque moito máis perspicaz: «La neurastenia no es un desequilibrio, sino un estado natural del hombre, durante el cual se
aguzan las percepciones y se advierte el mundo tal y como realmente es»92; «Porque
la neurastenia –fíjense ustedes bien– es la lucidez de la lógica, es la hipertrofia del
sentido crítico. Yo tengo ahora mucho más sentido crítico y enjuicio con más aguda
lógica que antes»93.
Dalgún xeito, o que se describe nestes fragmentos é a posición do escritor á
hora de desenvolver unha ficción ou de describir unha realidade. Un autor literario
busca un distanciamento do feito narrado, a través dunha mirada «neurasténica», que
lle permite relativizar o don efémero da vida para reflexionar sobre a vulgaridade
das vidas de todos os que o rodean94. Non esquezamos que Federico Saldaña é o
narrador da súa propia historia, un escritor que relata un feito que el viviu dende a
posición de moribundo e para el a vida vulgar cobrou moita relevancia: «...en la vida

Ibídem.
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Resulta interesante comprobar, neste punto, a coincidencia de pensamentos entre Fernández Flórez e Rafael Gil, quen adaptará ao cine esta novela. O director, durante os seus anos de crítico
cinematográfico expresárase en termos moi similares aos formulados polo autor na súa obra literaria:
«Y es que nunca se ve tan bien como cuando miramos a través de los cristales que separan la vida de la
muerte». Rafael Gil. Un genio de occidente. Murnau. Popular film, Nº 310, 21 de xullo de 1932, recollido en
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del hombre más vulgar hay tanta maravilla...»95, porque cando alguén ten o convencemento de que o momento que se está a vivir é o último, os actos sinxelos cobran
unha grande importancia.
A melancolía do pasado
A pesares de que a adaptación elimina a enfermidade terminal de Saldaña, e
por conseguinte a súa visión neurasténica, o filme de Rafael Gil conserva parte desta
formulación pesimista grazas a un recurso acertado que consiste no desdobramento do personaxe novelesco: Federico Saldaña, no seu tránsito ao cine, desdóbrase
en Octavio Saldaña e Sánchez Bey. Estamos ante un procedemento novidoso á vez
que práctico, posto que, deste xeito, lógrase que Octavio Saldaña herde do seu orixinal literario a pobreza material que lle mantén sumido nunha vida miserable con
nulas oportunidades de conseguir o corazón de Lelly Medina, mentres que Sánchez
Bey, que na novela non pasa de ser un personaxe circunstancial, herda a pobreza
vital que Federico Saldaña destila a causa da prematura morte que lle axexa e do
desengano amoroso. O personaxe Sánchez Bey representa na película un atesourado
empresario que dedicou toda a súa vida a conseguir unha fortuna material, pero un
sentimento de nostalxia xorde do seu interior cando, ao volver a vista cara atrás, se
decata de que toda a súa existencia discorreu pola senda da monotonía, a apatía e a
soidade. No caixón da mesa do seu despacho garda a foto do seu amor frustrado, un
caixón que abre todos os días, unha realidade da cal non pode escapar, que o atormenta e que lle recorda que, a pesares da súa riqueza, é un home cunha vida triste.
Así o expresa nun diálogo co seu apoderado no que sae a relucir toda a súa nostalxia
(Foto 8).
A mutación que sofre o personaxe cinematográfico de Sánchez Bey respecto
da súa raíz literaria permite esparexer polo filme boa parte da melancolía que inunda
as páxinas do relato escrito.
Tratándose, como xa dixen, da historia dun recordo, a novela acepta con naturalidade o enxerto dunha analepse arredor da cal se desenvolve a historia. A linealidade da historia fractúrase para introducir unha analepse que narra a experiencia
de Saldaña en Montoso. Iníciase con Federico Saldaña no seu cuarto, tras o seu paso
polo balneario e preparado para contar aos lectores a súa vivencia nese lugar. Polo
tanto, encontrámonos con dúas liñas temporais distintas: o tempo presente, no que
se sitúa o narrador; e o tempo pasado (analepse), habitado polo personaxe e que
detalla o sucedido en Montoso. É dicir, existe un «agora» do narrador (presente), e un

Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, páx. 443.
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«agora» do personaxe (pasado). Esta distinción é factible grazas á representación
explícita do narrador: «Escribo porque
viví unos días magníficos y deseo darlos
perpetuidad»96. O relato está narrado en
primeira persoa, en consecuencia, o narrador e o personaxe son o mesmo suxeito. Agora ben, podemos establecer unha
distinción entre ambas as dúas figuras a
partir da súa situación temporal. O SalFoto 8
daña narrador é aquel que se encontra
no seu cuarto e que procede a narrar o
que deu de si o seu paso polo Balneario
de Montoso. Sitúase no tempo presente, dende o cal se despraza cara a un tempo
pasado, no que se desenvolve a acción principal da novela, e no que o Saldaña personaxe sobresae por enriba do Saldaña narrador. Neste caso, o relato principal non é o
relato do tempo presente, senón o relato do tempo pasado. Logo o importante non
é o presente, senón o pasado, o recordo. É así porque a analepse ocupa o noventa
por cento do discurso, mentres que o tempo do presente funciona como marco de
apertura e de clausura da novela.
A esexese que se pode extraer do uso da analepse en Huella de luz, ten que
ver coa predisposición que esta anacronía suscita no lector á hora de enfrontarse á
historia narrada. Con anterioridade ao inicio da analepse, o lector xa coñece unha
información fundamental: o personaxe está a punto de falecer a causa dunha enfermidade terminal e atópase na súa casa acompañado da súa nai, triste e melancólico.
Esta información anticípase ao lector no primeiro parágrafo da novela, provocando
que sobre as páxinas seguintes se estenda un lutuoso veo que condiciona a mirada
do lector; deste modo, a Morte, a omnipresente Morte, roldará polo relato de principio a fin, será compañeira de viaxe de Saldaña, co obxecto de recordarlle –tamén
aos lectores– que todo acto que se propoña levar a cabo terá un carácter efémero.
Aínda que ao lector non se lle informa exactamente do acontecido, o ton melancólico
e triste das primeiras liñas, ademais da certeza de que o personaxe é un moribundo,
son suficientes datos para que se faga unha composición de lugar previa ao relato
dos acontecementos en Montoso. Sabemos que Saldaña foi derrotado: «Estoy de
nuevo en mi cuartito de la calle del Lamedal. Todo en él me parece más pobre y más
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triste...»97. Todo o que se dispón a contarnos na analepse desembocará nesa frase,
especie de choro na que a locución «de novo» advírtenos do retorno a unha situación
previa e resolve calquera posibilidade de cambio.
Co anticipo da solución antes do inicio da analepse, o autor logra que as expectativas que se forxa o lector non se circunscriban en torno á cuestión «Que vai
suceder?» xa que esta pregunta, de forma máis ou menos manifesta, obtivo resposta
ao principio da novela. A mente do lector non se centra no futuro, como sucede nun
relato lineal, posto que ese futuro xa o coñecemos, o centro de interese non está
na disxuntiva de se Saldaña rematará ou non con Lelly –dende o primeiro parágrafo sabemos que non– senón que se concentra nas circunstancias que arrastran esa
relación ao fracaso, é dicir, na causa da derrota do personaxe. A pregunta que se
formula o lector é: «Por que Saldaña remata só?», polo tanto, a lectura convértese
nunha exploración do contexto individual e social que aboca o personaxe a un estado
de penuria, miseria, soidade e melancolía. Nas tramas onde prevalece a linealidade,
o desenvolvemento consiste nunha solución, mentres que naquelas tramas de orde
non temporal, o desenvolvemento consta dunha exposición.
Dende un presente inequívoco co que se inicia o relato, o narrador en primeira
persoa fai provisión de pensamentos, reflexións, sensacións, conclusións e descricións que orixinan saltos cronolóxicos tanto ao pasado, «Antes de abstraerme para
trazar estas líneas, he prestado atención a los objetos que me rodean»98, como tamén
ao futuro, «Ni aún me gusta pensar que cuando esté muerto, venga nadie a verme en
mi camita de hierro, entre las sábanas viejas. Ansiaría tan sólo que mi madre no se
apartase de mí... hasta que fuese preciso»99. Neste primeiro fragmento que corresponde ao presente dende o cal, posteriormente, se trasladará cara ao pasado, prevalece
a descrición psicolóxica, onde abundan os termos que escenifican a subxectividade
do personaxe-narrador, tales como «paréceme máis pobre...», «Pensándoo ben...»,
«eu síntome...», «Comprendo agora...», «os meus sentimentos e as miñas ideas son
vulgares...», «Se penso niso...», «Ansiaría tan só...», «Tamén se me ocorre...». Deste
xeito, o lector realiza unha viaxe a través da mente do narrador, da súa intimidade
psíquica, coñecemos o que pensa e sente no seu «agora», é dicir, o presente, despois
de pasar polo balneario de Montoso. Co cal, as dúas desviacións temporais respecto ao presente que salientei, responden a motivacións psicolóxicas do narrador. Na
primeira desviación, o salto ao pasado o que pretende é exemplificar, mediante a
descrición dos obxectos e os ruídos que lle rodean, a reflexión que trazou nas liñas

97
98
99

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 443.
Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 444.

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

60

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

previas: «...en la vida del hombre más vulgar hay tanta maravilla...»100. Por este motivo
rescata o momento no que aos seus oídos chegaron os sons que configuran a banda
sonora da súa vida vulgar.
O mesmo sucede coa anticipación ao futuro. O que impulsa o seu pensamento
cara a un futuro inevitable é a intención de argumentar a frase precedente: «He dicho
ya que siento el pudor de la agonía»101. O sentimento de pudor que lle suscita inspirar
tristura, trasládao cara ao momento supremo da súa agonía, o da futura morte, que
el desexa vivir en solitario, coa única compaña da súa nai.
Pola súa banda, a estrutura temporal do filme de Rafael Gil sacrificou a grande analepse da obra literaria. A historia de Octavio Saldaña xa non é a historia dun
recordo e, polo tanto, o personaxe principal do filme non realiza unha regresión que
transporte ao espectador a unha realidade pretérita. Unha das chaves da cor depresiva que imbúe a novela é a estrutura temporal, a cal formula de antemán o inevitable
fracaso ao que estaba abocado o relato que se narra na analepse. No filme, a historia avanza cara ao futuro, de forma lineal, formulando expectativas que estimulan a
curiosidade sobre o que acontecerá nas sucesivas secuencias. Agora ben, a pesar de
que o filme non presente ningunha escena retrospectiva, unha vez máis, volvemos
botar man do personaxe cinematográfico de Sánchez Bey para rescatar certos aspectos da novela que, só aparentemente, parecen perderse no proceso de adaptación,
pero que, como veremos a continuación, perduran de forma implícita. Certo é que a
versión cinematográfica non presenta nin unha soa desviación da orde cronolóxica
respecto á linealidade, sen embargo, o filme incita de forma constante a mirar cara
ao pasado mediante as reflexións cargadas de nostalxia que Sánchez Bey expresa a
través dos seus diálogos. As devanditas reflexións simulan, en certa forma, os efectos
que a analepse provoca nos lectores da novela: unha mirada cara ao pasado cargada
de melancolía e de meditación sobre o paso do tempo.
A primeira regresión que Sánchez Bey realiza sobre a súa vida acontece xa na
súa primeira aparición na película. Nunha conversación co seu apoderado deixa fluír
a súa nostalxia cando este recorda a vitoria empresarial obtida sobre «Maderas Medina» moitos anos atrás. Por unha razón que o espectador aínda descoñece, a mención
desa empresa suscita no personaxe unha mirada cara ao pasado, un pasado cheo de
éxitos económicos e comerciais, pero, tamén, estigmatizado por un fracaso amoroso.
O balance de todos eses anos non resulta moi satisfactorio: «Hoy que tengo una gran
fortuna me pregunto muchas veces si vivo mejor y hasta si no he perdido mi vida».
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Narra entón a historia do seu amor de xuventude e descubrimos as coincidencias
da súa vida pasada coa vida de Octavio. Cando era novo, Sánchez Bey coñeceu unha
muller da cal se namorou, pero aquel amor frustrouse porque ela era unha moza de
familia adiñeirada, e el, daquela, un simple empregado sen apenas recursos económicos. Finalmente, un rico empresario logrou casar coa moza para desgraza de Sánchez
Bey, quen para desquitarse do devandito fracaso decidiu traballar con vehemencia co
fin de converterse nun importante home de negocios, e a pesar de conseguilo, a súa
vida, segundo as súas propias palabras, foi un fracaso. A acumulación de caudal económico non puido suplir a ausencia dunha muller, a única muller á que verdadeiramente amou. A historia que Sánchez Bey viviu con esa muller é unha historia afectada
polo paso do tempo como demostran as palabras do personaxe: «Es una historia tan
lejana y tan breve». Unha reflexión como esta só pode ser froito dunha mirada cara
ao pasado dende un lugar que espacialmente podería identificarse co cuartiño da
rúa Lamedal, pero que vitalmente representa a etapa final dunha existencia. Sánchez
Bey non é un personaxe afectado por unha enfermidade terminal como era o caso
do Saldaña novelesco, pero trátase dunha persoa próxima á terceira idade, feito que
lle empurra a realizar balance da súa vida, e o resultado deste é a constatación dunha
vida baleira a pesar da abundancia material, cuxa única experiencia sublime foi devorada polo paso do tempo ata convertela nun recordo, nunha pegada de luz afastada
e breve. Finalmente, cando o personaxe abre o caixón do seu escritorio, un plano
subxectivo do personaxe móstranos unha fotografía dese amor fugaz. Estas palabras
de Sánchez Bey supoñen a primeira mirada atrás que, sen ser de modo estrito un
flashback, trasladan ao espectador cara a un espazo pretérito, e, ademais, establecen un dobre paralelismo. En primeiro lugar, entre a historia de amor que Octavio
Saldaña está a punto de vivir en Montoso; e en segundo lugar, entre Sánchez Bey e a
personalidade triste e melancólica de Federico Saldaña.
A segunda regresión no tempo que se produce na novela –de novo en palabras
de Sánchez Bey– ten lugar no Hotel Montoso, cando este acode a remediar o engano
perpetrado polo seu apoderado. Falamos do instante no que Sánchez Bey coincide
cara a cara con Lelly Medina, a filla do seu amor fugaz de xuventude e, nunca mellor
dito, o seu vivo retrato, porque a fotografía que garda no seu escritorio parece cobrar
vida a través da moza. Cando Lelly revela que é filla de Laura Aguilar, o plano medio
dos dous personaxes deixa paso a un primeiro plano do señor Sánchez Bey, hipnotizado pola visión do que semella unha pantasma chegada do pasado (Foto 9 e 10).
Á súa vez, volve soar o mesmo leitmotiv musical que oímos a primeira vez que falou
do seu amor frustrado. De seguido, Sánchez Bey expresa o parecido físico de Lelly e
a súa nai cunha frase que manifesta o anhelo por recuperar o tempo, por recobrar o
obxecto de desexo perdido: «Es (usted) ella», coa forma verbal en presente. Mesmo
cando se van despedir, o subconsciente de Sánchez Bey, ese subconsciente lastrado
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pola ferida dunha perda, provoca que a chame polo nome da súa nai: Laura. Trátase, pois, dun retorno ao pasado, ou máis ben, dun retorno do pasado de Sánchez
Bey que se proxecta sobre o presente.
Máis tarde, o onte de Sánchez Bey volve a presentarse ante el, pero esta vez
non a través da imaxe de Lelly, senón a través da imaxe de Octavio Saldaña unha vez
que este remata as súas vacacións no hotel Montoso. O lamento de Octavio recoñecendo a imposibilidade dunha relación entre el e unha moza de familia adiñeirada
como é o caso de Lelly suscita a identificación de Sánchez Bey co rapaz desolado e,
por conseguinte, a reaparición da nostalxia. As palabras de Sánchez Bey recordando
a súa propia historia volven transportar o espectador a un tempo anterior, a un pasado que aínda aflixe o seu ánimo: «Conozco a un hombre que ante el mismo caso
no reaccionó como usted. Un hombre que luchó y tampoco consiguió nada». O espectador sabe que está a falar de si mesmo, da súa propia historia. Cando se despide
de Octavio quéda só no despacho e, de novo, o leitmotiv musical do que falamos fai
acto de presenza na banda sonora. Séntase no seu escritorio e le a carta de Lelly na
que esta lle prega que lle envíe os sinais de Octavio para poder poñerse en contacto
con el. Ao deixar a misiva no caixón do escritorio, outra vez o retrato de Laura volve
presentarse ante os seus ollos, ata provocar un xesto de profunda aflición.
Todas estas reflexións regresivas de Sánchez Bey enchen, en certo modo, a
ausencia da analepse na versión cinematográfica, achegando, aínda que sexa nun
segundo plano, esa tonalidade melancólica e pesimista que bañaba a novela de Fernández Flórez. A través do personaxe de Sánchez Bey, o espectador observa unha
vida triste e deserta, no que a única nota de alegría a proporcionou algo tan breve e
intanxible como unha pegada de luz.
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Xa comentei que a estrutura cronolóxica da novela predispoñía a atención do
lector cara ás circunstancias que propiciaron o fracaso e a soidade de Federico Saldaña. Así pois, as interrogantes que incitaban a curiosidade do lector non se centraban
en acontecementos futuros: «Que vai suceder?», senón que buscaban unha causa á situación do personaxe que o relato expoñía de antemán: «Por que Saldaña acaba só?».
Obviamente, o filme de Rafael Gil, ao declinar o uso da analepse, recupera a cuestión
que afecta a acontecementos futuros, que sucederá a continuación e como rematará
a historia de Federico. Pero a historia de Sánchez Bey xa rematou; coñecemos a súa final e coñecemos as consecuencias que deixou na conciencia do personaxe. De modo
que, mentres a trama de Federico empurra o espectador a considerar con atención
as súas accións e como estas fan avanzar a trama, ao mesmo tempo, encontra na
historia de Federico Saldaña todas as respostas á soidade de Sánchez Bey. Debido
aos paralelismos evidentes que emparentan a ambos os dous personaxes, as súas historias entrecrúzanse de modo que as preguntas suscitadas pola historia de Sánchez
Bey atopan resposta na historia protagonizada por Federico Saldaña.
De novo a figura de Sánchez Bey permite conservar algúns dos recursos levados a cabo por Fernández Flórez para a construción da novela, e é que o escritor
coruñés recreou en Huella de luz unha historia de personaxe, na que o lector emprega
a súa curiosidade en desentrañar as circunstancias vitais que abocan os individuos
á soidade e á nostalxia. É este personaxe quen invita ao espectador a formularse as
mesmas cuestións sobre a súa soidade que o lector da novela se formulaba sobre Federico. En definitiva, mentres a trama de Octavio invita o espectador a mirar cara ao
futuro en busca dunha solución e, polo tanto, centrarse na acción, a trama de Sánchez Bey busca unha mirada cara ao pasado en busca de respostas, dunha exposición
que aclare a situación vital do suxeito en cuestión, co cal, o punto de atención non é
a acción en si mesma, senón o personaxe.
O espazo subxectivado
A primeira función do espazo que formulo consiste no seu papel como principio organizador do material narrativo, tanto na súa faceta de cohesión e coherencia
textual, coma na caracterización por xéneros. No caso que me ocupa, a función organizadora do espazo aplícase, sobre todo, á diferenciación dos dous tempos nos que
se desenvolve a trama da novela: «El espacio objetiva el tiempo hasta el extremo de
que pensamos en el tiempo como espacio, pues sólo localizándolo llegamos a adquirir conciencia de él»102.
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De certo, unha pauta que favorece a distinción entre os dous tempos de Huella
de luz novela é o espazo. Así como o tempo presente permitíame situar o narrador, e o
tempo pasado, o personaxe; o espazo proporciona a localización do tempo da enunciación (Cuartiño da rúa Lamedal) e do tempo da analepse (balneario de Montoso).
Empezarei polo espazo que abre a novela: o cuartiño da rúa Lamedal.
Estoy de nuevo en mi cuartito de la calle Lamedal. Todo en él me parece
más pobre y más triste, pero también más acogedor. Pensándolo bien, no me
gustaría morir en otra parte. La muerte tiene su pudor especial, y yo me siento
como las bestezuelas heridas que buscan el amparo de una mata o el sombrío
refugio de su cueva para retorcerse en la última convulsión, mostrando sus
dientecillos blancos al destino103.

A cita permite introducir a segunda das tres funcións desempeñadas polo espazo: o seu papel como caracterizador do personaxe. Wenceslao Fernández Flórez non
se preocupa por describir de forma detallada o seu «cuartiño», porque non lle interesa que o lector coñeza como é exactamente esa estanza, que dimensións ten, como é
a súa decoración, cal o seu mobiliario. Pasa por alto unha descrición física do ámbito
no que habita o personaxe, e decide centrarse nas sensacións que nel esperta: «Todo
en él me parece más pobre y más triste, pero también más acogedor». O que o autor
pretende é utilizar o espazo como espello da alma, como unha prolongación do estado anímico do personaxe. Os adxectivos «pobre» e «triste» cos que Saldaña cualifica o
seu cuarto supoñen un exercicio de autodefinición da súa personalidade, é un retrato
da súa propia existencia vital, marcada pola pobreza e a tristura. O espazo convértese, así, nunha unidade semiotizadora do personaxe, coma se o interior do cuarto fose
unha expresión da interioridade de Saldaña104.
A descrición do espazo fíltrase a través da mirada melancólica do personaxe,
da focalización interna, razón pola cal a definición do seu ámbito achega unha connotación do espírito do devandito personaxe. Digamos que nos atopamos ante unha
dobre descrición: a do espazo externo (o cuarto), e a do espazo interno (a alma
de Saldaña). Pero é o primeiro espazo o que se atopa subordinado ao segundo, posto
que a finalidade daquel consiste en connotar a este. Trátase pois, dun recurso moi
visual e, en consecuencia, moi cinematográfico, dado que permite a expresión de
nocións pertencentes ao aspecto interno das persoas a través dun elemento visible,
como é o ámbito que o rodea. Ambos os dous –Saldaña e o seu cuarto– son pobres
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Para o análise do espazo semiotizado véxase, Mieke Bal. Teoría de la narrativa. Madrid: Cáte-
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e tristes e é máis que probable que sexa esta a razón pola cal o personaxe o atopa
máis acolledor, xa que a súa presenza nesa estanza non provoca ningún conflito de
incompatibilidade como sucede no Balneario de Montoso, onde para adaptarse tivo
que mudar a súa personalidade105.
A caracterización deste espazo contén un alto índice de abstracción, co cal, o
lector atópase na obriga de exercitar a súa imaxinación e reproducir na súa mente,
a través dos escasos datos ofrecidos, ese ámbito lúgubre. Narrador e personaxe son
o mesmo suxeito, logo comparten mirada, polo tanto ao lector só lle chega información filtrada por ese ton lutuoso incitándoo á reconstrución mental dun espazo
que, repito, á súa vez describe a alma de Saldaña, e non só a súa alma, senón tamén
toda a súa existencia, toda a súa vida pasada sumida na vulgaridade, como os seus
sentimentos e o seu fogar.
Ao lector invádeo un sentimento de opresión e de pesadume, sobre todo despois de que, nas liñas sucesivas, o narrador estableza unha comparación do cuarto co
lugar elixido por algúns animais para morrer: «...el sombrío refugio de su cueva para
retorcerse en la última convulsión». En definitiva, o símil recolle a identificación do
cuarto cun pequeno camposanto. A Morte que axexa a vida de Saldaña forxou neste
unha mirada tétrica, ata o punto de que todo aquilo que o rodea se transforma nun
espazo fúnebre.
Pero cando Saldaña chega a Montoso acéndese unha luz. A escuridade e o ton
lúgubre da súa alcoba deixaron paso a unha luminosidade radiante. Un halo de luz
parece bañar o Balneario, todo é resplandecente, luminoso, limpo, radiante como
unha Huella de luz.
[e]ucaliptos de hojas plateadas106.
[y] subí una escalera alfombrada toda ella, mármol y bronce,…107
[…]seguí un pasillo luminoso,…108
Avancé por una amplia terraza, desierta e inunda de sol,…109
Más allá, una extensa planicie deslumbradora: el mar110.
Un reguero de luz, estrecho junto al horizonte y ancho cabe la costa,
centelleaba111.

Para un estudo das relacións entre espazo e personaxe pode consultarse o libro de Jean
Weisgerber. L’espace romanesque. Lausanne: Éditions l’Age d’homme, 1978.
106
Ibídem.
107
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 447-448.
108
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 448.
109
Ibídem.
110
Ibídem.
111
Ibídem.
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O paso de Saldaña por Montoso ocasionou que unha luz bañase unha parte
da súa triste e escura vida. De feito, esa luminosidade externa que enche todo o
ámbito do balneario, atopa unha pequena abertura na coiraza do personaxe para
introducirse no seu espírito que, pouco a pouco, torna relucente a medida que se
vai consolidando a relación amorosa con Nelly, ata o punto de que, en situacións de
total escuridade, Saldaña sente como o seu interior se atopa iluminado: «Y torna a ser
unánime la oscuridad. Pero mi retina se ha poblado de soles»112. O espazo pechado e
escuro do seu cuarto deixa paso ao espazo aberto do Balneario e todo o seu ámbito,
amplo e luminoso. O contraste de espazos resalta o contraste de vidas que se desenvolven neses espazos113.
Na adaptación cinematográfica, esvaéronse as distincións entorno ao espazo
de pasado-presente e narrador-personaxe, pero o que permanece intacto é a diferenciación, a nivel metafórico do cuarto da rúa Lamedal e do hotel Montoso. A sociedade bipolar española da posguerra atopa un referente eminentemente visual e,
polo tanto, de cómoda adaptación fílmica, na caracterización espacial baseada no
contraste de dous mundos; un bañado en luxo (Montoso), e outro relado pola miseria
(cuarto da rúa Lamedal). Como no caso da novela, a descrición do espazo non é un fin
en si mesmo, senón un medio para ilustrar as desigualdades sociais dunha sociedade.
Por iso, o primordial non consiste en sinalar a diferenza que existe entre o cuarto da
rúa Lamedal e o hotel Montoso, senón en mostrar o contraste entre o modo de vida
dos habitantes deses dous espazos, entre Octavio e Jacobito.
Outra importante función do espazo consiste na súa capacidade para converterse en expoñente de relacións de índole ideolóxico ou psicolóxico. Temos dous
grandes espazos que polarizan a trama entre pobres e ricos, agora ben, a percepción dese espazo atópase focalizada a través do punto de vista do protagonista: Octavio Saldaña. Con isto non quero dicir que o espazo se presente a través dos ollos
do personaxe, mediante planos subxectivos, senón que o narrador cinematográfico
–narrador externo– solidarízase con el, coa súa mirada, e intenta dar ao espazo un
matiz afín á percepción de Octavio. Non se trata de amosar o espazo dende o punto
de vista físico que ocupa o personaxe, senón desde un punto de vista psicolóxico, na
procura da faceta emocional da focalización. Se nos valemos das escenas da entrada
e saída da casa do señor Sánchez Bey, que xa foi analizada, pódese exemplificar esta
formulación. No caso referido, en ningún momento a realización fai uso dun plano
subxectivo que amose a visión que o personaxe ten do espazo, pero a composición

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 464
Este tipo de espazos que determinan ou condicionan as accións e os personaxes son denominados por Ricardo Gullón «espazos-forza», no seu libro Espacio y novela. Barcelona: Antoni Bosch,
1980.
112
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Foto 11

da escena está en función da focalización psicolóxica, a cal pretende transmitir ao
espectador as sensacións que ese ámbito esperta no personaxe.
Se cabe, con máis claridade pódese ver noutro exemplo. Trátase do plano de situación no que podemos ler un letreiro co nome da empresa no que traballa Octavio:
«Manufacturas Sánchez Bey». O devandito letreiro atópase parcialmente cuberto pola
sombra dunha rama de árbore, o que lle dá un aspecto, se non tétrico, polo menos
sombrío (Foto 11). Este plano desvela as connotacións pouco gratas que para Octavio ten este lugar, onde desenvolve as actividades rutineiras que dan unha aparencia
triste e monótona á súa existencia, e que ademais lle procura un salario mísero. A
oficina na que traballa Octavio representa, xunto ao seu piso, o mundo da miseria e
a monotonía, ese mundo sórdido onde debe pelexar cos gatos por un prato de comida, de feito, cando o personaxe abandona a oficina crúzase cun gato ao que intenta
propinar unha puntada. Logo, non só na súa casa os gatos roldan con impunidade,
senón que tamén o fan pola oficina, porque ambos os dous espazos pertencen a ese
mundo do cal procura fuxir. En definitiva, ese plano do letreiro non pertence á mirada
de Octavio, pero si á súa percepción psicolóxica114.
No decurso da película aparece outro exemplo que axudará a entender con
máis claridade este argumento. Trátase do plano xeral que sucede ao descubrimento
por parte de Lelly de toda a farsa enxeñada por Octavio, cando este é sorprendido
en compañía da súa nai no piñeiral. Fernández Flórez describe da seguinte forma o
devandito momento no borrador do guión: «Impresión de melancolía, pero no de
tragedia, como ocurriría si se abrazasen fuertemente. Una sencilla caricia del hijo,

É un claro exemplo do que Pier Paolo Pasolini denominou subxectiva indirecta libre, pola súa
analoxía co estilo indirecto libre.
114
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Foto 12

Foto 13

un coger de la mano a su madre, suavemente, dará con más fortuna la sensación
de renunciamiento apetecida»115. O resultado en imaxes desta recensión escrita é o
seguinte. Plano xeral no que vemos a Octavio levando do brazo a súa nai, a cal camiña con dificultade polo fragoso piñeiral. As copas das ramas afiadas dos piñeiros
debuxan unha sombra áspera sobre a escena que ata hai uns segundos atopábase
bañada nunha luz suave. As dúas figuras humanas que vemos na imaxe son apenas
dúas sombras, dous seres vulgares que se dirixen de volta ao seu refuxio, cara ao seu
hábitat natural: o cuarto da rúa Lamedal. As notas musicais da banda sonora inciden
na sensación de abatemento que sofre Octavio (Foto 12). De novo, o tratamento
espacial da secuencia volve focalizarse na psicoloxía do personaxe. A sensación de
derrota compleméntase mediante o encadeado cara a un plano da maleta de Octavio,
onde garda os traxes que o señor Bey lle prestara, eses disfraces que lle permitían
facerse pasar por alguén que non era para poder vivir un soño.
Resulta revelador comprobar como a paisaxe que envolve a melancolía de Octavio no cénit do seu abatemento, é o mesmo que aparece nos títulos de crédito,
co engadido duns raios de luz que iluminan o piñeiral, recreando unha atmosfera
próxima a unha aparición milagrosa (Foto 13). Son as pegadas de luz que iluminan a
lóbrega existencia de Octavio, xusto no lugar onde se escenifica o momento de maior
desolación.
Outro exemplo de representación espacial que pretende metaforizar a interioridade psicolóxica do personaxe atopámolo na escena na que Octavio e Lelly confesan mutuamente o seu amor. A secuencia sitúase nun escenario rural con ausencia de
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luz. Nesa escuridade, os dous personaxes confesan o seu amor polo outro, e hai unha
frase de Octavio que aparece no borrador do guión e que posteriormente é suprimida que deixa ás claras a veracidade do exposto: «Para saber lo que vale una luz hace
falta la noche, como para saber lo que vale tu cariño hace falta ser como yo»116. Esta
declaración confirma o carácter metafórico da ambientación espacial da devandita
escena. A existencia de Octavio atópase ausente de luz, en total escuridade, porque
non houbo ningunha presenza feminina que lle reportase algo de luminosidade á súa
vida. Así pois, a aparición de Lelly é a «pegada de luz» que ilumina o cuarto da rúa Lamedal, por iso, cando a moza confesa o seu amor a Octavio, uns foguetes enchen de
luz a escuridade da noite. A confirmación de que o escenario escuro pretende ser
unha prolongación da psicoloxía do personaxe encontrámola na novela, cando, despois desta escena, Saldaña reflexiona en solitario sobre o amor de Lelly.
No he conocido una noche tan negra, tan aromada, tan tibia y silenciosa,
tan llena de paz. Ahora se abre una sonrisa de oro. Es un cohete que han lanzado desde el pueblecito. Se ha acabado la fiesta. El mar copia aquella flor de luz
que estalló en lo alto, y la recibe y apaga. Una chispita rezagada desciende aún
temblando. Y torna a ser unánime la oscuridad. Pero mi retina se ha apoderado
de soles117.

En liñas precedentes proclamara que a descrición do espazo, tanto na novela
coma no filme, non é un fin en si mesmo, senón un medio para denunciar as profundas desigualdades sociais que padece a sociedade española. De aí que o espazo
non adquira valor por si mesmo, senón en relación aos individuos que a habitan –e
viceversa–, razón pola cal no filme escasean os planos de situación espaciais baleiros,
nos que se nos mostre un espazo puro, sen presenza humana. A planificación acentúa
a relación do personaxe e o espazo, busca mostrar o individuo en relación co seu
ámbito. Sobre este aspecto pronúnciase Fernando González García.
Por lo que respecta al tamaño del plano, las proporciones de primeros
planos son mínimas, y los planos medios no llegan a un tercio del total. Es a
partir del plano americano, que Gil denomina de tres cuartos, donde encontramos la mayor cantidad de planos, siendo también escasos los grandes planos
generales. Hallamos así, al mismo tiempo que escasa atención a los extremos
de la escala, un predominio de las distancias medio-largas.

116
117

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 464.
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Esto es interesante porque, sea cual el argumento adaptado, venga del
género literario del que provenga, va a ser puesto en forma fílmica de un modo
que supone un predominio visual del ambiente en el que se desenvuelven los
personajes. En íntima relación con esto hay que resaltar que rara vez se señalan
contracampos que funcionen como subjetivos del personaje118.

Rafael Gil saca a máxima rendibilidade da descrición tácita, isto é, da capacidade que ten a imaxe cinematográfica para describir o espazo de forma simultánea á
acción. Isto conleva a construción dun espazo cinematográfico no que o personaxe
e o ámbito se atopen en permanente relación dispoñibles para a vista do espectador
de forma simultánea, o cal explica o tipo de planificación fundamentada na abundancia de planos medio-longos. Ademais, os continuos desprazamentos dos personaxes
pola escena e os seus correspondentes reencadres inciden na devandita formulación,
posto que, deste modo, a cámara mostra diversas puntos do espazo a través dun
movemento motivado polo desprazamento do suxeito, co cal, a descrición tácita do
espazo non se desvincula da acción do personaxe, seguindo en parte o modelo descritivo que Fernández Flórez leva a cabo na novela. Referímonos a un estilo que non
decreta unha pausa no relato, senón que se involucra na acción a través da mirada
do personaxe. Razón pola cal a descrición non se detén para mostrarnos aspectos
do ámbito natural, artificial ou humano sen que un elemento diexético a motive,
que, neste caso, trátase da mirada de Saldaña. Cada vez que a narración esixe unha
descrición, o personaxe-narrador asume o rol de observador para transmitir o que
acontece ante os seus ollos119.
Fernando González García. Las adaptaciones de Rafael Gil para CIFESA, en José Antonio Pérez
Bowie (ed.). La adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica. Salamanca: Plaza Universitaria, 2003, páx. 86.
119
Resulta interesante repasar os antecedentes deste tipo de descrición expostos por Gérard
Genette que, na nosa opinión, axústase ao tipo de descrición cinematográfica: «Naturalmente, semejante descripción no es en sí una innovación y, cuando, por ejemplo, en L’Astrée, el relato describe por
extenso los cuadros expuestos en la habitación de Céladon en el castillo de Isoure, podemos considerar
que esa descripción acompaña en cierto modo a la mirada de Céladon, cuando descubre dichos cuadros
al despertar. Pero sabido es que la novela balzaciana, al contrario ha fijado un canon descriptivo (por
lo demás, más conforme al modelo de la efracsis épica) típicamente extra-temporal, en que el narrador,
abandonando el curso de la historia (o, como en Papá Goriot o en La búsqueda de lo absoluto, antes de
abordarla), se encarga, en su propio nombre y sólo para informar a su lector, de describir un espectáculo
que, hablando con propiedad, nadie mira en ese punto de la historia: como lo indica, por ejemplo, la
frase con que comienza , en La solterona, el cuadro del hotel Cormon: «Ahora es necesario entrar en casa
de esa solterona hacia la que tantos intereses convergían y en la que todos los actores de esta escena
iban a encontrarse aquella misma noche…» Esa «entrada» corresponde, evidentemente, sólo al narrador
y al lector, que van a recorrer la casa y el jardín, mientras los auténticos «actores de esta escena» siguen,
en otra parte, dedicados a sus ocupaciones o, mejor esperan para reanudarlas a que el relato vuelva a
ellos y les vuelva la vida.
118
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Acción e descrición flúen de forma inseparable, coma se a propia descrición
ou, con máis exactitude, a observación da escena que efectúa a descrición fose tamén unha acción. De aí que Fernández Flórez, para evitar retardar o ritmo da narración, introduza sempre un observador diexético que describa o que os seus ollos
están a contemplar neses momentos. En cambio, a narración si sufriría unha pausa
no caso de que correse a cargo dun narrador externo. En definitiva, o que Fernández
Flórez leva a cabo é o que Seymour Chatman120 denominou descrición tácita e JeanMichel Adam121 estrutura secuencial heteroxénea, o tipo de descrición que mellor se
axusta a un modo de expresión visual como é o cinematográfico. Un exemplo deste
estilo descritivo do escritor coruñés é o seguinte fragmento.
A mí me parece un palacio encantado, superó a mis sueños y me sobrecogió ya cuando el coche que me condujo desde la estación penetró en el
parque y rodó sobre la fina arena, entre frondosos castaños y eucaliptos de
hojas plateadas. Grupos de jóvenes bien vestidas deteníanse a un lado y otro
para curiosear, con esa indisimulada indiscreción que todo recién llegado ha de
soportar en estos lugares. Cuando un mozo de librea se apoderó de mi equipaje estuve a punto de rogar que no se molestase por mí. Unas señoras viejas
que me observaron a través de sus impertinentes, colmaron mi azoramiento.
Atravesé el vestíbulo con la vista fija en la espalda del mozo, y subí una escalera
alfombrada toda ella, mármol y bronce, con arbustos frondosos en los extremos
rellanos; seguí un pasillo luminoso, cuyo suelo encerado copiaba las sombras
con un turbio espejo, y entré en mi habitación122.

Sabido es que Stendhal se había substraído siempre a ese canon pulverizando las descripciones e integrando sistemáticamente lo que de ellas dejaba subsistir a la perspectiva de la acción –o del
ensueño– de sus personajes, pero la posición de Stendhal, en éste como en otros casos, sigue siendo
marginal y sin influencia directa. Si queremos encontrar en la novela moderna un modelo o un precursor
de la descripción proustiana, hay que pensar mucho más en Flaubert. No es que el tipo balzaciano le
sea totalmente extraño: véase el cuadro de Yonville con que se inicia la segunda parte de Bovary, pero la
mayoría de las veces, e incluso en las páginas descriptivas de cierta amplitud, el movimiento general del
texto está regido por la actitud o la mirada de uno (o varios) personaje(s) y su desarrollo se adapta a la
duración de ese recorrido (descubrimiento de la casa de Tostes por Emma, paseo de Fréderic y Rosanette por el bosque) o de esa contemplación inmóvil (escena en el jardín de los Tostes, pabellón de cristales
de colores de la Vaubyessard, vista de Rouen).
El relato proustiano parece haber convertido en regla ese principio de coincidencia. Ya sabemos
a qué costumbre característica del propio autor remite esa capacidad del héroe de quedarse parado
muchos minutos ante un objeto…». Gérard Genette. Op. cit., pp. 156-157.
120
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid,
Taurus, 1990.
121
Jean-Michel Adam. La description. París, Presses universitaires de France, 1993.
122
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 447-448.
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Non hai dúbida de que a descrición que presenta o fragmento encaixa á perfección no tipo de descrición tácita, dado o carácter subsidiario que posúe con respecto
á acción. Aprovéitase a entrada nun escenario, neste caso o hotel Montoso, para describir o espazo a medida que o personaxe se despraza polo mesmo. Precisamente,
este recurso –aproveitar o desprazamento do personaxe para describir o contorno–
supón unha práctica habitual no filme de Rafael Gil. Pensemos na secuencia que, coas
súas variacións, representa a cita que acabamos de expoñer: a chegada de Octavio ao
hotel. A secuencia ábrese cun plano medio-longo que mostra, desde o hall do hotel,
a porta de entrada polo que aparece Octavio baixo o son dunha música imperial,
a mesma que soou en casa do señor Sánchez Bey. Trátase, pois, dun leitmotiv que
intenta transmitir ao espectador a opulencia da estancia. Na porta, un empregado
do hotel saúda a Octavio quitándose o chapeu e realizando unha reverencia, o que
desconcerta ao protagonista, pouco habituado a este tipo de trato tan servicial. O
plano medio-longo permite ao espectador advertir a suntuosidade do espazo que se
irá descubrindo co desprazamento do personaxe. Efectivamente, a cámara segue en
panorámica de esquerda a dereita os pasos inseguros dun Octavio abrumado polo
luxo que ten ante os seus ollos. A distancia da cámara non varía en ningún momento
do desprazamento, mostrándonos o fasto das portas, escalinatas, lámpadas, plantas,
e columnas de estilo clásico que, por un momento, rouban o protagonismo do personaxe ao interpoñerse entre este e a cámara. A actitude contemplativa de Octavio, que
observa fascinado o que o rodea, invita o espectador a emulalo e contemplar o escenario polo que se move. Cando se achega ao mostrador de recepción para solicitar
a presenza do xerente do hotel, o tamaño do plano redúcese ata un plano medio, xa
que se interrompeu o desprazamento, o cal vólvese a renovar a instancias do xerente
que o acompaña á súa habitación. De novo, o plano medio-longo acompaña en panorámica –esta vez de dereita a esquerda– o desprazamento dos dous personaxes que
entran nun ascensor. Pero como o espazo reducido do ascensor non resulta útil para
amosar os luxos do hotel, Rafael Gil opta por suprimilo mediante unha elipse, e pasa
directamente ao piso onde se atopa a habitación na que se vai aloxar Octavio. Unha
vez no corredor, un travelling segue a Octavio e ao xerente ata a habitación nun plano
medio para que o contorno teña cabida na pantalla e poida ser percibido polo espectador (Foto 14, 15, 16). Trátase, pois, de intentar rendibilizar ao máximo a capacidade
da imaxe cinematográfica de simultanear acción e descrición, aínda que neste caso, a
descrición tácita atópase subordinada á presentación da acción. Este recurso permite
ao director prescindir dos planos de situación que presentan o espazo no que se vai a
desenvolver a acción desa escena. Este tipo de planos introductorios, moi útiles para
ofrecer ao espectador unha situación de lugar previa, supoñen unha tradución a imaxes dos preámbulos literarios que anteceden ao desenvolvemento da trama nos relatos clásicos. Pero para o director de Huella de luz estes planos supoñen un pequeno
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retardo no ritmo do discurso fílmico, por
iso é polo que intenta evitalos na medida
do posible. Son numerosas as secuencias
que amosan a chegada dun personaxe a
un lugar coa cámara acompañándoo para
mostrar a contorna. O outro espazo que
por contraste co anterior xoga un papel
crucial na trama é a casa de Octavio. Para
presentar o humilde refuxio no que vive
o protagonista, o director volve aproveitar os desprazamentos dos personaxes
co fin de conxugar acción e descrición.
A secuencia iníciase cun primeiro plano
dos pés de Octavio que apaña un anaco
de cartón improvisando unhas solas para
os seus vellos e roídos zapatos. A cámara retrocede mediante un travelling ata
un plano americano do personaxe. Este
sente a chegada da súa nai e chama por
ela. Nun plano americano advírtese como
entra a nai pola porta e mediante unha
panorámica vese atravesar o hall. Un
corte sitúanos de novo no salón onde a
espera Octavio, pero mantense o mesmo
tipo de plano e a panorámica que segue
o desprazamento da nai ata achegarse ao
fillo. Sen corte algún e sen variar o tamaño do plano, a cámara encadra os dous
personaxes nun plano de conxunto que
se rompe cando Octavio se levanta para
buscar uns papeis. A súa nai explícalle a
razón do seu atraso, pero a cámara segue
a Octavio e deixa fóra de cadro á muller,
xa que o desprazamento de este permite
visualizar o pobre habitáculo no que conviven nai e fillo (Foto 17, 18, 19, 20, 21).
Preséntase a penuria da estancia coas paredes sucias e gretadas, os mobles vellos,
a decoración austera e un retrato do de-
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Fotos 17-18, 19-20 e 21.

funto pai de Octavio. Trala disputa cos gatos, de novo a cámara en plano americano
volve mostrar mediante unha panorámica o desprazamento dos personaxes desde
a cociña ata a porta, iso si, cos correspondentes cortes para pasar dunha estancia
á outra. Grazas ao plano medio, as panorámicas e os movementos dos personaxes,
o espectador foi informado de forma tácita do ambiente mísero no que habita o
protagonista.
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Foto 22

Ademais da relación entre personaxe e o seu ámbito, mediante o espazo cinematográfico conséguese establecer unha serie de relacións entre os personaxes en
función do contexto da secuencia. Desta forma, os encadres e a posta en escena convértense en fontes de información dos vínculos afectivos dos individuos. Na secuencia xa citada do arranque da película, cando a nai de Octavio chega á casa despois de
pasar polo mercado, aquel atópase anoxado porque esta atrasouse demasiado e por
mor diso chegará tarde ao traballo. A súa nai achégase a Octavio, e a cámara séguea
ata que os dous coinciden no mesmo plano. Nese momento Octavio érguese para
recoller e visionar uns papeis. A cámara ségueo a el e a súa nai queda fóra de plano.
Esta separación, forzada polo movemento de Octavio, simboliza o enfado deste coa
súa nai por chegar outra vez tarde e facer perigar a puntualidade no seu traballo.
Octavio declara: «Pero el mercado funciona a las diez y a las doce...», e inmediatamente o plano corta hacia un plano americano da súa nai cunha verdura na mano e intenta argumentar o seu retraso: «En toda la ciudad no hay nadie que compre más barato
que yo». Esta frase parece acouga o enfado de Octavio, e a cámara volve unir os dous
nun mesmo plano tras reencadrar mediante panorámica o achegamento da nai cara
ao seu fillo. Finalmente, Octavio sucumbe á tenrura da súa nai e afirma: «Lo sé madre,
me lo has dicho muchas veces». As asperezas entre os dous personaxes limáronse, e
isto recólleo a realización mediante un plano final de reconciliación (Foto 22).
Algo máis complexo resulta se cabe a distribución espacial que a planificación
realiza no despacho do señor Sánchez Bey, durante o ditado da carta. Octavio e o
señor Bey, de entrada, son dous personaxes antagónicos. Un é un atesourado empresario de avanzada idade, mentres que o outro é un humilde empregado. A pesares
de atoparse os dous na mesma estanza, en ningún momento a cámara recolle os
dous personaxes no mesmo plano, agás cando o señor Bey se achega a Octavio para
amoestalo: «¿Pero qué hace usted? Acabará poniéndome nervioso». Pero cando a nai
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Foto 23

Foto 24

irrompe no despacho para traerlle ao seu fillo un bocadillo de chourizo, esta convértese no lazo que une os dous personaxes. Despois de darlle ao seu fillo o bocadillo,
a nai achégase ao señor Bey e a cámara recólleos xuntos nun mesmo plano. O xesto
e o ton de voz do señor Bey respecto á anciá son afectuosos, mentres ela lle explica
o altercado cos gatos que privou a Octavio do dun prato de comida. A nai deixa ao
señor Bey para marchar pola porta, pero antes de irse achégase ao seu fillo e prégalle
que coma o bocadillo. A cámara seguiuna a ela, deixando fóra de campo ao señor Bey,
pero cando a nai se vai, o señor Bey ocupa o baleiro deixado por esta e mostra, por
primeira vez, un talante comprensivo e amigable con Octavio (Foto 23 e 24). O señor Bey ocupou o lugar da nai non só fisicamente, senón tamén paternalmente, posto
que a partir dese momento o trato que dispense a Octavio será caritativo. A continuación, o señor Bey prosegue o ditado da carta, pero esta vez os dous personaxes
comparten plano, posto que a figura da nai conseguiu unilos e rescatar vínculos que
estaban ocultos.
Útero materno
O espazo pechado no que habita o narrador, o cuarto da rúa Lamedal, permítenos sacar a conto un argumento exposto nun estudo sobre o autor, titulado La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez, onde se recompilan algúns dos seus contos máis
destacados. Este razoamento ciméntase sobre unha constante, non só do autor en
cuestión, senón tamén de toda a tradición literaria occidental.
El lugar de la acción, el espacio en el que ésta se desarrolla, es un elemento de construcción simbólica sumamente importante. Generalmente, se
trata de un espacio (incluyente o excluyente), construido en torno a sus correspondientes espacios psicológicos (privados o públicos) que delimitan y
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condicionan la experiencia del mundo. Así, podemos identificar tres espacios:
un espacio exterior (calles, jardín, campo, etc.) un segundo espacio interior
(de una casa, un templo, un coche, etc.), dentro del cual encontramos un tercer espacio que actúa como doble fondo de esa interioridad y que hemos
designado como el interior del interior, o espacio hacia el interior, dejándose
hundir en la cómoda concavidad de una butaca, refugiándose en el hueco de
su almohada, o replegándose frente al fuego, en el ambiente tibio y soñoliento
de su alcoba123.

O cuarto da rúa Lamedal dispón a súa clausura e escuridade ao servizo dunha
viaxe espiritual cara á intimidade do personaxe, o cal percibe o seu illamento como
unha senda cara a ese mundo interior que, posteriormente, pretende inmortalizar a
través da expresión literaria. O subxectivismo que desprende a novela ten a súa xénese nese desprazamento cara ao seo da súa conciencia, cara ao lugar onde residen
os anhelos vitais de Saldaña, a fantasía, a ilusión, esa ilusión que dá rostro a Lelly
Medina, e non só iso, senón que ademais convértea na súa amada, coa que vive un
romance nun escenario de conto de fadas. Dende esta interpretación, a viaxe cara
a Montoso non é un camiño cara a un mundo exterior, senón todo o contrario, é unha
viaxe cara dentro, cara un canto da súa conciencia, onde reside ese último desexo
que mobiliza o espírito no momento previo á morte. Trátase, pois, dunha fuxida cara
o refuxio dunha fantasía que teza unha vida mellor da que lle tocou vivir.
El predominio de los interiores sobre los exteriores en la cuentística
wencesloniana es una importante clave interpretativa, tanto para entender su
obra como para apreciar mejor la personalidad del autor. En efecto, como ya señalamos al referirnos a su biografía, Fernández Flórez fue generalmente considerado un hombre amanerado (insatisfecho, descontento o resentido tanto por
cuestiones personales como sociales), y en esto se parece mucho a la mayoría
de los personajes de sus cuentos124.

A alcoba representa para Saldaña o refuxio dese mundo exterior que tanto
aborrece; ese mundo que o converteu nun ser desgrazado, un derrotado que fracasou no seu contacto coa sociedade, por iso atopa o seu cuarto tan acolledor. Ademais, nese cuarto conta co amparo da súa nai: «Ansiaría tan sólo que mi madre no se

123
Fidel López Criado, Rebeca Díez Figueroa, Ana María García Freire; Romina Paladín Vayo y
Eva Tizón Zas. La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez. A Coruña: Deputación Provincial de A Coruña,
2001, pp. 37-38.
124
Fidel López Criado e outros. Op. cit., páx. 42.
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apartase entonces de mí…»125. Busca, en certo sentido, a protección do seo materno,
do útero protector das inclemencias externas ou, o que é o mesmo, implora o estado
da infancia que lle permita vivir alleo ás preocupacións dun mundo hostil. Por iso,
cando Lelly descobre a farsa de Saldaña, este evita afrontar a realidade, foxe de Montoso e volve ao fogar familiar, ao cuartiño da rúa de Lamedal, en compaña da súa nai.
Esta regresión se manifiesta como un aplastante sentimiento de inadecuación, inferioridad y resentimiento que no sólo impide el acceso al exterior,
sino que hace a todas luces deseable e inevitable el retorno al útero, al nido, a
la inconsciencia del yo no diferenciado del todo cósmico: una suerte de suicidio
psicológico126.

De aí que a gran maioría dos seus personaxes mostren unha inadaptabilidade co seu ámbito que os aboca a un estado de triste soidade, só mitigada pola presenza da calor materna. De certo, o personaxe da moza coxa garda grandes semellanzas con Saldaña, como un alter ego feminino, e é que esta rapaza esperta a súa
compaixón porque debido a unha deficiencia física está condenada a sufrir as acometidas dunha realidade hostil, e os seus dous refuxios son a fantasía dos contos que
lle contaban cando era nena e o cariño protector da súa nai, alí onde a inocencia do
impúbere permite soñar cunha realidade fantasiada.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 444.
Fidel López Criado e outros. Op. cit., páx. 41.
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LA CASA DE LA LLUVIA

Luciano é o propietario dunha antiga casa rural na que vive en compaña da súa esposa, Teresa. O pazo atópase no medio dun mesto bosque galego que os illa da civilización.
Todos os anos, cando o verán fenece, a chuvia aparece para asolar sen tregua a bisbarra
durante os longos meses de outono e inverno. As numerosas goteiras da casa evidencian certas penurias económicas, a pesar do cal gozan dunha vida apracible e tranquila, sen ningún
tipo de sobresalto. Para intentar solucionar os apuros económicos, Luciano decidiu alugar o
primeiro piso do seu casarón a un ancián, Elías Morell, e á súa sobriña, Alina. Unha vez instalados os hóspedes, Luciano advirte en Morell unha obsesiva afección polo mundo dos espíritos
e os fenómenos paranormais. Pouco a pouco, de modo paulatino, o dono da casa empeza a
sentirse atraído por Alina, a quen, certo día, descobre entregando de forma clandestina unha
carta ao criado do casarío. Para evitar problemas co señor Morell, Luciano prohibe ao seu
criado obedecer os requirimentos que Alina solicita ás costas do seu tío. Entón, a rapaza, para
poder manter a súa correspondencia, desvela a Luciano as maquiavélicas intencións do seu
tío. Este está namorado dela e pretende posuíla mediante a arte da hipnose; pola súa banda,
a moza procura non contrariar o seu tío e finxe ser engaiolada durante as sesións de hipnotismo. Ante isto, Luciano opta por axudar á moza e ofrécese persoalmente como intermediario
dese correo que, segundo ela, lle permitirá desprenderse das poutas do seu tío. A medida que
no corazón de Luciano vai crecendo o amor por Alina, vaise materializando un desprezo pola
súa muller, quen, submisa, observa como o seu marido vaise afastando.
Unha noite, en plena sesión de hipnose, a paciencia de Alina explota e rebélase contra
as intencións do seu tío, provocando unha acalorada discusión. Urxe unha decisión inmediata, e a moza decide fuxir esa mesma noite, para o cal solicita a axuda de Luciano, quen
interpreta a petición como un plan para escapar xuntos e levar unha vida en común. Porén, os
plans de Alina son ben distintos. Despois de percorrer varios quilómetros na tartana, un automóbil recíbeos na estrada. Nel espérao o prometido de Alina, o destinatario das súas cartas,
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con quen a rapaza pretende casar. Luciano regresa á casa co corazón abatido. A depresión
que sofre por culpa do desengano amoroso é tan grande que planea suicidarse, mesmo chega
a escribir unha carta de despedida explicando o seu propósito. Pero, finalmente, desestima a
idea e non chega a consumar o suicidio. Quen si o fai é Elías Morell, que aparece colgado no
seu cuarto. Desta forma, a tranquilidade regresa á casa, e Luciano e Teresa proseguen a súa
vida apracible afastados do mundo.
A transposición fílmica realizada por Antonio Román respecta case na súa totalidade o argumento orixinal da obra de Fernández Flórez. As únicas variacións que se
engadiron afectan ao tramo final da trama, despois de que Lina127 –este é o nome da
nova rapaza na película– arrepuxérase abertamente ás pretensións de Elías Morell de
posuíla mediante a hipnose. No filme, o ancián decide encerrar a Lina nun hospital
psiquiátrico, para o cal invita ao pazo, co consentimento de Fernando –nome fílmico de Luciano– e Teresa, a dous enfermeiros que se farán pasar por homes de negocios para non levantar sospeitas, e que observarán o comportamento da moza co fin
de trasladala a un manicomio. Fernando descobre o macabro plan do señor Morell e
pon sobre aviso a Lina, tras o cal anticipan a súa fuxida. Os plans de Fernando esváense ao descubrir que a rapaza o utilizou para a súa fuga, e regresa totalmente
abatido á súa casa. Por boca da súa criada o espectador coñece a penosa situación
dos tres habitantes da casa (Fernando, Teresa, Elías Morell), os cales se atopan sumidos nunha crise psíquica que os mantén encerrados nas súas respectivas alcobas. As
circunstancias do seu estado anímico arrastra a Fernando a tomar a drástica decisión
do suicidio, pero antes de levalo a cabo, o señor Morell aparece morto no seu cuarto
de forma natural, e non mediante suicidio, tal e como se especificaba na novela. Este
desenlace propicia que Fernando desestime a súa idea de matarse, e volve gozar da
súa vida anterior á chegada dos hóspedes en compaña da súa muller.
A chuvia interior
Entre La casa de la lluvia e Huella de luz existen trazos comúns que evidencian a
proximidade das súas xéneses, e que se concretan nas analoxías que ambas as dúas
obras presentan, tanto no seu contido coma nas súas formas. Achámonos ante dous
relatos breves que, dadas as súas características temáticas, foron encadradas por José

Utilizaremos o nome de Lina para referirnos ao personaxe cinematográfico, mentres que
Alina será o nome que identifique ao personaxe novelesco. Naqueles casos nos que fagamos referencia
ao suxeito que engloba tanto ao personaxe fílmico como ao literario adoptaremos o modo Alina/Lina.
Esta distinción aplicarémola tamén ao personaxe principal: Luciano (relato literario) Fernando (relato
fílmico).
127
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Carlos Mainer dentro do costumismo utópico: humor e crítica128. O personaxe protagonista de La casa de la lluvia vive refuxiado –aínda que neste caso «enclaustrado» sería
un termo máis apropiado– nun antigo pazo galego situado no medio dun frondoso
bosque, alí onde as forzas externas da realidade desisten de internarse.
Estamos ante un novo «cuarto da rúa Lamedal», símbolo dunha reclusión absorbida pola rutina e a vida vulgar que somerxe o seu inquilino na nostalxia máis profunda. Luciano/Fernando preséntase como un arquetípico personaxe fernández-florezo
que vive atormentado pola conciencia do derrotado, unha conciencia que aviva unha
reflexión pesimista sobre a súa propia existencia, a cal, dende o día do seu casamento, transcorreu pola senda da mediocridade. Con todo, el non é consciente da
vulgaridade na que aniña ata que un elemento externo irrompe na súa morada. Alina/
Lina esperta en Luciano/Fernando esa conciencia do derrotado que o fai ver a súa
propia vida como unha cadea continuada de fracasos. Antes da aparición da rapaza,
o personaxe masculino asume sen amargura a apracible monotonía da súa existencia,
ao abeiro dos máis sinxelos e humildes praceres da vida cotiá.
No lo sé ciertamente; pero estoy seguro de que cuando me senté en mi
butacón, junto a la chimenea, teniendo al alcance de mi mano la taza de café y
un botellín de buen aguardiente viejo del Avia, no había en todo Gondomil un
pequeño propietario más dichoso que yo129.

O seu conformismo non lle esixe máis á vida, porque o paso dos anos inculcou
no seu ánimo unha actitude preguiceira e pasiva, que de forma moi gráfica proclama
cando rexeita alongar o brazo para poder degustar o último trago do seu licor:
En mi copa quedaban todavía unas gotas de licor levemente rubio. Hubiera querido beberlas; pero ¿Valía ese placer el sacrificio inmenso de alterar la cómoda postura? ¿Podía, quizá, extender el brazo tan cargado de dulce sopor?130

Na versión fílmica, Antonio Román non desaproveita a capacidade desta metáfora visual para cristalizar a pasividade do personaxe, ao cal vemos nunha postura
amodorrada na cadeira de brazos, practicamente inmóbil e escatimando calquera
tipo de movemento. Tanto é así, que insta a súa muller a que lle sirva o coñac, a pesar
de que é el quen se atopa máis preto da bandexa onde repousa a botella.
José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de Wenceslao Fernández Flórez. Madrid: Ed. Castalia, 1975.
129
Wenceslao Fernández Flórez. La casa de la lluvia. Obras Completas. Tomo II. Madrid: Aguilar,
1959. Páx. 420.
130
Ibídem.
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Foto 25

Foto 26

De forma simbólica, a chuvia sobresae na novela como un sedante que somerxe a Luciano/Fernando nese sopor rutineiro, que para el representa o grao máximo da
súa felicidade: «La lluvia arrullaba la casa entera. ¡Amable lluvia, amiga del sueño de
los pequeños propietarios rurales! Ninguna nodriza tiene tu convincente y morfinada
voz»131. É o opio que adormece a percepción do individuo para que permaneza recluído no seu fogar á calor da cheminea, e neutraliza calquera tentación emprendedora
que lle permita liberarse da súa monotonía. Todos os días chove, logo todos os días
son iguais. A identificación intertextual cos versos de Antonio Machado semella clara:
«Monotonía de lluvia tras los cristales».
A chuvia enche practicamente todo o espazo da novela, resulta pouco menos
que imposible atopar unha soa descrición do ámbito na cal non exista unha alusión,
directa ou indirecta, a ela. De feito, o propio Fernández Flórez manifestábase desta
forma a propósito do seu relevante papel na transposición de imaxes.
Hemos hablado también de la posibilidad de llevar a la pantalla «La casa
de la lluvia». Tengo mucha ilusión por ver esta novela en película, pero bien
cuidada y bien pensada, porque no creo que sea fácil. Quizá el personaje más
importante de ella es la lluvia. Y se necesita un director que sienta la impresionante belleza que hay en ella y su poder de sugestión y su importancia como
«fondo»132.

O filme ábrese con imaxes nocturnas da chuvia caendo sobre o tellado da casa.
Tras varios planos que nos amosan reiteradamente a intensidade pluvial, a cámara
Ibídem.
Primer Plano, nº 93, 26 de xullo de 1942. Citado en Pepe Coira. Antonio Román. Director de
cine. Orense, Festival Internacional de Cine de Ourense, 2004. Páx. 83.
131
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Foto 27

Foto 28

recolle mediante un travelling lateral –de dereita a esquerda– o torrente de auga
que se foi acumulando na terra ata internarse, por medio dun encadeado, no interior do pazo, exactamente no ático, onde un primeiro plano amosa uns recipientes
que recollen a auga que se foi introducindo a través das goteiras. O percorrido da
chuvia non queda aquí, senón que continúa o seu traxecto, e a planificación cáptao
mediante un novo encadeado cara ao salón, mostrando unha greta pola que vemos
coarse a auga que discorre pola parede ata chegar á cheminea, onde o lume pretende
quentar a estanza. Finalmente, o travelling detense ao toparse coa figura de Fernando sentado no sofá (Foto 25, 26, 27, 28). A través da simultaneidade de encadeados e travellings que nos trasladan dende o exterior cara ao interior, escenifícase o
efecto da chuvia que descarga sobre a bisbarra de Gondomil e a casa rural unha gris
monotonía, pero, ademais, intérnase tamén no espírito dos seus habitantes, somerxéndoos no estado de modorra que reflicte a imaxe que pecha o traxecto da chuvia:
Fernando acomodado na cadeira de brazos.
A chuvia non só cae sobre o espazo físico exterior –«Una nube, inmensa y plomiza, se había asentado en los montes y se deshacía lentamente, gota a gota, sobre
la comarca»133–, senón tamén sobre o espazo humano interior: «En los días de lluvia
yo noto cómo el alma se expande y sale de mí»134.
O clima chuvioso concibe o fogar familiar como un espazo aínda máis acolledor. Os espíritos sedentarios como o de Luciano/Fernando non ambicionan na vida
máis que ese sosego e esa tranquilidade que lle ofrece o encerro no pazo. Atopámonos, de novo, cunha formulación que xa fora sinalada e analizada en Huella de luz e do

133
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 418.
Ibídem.
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cal dá conta José Carlos Mainer: «Luciano se reinserta en el útero materno doméstico,
claramente feminizado en el consabido apóstrofe final»135.
O illamento que vive o personaxe na súa antiga casa rural ofrece a posibilidade
dunha interpretación simbólica, sobre a base da condición de refuxio maternal que
se desprende da análise da situación vital de Luciano, que cobra maior consistencia
tras o cotexo con Huella de luz. Nesta novela, recórdese, Federico Saldaña regresaba
ao seu cuarto da rúa Lamedal en busca dunha tranquilidade –triste, pero tranquilidade depois de todo– que perdera ao abandonar o seu fogar materno e internarse no
mundo real, o cal, despois de estimular a ambición por gozar dunha vida marabillosa,
acaba expoñéndoo aos azoutes da realidade. A estrutura cíclica de Huella de luz abunda na formulación do suxeito que sae ao exterior e, tras comprobar as inclemencias
dese mundo, regresa ao seu refuxio onde nunca sucede nada, nin bo nin malo. Luciano/Fernando goza da calma e o sosego da súa existencia recluído no útero materno,
ao abeiro de todos os avatares que poidan provir do mundo externo: «Atranquemos
la puerta, mujercita mía, y enseñemos al perro a ladrar a la aventura si alcanza a pasar
por aquí, en ruta equivocada. Tú y yo nada tenemos que esperar de lo que traen los
bulliciosos caminos del mundo»136.
Neste sentido cobran coherencia as verbas de Fidel López Criado que dota
dun simbolismo próximo a La casa de la lluvia ao universo forxado por Fernández
Flórez en El bosque animado.
Y buen ejemplo de este desarraigo y soltería ideológica es su última novela de envergadura, El bosque animado, un espacio-tiempo imaginario, alejado
del mundanal ruido, esa barriga del buey donde no llueve ni nieva, que es la
naturaleza idealizada (infantilizada y falseada), que culmina un largo y doloroso
proceso de evasión político-literaria137.

A súa muller, Teresa, revístese daqueles atributos máis propios dunha nai que
dunha esposa, co obxectivo de perfilar unha imaxe protectora do suxeito feminino,
que depare entre ambos os dous individuos un vínculo afectivo que garante o benestar, pero onde a paixón queda excluída: «A veces he cavilado que, a pesar de ser siete
años más joven que yo, me quiere y me trata como se trata a un hijo»138.

José Carlos Mainer. Op. cit., páx. 267.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 497.
137
Fidel López Criado. «Recepción crítica de Wenceslao Fernández Flórez: el canon y la historia
de la literatura». En Fidel López Criado (ed.). Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo: Evasión y compromiso
en la literatura española de la primera mitad del siglo XX. A Coruña: Ayuntamiento, D. L., 2002, páx. 29.
138
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 419.
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Pola súa banda, a longametraxe intenta expresar a particularidade desta relación conxugal mediante un monólogo de Fernando que se finxe diálogo: «Eres como
una hermano o una madre, y como una esposa a veces». Non cabe dúbida, Luciano/
Fernando busca unha apracible reclusión no período vital da infancia –o seu matrimonio con Teresa non xerou fillos, co cal se intenta evitar un retrato afín á figura do pai
instalado na fase adulta– onde non existan nin os sobresaltos nin as preocupacións,
e onde a paixón deixou paso ao cariño aderezado pola tenrura.
Efectivamente, a chuvia parece asediar o pazo construíndo arredor del un espazo inhóspito que force a reclusión do individuo; coma se se levantase un valo infranqueable por todo o perímetro da casa co obxecto de reprimir a ansia de evasión
de todo aquel individuo que fose acendido por ínfulas de aventureiro. Por esta razón,
o primeiro parágrafo da novela describe o camiño que enlaza o casarío co pobo
de Gondomil cun claro propósito: sinalar aqueles aspectos que destapen a aspereza
do terreo.
En las dos lenguas que separan mi caserón aldeano de la capital del
concejo, no hay para mí trozo de camino más ingrato que la calle principal de
la villa, que, en verdad, no pasa de ser una sección de carretera con más baches
que cualquiera otra carretera y alfombra de un barro negruzco, en que las llantas de los carros y las pisadas de la gente van triturando el tojo áspero y podrido
que rebosa los establos. A la derecha e izquierda, las casitas humildes se alinean
sin gran regularidad. Todas están enjalbegadas de cal y salpicadas de lodo…139

Este fragmento descritivo apunta cara á idea de reclusión, e intenta transmitir
a sensación dun personaxe que permanece atrapado nunha especie de presidio, do
cal para fuxir é mester un acto de vontade que o carácter pusilánime de Luciano é
incapaz de levar a cabo. De feito, o personaxe de Elías Morell, ao día seguinte de
chegar ao pazo, realiza unha afirmación na que queda perfectamente reflectida esta
idea: «El viaje es terrible; pero sus mismas dificultades nos sustraerán a la tentación
de marcharnos»140.
Xa analicei a virtude sedativa da chuvia na película de Antonio Román, pero
resta buscar un referente visual dese trazo opresivo do ámbito natural que levanta
a súa acritude arredor do pazo, cercando os seus habitantes e sepultando a posibilidade de fuxida. Analizando a composición do primeiro plano xeral que mostra unha
imaxe externa da casa, podemos extraer algunha que outra conclusión proveitosa
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Foto 29

Foto 30

para o cotexo dos textos. A fachada dopazo ocupa a zona central do plano, de tal
forma que na parte inferior se percibe a faldra do outeiro sobre o que se levanta,
mentres que a negra follaxe dunha árbore en primeiro termo sobrecarga a parte superior do plano creando un espazo pechado e opresivo sobre a casa (Foto 29). Nunha
secuencia posterior, na que Fernando e Elías Morell dan o seu primeiro paseo xuntos
polos arredores do pazo, a vexetación desempeña a mesma función que no exemplo
anterior. A abundancia de árbores e de maleza enche practicamente todo o fondo da
escena, e acurrala os personaxes que transitan por ese espazo nun recinto pechado,
dende o cal resulta imposible enxergar un horizonte que poida levar a outros lugares
(Foto 30). Esta secuencia en concreto ofrece, de forma reiterada, unha visión simultánea do espazo e os personaxes mediante a utilización de planos medio-longos, grazas aos cales o espectador pode percibir o ambiente opresivo da paisaxe. Ademais,
a escasa profundidade de campo reduce as dimensións do espazo polo que transitan
os personaxes, e converte a vexetación en segundo termo nun fondo difuso e escuro.
Non hai espazos abertos e extensos, senón pequenos habitáculos naturais.
As mesmas conclusións extráense tamén da análise doutras secuencias coa
mesma situación espacial, como son aquelas protagonizadas por Lina e Fernando,
nas que os dous dialogan no medio do bosque.
A luz externa
Algo chegou para alterar a calma do pazo. Trátase dun elemento que se introduciu no refuxio de forma subrepticia como se fose o cabalo de Troya. Falamos
de Alina/Lina, unha rapaza nova e fermosa. Ela é a aventura que o can debería ter
escorrentado.
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El elemento externo, de ciudad, que encarna en tantos melodramas del
período el vicio urbano frente a la pureza rural, está aquí puesto en escena, sin
embargo, como el Objeto de Deseo que –en el exterior del pazo– devuelve a
Fernando su propia capacidad de apasionamiento141.

Non é casual que a rapaza proceda de Andalucía, un lugar de clima oposto
ao galego, onde case sempre loce un sol radiante e onde a chuvia apenas se deixa
ver. Alina/Lina trae consigo esa luz alegre e risoña que ilumina a vida escura de Luciano, poñendo de relevo a tristura e a monotonía que desprende unha paisaxe
continuamente húmida.
Cando a moza desprende toda esa luminosidade, o sentido perceptivo do protagonista agudízase, e decátase de que a súa situación existencial non é tan venturosa como cría, senón que se atopa sumida na escuridade. Igual que lle aconteceu
a Federico Saldaña en Huella de luz, unha vez que Luciano percibe a luz, resúltalle
insoportable deambular entre as tebras: «Entonces medité en el fracaso de mis ilusiones y vi claramente que nada soy. ¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y
vulgar que no deja tras sí la menor huella? He nacido sólo para esperar la muerte»142.
Esta meditación chea de derrotismo contrasta coa expresión de compracencia que,
ao inicio do relato, Luciano emite dende a cómoda cadeira de brazos situada xunto
á cheminea.
A medida que a atracción que Luciano sente por Alina vai en aumento, a percepción do personaxe respecto ao seu ámbito vai mudando, e todo aquilo que con
anterioridade deparaba a sensación de estar a gozar dunha vida feliz vaise transformando en símbolo da vulgaridade. Sobre este aspecto, a figura que mellor encarna
esta mutación é a muller de Luciano/Fernando. Teresa converteuse, a ollos do seu marido, na personificación da súa vida vulgar. Ela recórdalle, sen necesidade de mirarse
a un espello, o efecto destrutor do tempo que arrastra ás persoas cara á decrepitude.
[e]ntornáis los párpados, deslumbrados; al abrirlos, luce aún el fuego y
hay todavía una sombra de mujer junto a vosotros. Pero ya no es más que el
fuego del hogar que calienta vuestras veladas, y la mujer tiene arrugas en su
frente y canas en la sien,…143

Esta nova visión de Teresa, motivada pola aparición de Alina/Lina, propicia un
cambio brusco na actitude de Luciano/Fernando cara á súa esposa, á cal culpa de telo
141
José Luis Castro de Paz. Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950). Barcelona: Paidós, 2004. Páx. 122.
142
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 451.
143
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 436.
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arrastrado á sombría existencia que impide a satisfacción dos novos anhelos estimulados pola rapaza.
¡Mi mujer! Nunca como ahora he comprendido su insignificancia, su borrosidad, su carencia de cuanto pueda interesar al corazón o al cerebro. Desde
hace poco su presencia me irrita. Tengo contra ella así como un odio de haber
sido engañado, alucinado, y no me explico cómo pude haberla querido alguna
vez. Cuando cose cerca de nosotros, entre Alina y yo, la examino, y crece en mí
el disgusto, casi la vergüenza de que sea mi esposa144.

A súa vida converteuse nun absurdo, todo o que lle rodea é branco do seu
desprezo, mesmo a súa propia novela escrita nos anos de xuventude: «En algunas
ocasiones me ha parecido mala mi novela; pero entonces se me antojó la estupidez
más acabada que se hubiese perpetrado jamás»145. Obviamente, a súa muller non logra eludir o rexeitamento de Luciano, porque ela representa o seu propio fracaso persoal, é dicir, a súa claudicación ante o transcurso rutineiro dos anos que o empurran
cara a unha vellez dende a cal observará a súa vida como unha monótona procesión
de acontecementos insignificantes.
A obra literaria advirte ao lector sobre a perda da estima por parte de Luciano á súa esposa a través das reflexións íntimas do personaxe masculino, que se fan
accesibles grazas á narración en primeira persoa. Agora ben, se poñemos atención
á táctica que emprega Antonio Román para trasladar ese distanciamento conxugal á
gran pantalla, comprobaremos que a posta en escena ofrece ao espectador unha información complementaria aos diálogos e ás anotacións que o narrador en primeira
persoa presenta na novela, co fin de compensar a elisión das devanditas introspeccións mentais. A pasaxe literaria é o seguinte146:
El viejo reloj dio no sé qué hora.
–¿Te acuestas?– preguntó mi mujer.
El sonido de sus palabras hizo crecer mi ira.
–No– gruñí, sin mirarla.
Y seguí paseando.
Bruscamente me detuve ante ella.
–Pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás ya en la cama?
Se levantó sumisa:

144
145
146

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 451.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 453.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 459-460.
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–Voy ahora.
Junto a la puerta se detuvo:
–¿Quieres algo? ¿No te encuentras bien?
Acepté aquella disculpa, y dije, sin suspender mi paseata cavilosa:
–No estoy bien… Tengo un gran dolor de cabeza… Saldré al patio a despejarme…
Marchó. Y yo salí al patio porque había hallado la solución.

É importante apuntar que este fragmento vén precedido dunha breve digresión na cal Luciano representa na súa imaxinación unha suposta escena de hipnose
á que é sometida Alina por parte de Morell. A devandita especulación resulta ser a
causante do estado de irritación do personaxe, razón pola cal reacciona de forma
arisca ás palabras da súa muller.
Pola súa banda, no filme, Antonio Román busca unha motivación máis intelixible para un espectador cinematográfico que xustifique o arrebato de cólera que
domina ao personaxe. Introduciuse unha pequena secuencia na cal Lina responde con
aspereza –o que provoca un estado de ofuscación en Fernando– cando este lle fai
entrega dunha carta. Máis adiante, o espectador coñecerá que a devandita reacción
prodúcese porque a moza descubriu que Fernando roubou un retrato do seu cuarto.
O personaxe descarga a súa ofuscación na figura da súa muller. A secuencia recolle,
mediante a posta en escena, a tensión e o distanciamento que foi minguando o vigor
dos lazos conxugais. Cando Lina sae do plano tras o seu desplante, Fernando queda
só coa súa contrariedade contemplando como a rapaza se dirixe ao seu cuarto. Entón,
óese a voz da súa muller: «¿No te acuestas?»; coma se se tratase dunha interrupción
inoportuna, primeiro escóitase a súa pregunta e posteriormente a cámara recolle a
figura de Teresa, á esquerda da imaxe e ao fondo, mentres que Fernando permanece
de costas, á dereita e en primeiro termo, formando unha composición en diagonal
que, dende o punto de vista semi-subxectivo do home, remarca a tensión existente
entre os dous personaxes. Teresa pretende achegarse ao seu marido, pero algo observa na mirada deste –algo que non é visible para o espectador xa que se encontra
de costas– que o fai desestimar a idea de aproximarse, co cal non acaba a frase que
empezou a pronunciar, agacha a cabeza e retírase amoucada. A cámara capta o xesto submiso da retirada como remedo da súa rendición (Foto 31, 32, 33). Esta imaxe
de Teresa outórgalle un protagonismo máis visible, na súa condición de vítima, do
que dá conta a novela. Aínda que nesta secuencia o espectador comparta a mirada
con Fernando mediante o plano semi-subxectivo, o rostro desolado de Teresa provoca que a súa adhesión afectiva non se decante cara a ningún dos dous personaxes.
Existen dúas forzas gravitatorias contrapostas que se neutralizan entre si e sitúan
ao espectador xusto nun punto intermedio. De feito, na secuencia seguinte, despois
de Fernando explicitar a súa condición de voyeur espiando a sesión de hipnose, a
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realización encadea cara ao primeiro plano do rostro abatido de Teresa, nunha imaxe
que transmite o silencioso sufrimento dunha muller virtualmente abandonada polo
seu marido. A continuación, dáse paso a un plano medio do cuarto no que se ve
entrar a Fernando e deitarse no leito, ata que a cámara volve pecharse sobre o rostro de Teresa –quen dá as costas ao seu marido– clausurando a breve secuencia co
mesmo primeiro plano que a abriu, con fin de destacar, deste modo, a desolación da
muller (Foto 34, 35).
En cambio, o narrador literario –Luciano– non oculta o seu menosprezo polo
sufrimento e a agonía de Teresa: «Di un gran suspiro y me dirigí a mi alcoba. Teresa,
sentada en el lecho, con el mentón apoyado en las manos y la mirada ceñuda y fija,
pensaba en no sé qué»147.
Esta apreciación evidencia a escasa atención que a instancia narrativa da novela presta aos pensamentos que desvelan o sono de Teresa, e contrasta co miramento
que lle concede a cámara. Do cal despréndese que Antonio Román, en certos momentos da longametraxe, utiliza o rostro aflixido de Teresa para sinalar a mutación
que se foi operando no interior do personaxe de Fernando. Os espectadores do filme
si sabemos en que pensa a muller cando o seu marido se aposenta no seu leito. Ela
é consciente de que, suceda o que suceda, o seu matrimonio non é máis que unha
farsa, unha especie de mentira piadosa que permitía unha convivencia tolerable, suficiente para subministrar certa estabilidade, pero carente de paixón. Lina arrancou a
venda que cubría os ollos non só de Fernando, senón tamén da súa esposa; os dous
decatáronse canto fráxiles son os alicerces dunha institución milenaria. Na novela,
cando o sentimento amoroso se asoma á conciencia de Luciano, este descobre o
verdadeiro rostro que se oculta baixo a máscara do matrimonio: «[n]uestra novela terminó donde terminan casi todas las novelas, al decir: «Se casaron y vivieron felices».
Más allá no hay sino una tranquila espera de la muerte»148.
José Luis Castro de Paz relaciona as imaxes que abren o filme con esta idea
negativa do matrimonio.
Los créditos, un plano de la lluvia cayendo sobre las ruinas de una iglesia
–la misma donde Fernando, además, declarará su amor a Lina–, parecen indicar,
ya antes del comienzo del relato, cómo éste habrá de desplegarse sobre las
cenizas de uno de los pilares –la institución eclesiástica– sobre los que dicho
género articuló siempre la resolución de sus conflictos149.
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A aparición de Alina incita a Luciano a deixar o seu acubillo doméstico e saír ao
mundo exterior. De feito, nunha pasaxe da novela que conserva a película, a rapaza
ocupa a cadeira de brazos do personaxe protagonista, materializando o desaloxo
do útero materno. Esta imaxe que, en aparencia, resulta anecdótica e banal, adquire
un gran valor simbólico para o desenvolvemento do relato, mesmo, pódese advertir
unha breve cavilación premonitoria de Luciano no momento no que se resigna á intrusión de Alina no seu espazo.
Apoyé el rostro en las manos, con una expresión sombría y resuelta,
como si nada risueño me esperase ya en el mundo, como si el verdugo que
me hubiese de inmolar acabara de llamar a la puerta y yo hubiera gritado:
«¡Adelante!»150

En certo sentido, Alina/Lina é unha especie de verdugo que alimentará en Luciano/Fernando expectativas dunha vida plena para logo executalo con total frialdade.
Despois de saír do seu acubillo pola acción da rapaza, Luciano/Fernando intérnase en «los bulliciosos caminos del mundo»151, para expoñer a súa alma indefensa
aos avatares da vida real que, finalmente, lle asestará un golpe mortal, arrancando
de raíz as ilusións forxadas á calor dunha renacida paixón, e abocándoo a un encerro
definitivo.
Non debe tomarse por un feito casual que ese azoute que lle depara a realidade se produza a varias leguas do pazo, na estrada que leva a Castela, onde o prometido de Alina/Lina agarda nun automóbil para fuxirse coa moza. Ese é o estigma
dos personaxes derrotados como Luciano: a realidade fulmina a ilusión. Por iso, na
conciencia deste tipo de personaxes faise eco a recomendación de non correr ningún
tipo de risco, máis vale vivir sen sobresaltos no útero materno, que enfrontarse á vida
real, aínda a costa de deambular pola rutina e a vulgaridade.
A aspiración ao amor de Alina/Lina espertou en Luciano/Fernando unha reflexión existencialista. Ao igual que xa lle acontecese a Saldaña, o noso protagonista
percibe como o avance inexorable do tempo desvela unha vida insubstancial, inmersa
no sopor dun encerro físico e espiritual onde todos os días son iguais. Só unha muller
nova como Alina/Lina pode rescatar a Luciano/Fernando e libralo desa monotonía, de
aí que constantemente se resalte a xuventude do personaxe feminino como unha das
súas calidades máis sedutoras.
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«Es una niña aún» –me dije–; pero sólo la sospecha de que guarda un
amor la ha convertido en mujer ante mis ojos. ¿Qué se ocultará debajo de esa
apariencia recogida, de ese aspecto casi infantil?
[…] «De toda ella sale como un olor de juventud –medité–, y en su piel
debe de haber una rara suavidad, que hará a las manos que la toquen sensibles
como corazones. ¡Prodigioso bien el de los años mozos!»152

Pero esa mocidade que posúe Alina, unido á súa fermosura, transfórmase
nun espello que devolve a Luciano unha imaxe envellecida de si mesmo. A moza
exhibe o prezado don da xuventude con provocadora naturalidade, orixinando unha
reacción melancólica no personaxe masculino: «Cuando la joven me miró en un descanso de su lectura ya no recordaba yo, sino muy vagamente, que aquella condolida
piedad de mí mismo naciera de contemplar su hermosura y su juventud»153.
A contemplación de Alina promove en Luciano unha mirada retrospectiva,
porque ela lle recorda o que el foi antes de recluírse naquela casa, cando exerceu a
avogacía nunha cidade tan activa como Madrid, e cando tamén escribiu esa novela
que xamais foi publicada. Pero esa xuventude que el tamén posuíu foise esvaecendo
silenciosamente.
¡Juventud, juventud! Hasta hoy no supe tu abandono. Te busqué en el
espejo, y, desde el espejo, una mirada triste se clavó en mi propia mirada triste…, y comprendí. Tiempo hace ya que huiste de mi lado… ¿Cuándo fue? No
te he sentido desgajarte de mi corazón, y hoy estalla, fresco e incontenible, el
dolor de tu marcha.
Es ahora cuando se me ha hecho plenamente la revelación de tu belleza.
La admiro en Alina. Adoro en ella lo que hay de terso, y de fragante, y de intenso
en ti misma154.

A súa angustia crece ao comprobar que toda a súa vida camiñou polos rumbos da vulgaridade, e esa mirada cara ao pasado en busca da xuventude que atopa
en Alina, desvela o baleiro da súa existencia debido á ausencia de episodios vitais que
deran colorido á súa vida.
Entonces medité en el fracaso de mis ilusiones y vi claramente que nada
soy. ¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y vulgar que no deja tras de
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sí la menor huella? He nacido sólo para esperar la muerte. Si hubiese sabido
rodear mi nombre de un esplendor de gloria, acaso cualquier mujer…, acaso
Alina… Las mujeres aman al espíritu más que el cuerpo; y la juventud del alma
triunfa sobre la vejez de la carne. Pero yo… no soy nada…, no soy nada…
Tengo lo que merecido tener: una vieja casa en un desierto verde y gris, días
iguales que se suceden incoloros y apresurados como las gotas de la lluvia, y
una mujer vulgar155.

Ábrese unha ferida por onde supura toda a amargura do individuo derrotado.
É como se se producira un desdobramento do personaxe protagonista, coma se a súa
conciencia se separase do seu corpo para poder observar cunha perspectiva distante
en que se converteu a súa existencia. Alina/Lina arráncao do seu ser e móstralle unha
vida alternativa –a que podía ter, por exemplo, o destinatario das cartas que escribe
a rapaza–, unha vida situada no lado da aventura, dende a cal percibe con nitidez a
dimensión da súa mediocridade.
Nun momento do relato, cando a inxenua imaxinación de Luciano realiza unha
interpretación terxiversada da actitude cariñosa de Alina, espertando naquel esperanzas dun amor correspondido, o personaxe sente que o seu ánimo rexuvenece:
«Aunque las canas perseveran en mis cabellos, sé que ha vuelto la juventud que creí
perdida;…»156. Este é o efecto milagroso que posúe o amor: vencer o paso do tempo.
Pero aunque contase ochenta años, teniendo un amor, teniéndolo, es decir, sintiéndolo en mí hacia una mujer y en una mujer hacia mí, yo sé ahora que
seguiría siendo joven. Porque, creedme, el tan buscado manantial de las aguas
capaces de borrar la edad existe. Os digo que existe. Brota escondidamente en
nuestros corazones.
Amad y que os amen. Y los años remontarán su propio curso157.

Por iso, cando se consuma o fracaso amoroso, cando Alina pulveriza as esperanzas de Luciano abandonándoo nunha vella estrada a varios quilómetros da súa
casa, volve sentir, agora máis que nunca, o peso dos anos no seu ánimo: «Sentía la
vejez aposentada en mi alma y en mis venas»158.
Nunha pasaxe da novela, cando Luciano empeza a notar a pesada carga dun
amor non correspondido, unha das súas reflexións máis íntimas expresan a súa amar-
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gura a través desta afirmación: «¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y vulgar que no deja tras de sí la menor huella?»159. Segundo as súas propias palabras a súa
vida é, ademais de vulgar, escura. E esa escuridade que cobre a súa existencia inunda
tamén todo canto o rodea, tanto no interior coma no exterior da casa. As pasaxes
descritivas de La casa de la lluvia atópanse repletas de referencias expresas a un matiz
lúgubre na iluminación da secuencia. O ton sombrío e negro que baña o espazo da
novela pódese resumir nunha soa frase: «Los inviernos de Gondomil no tenían más
que crepúsculo y noche»160.
Por esta razón, Alina, que é unha rapaza que procede de Andalucía, unha terra
soleada e chea de luz, séntese incómoda nese lugar tan escuro. O seu espírito, novo
e aventureiro, non soporta esa atmosfera tan opresiva tan do agrado de Luciano,
e manifesta mediante expresións de lamento o fastío que lle provoca permanecer
encerrada nese sitio: «¡Anochece tan pronto!»161, «¿En esta tierra no hay sol, no hay
nunca sol?»162.
Se retomamos o estudo realizado sobre Huella de luz, decatámonos que, nesta
novela, Fernández Flórez tamén recorre á descrición da luminosidade para conferir
plasticidade ao ámbito retratado. Como quedou dito en capítulos precedentes, o balneario de Montoso é un lugar que irradia unha luminosidade rutilante, adecuada para
enmarcar unha historia de amor case ficcional. Pola contra, a súa habitual vivenda
presenta un aspecto moito máis lóbrego, ao tratarse dun espazo pechado que acolle
a vida vulgar e mísera do protagonista. En definitiva, esta diferenza de lugares e de vidas recálcase a través do contraste da luz, que, á fin e ao cabo, trátase dun elemento
de doada plasmación visual. En aplicación desta idea, podemos extraer a conclusión
de que La casa de la lluvia identifícase co piso da rúa Lamedal, ambos os dous son
lugares escuros onde a monotonía e a rutina son as súas hóspedes habituais.
A dirección da fotografía que se leva a cabo no filme vai encamiñada cara
á materialización dese ambiente escuro que desprende a novela. Para empezar,
boa parte da trama da película transcorre durante a noite, e os corpos, os rostros
e as roupas dos personaxes atópanse velados polas sombras. As estanzas da casa
están cheas de candís, candeeiros e lámpadas, cuxa presenza recordan a ausencia
de luz, e máis se temos en conta que na maioría das ocasións atópanse apagados.
Ademais, o vestiario dos personaxes xoga un papel moi importante en consonancia
coa formulación da luz. Pódese observar como todos os personaxes, agás Lina,
foron ataviados con vestimentas escuras, que simbolizan a absorción que sofren
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por parte dese espazo lóbrego, e que
os aboca a unha existencia desgrazada.
En cambio, Lina loce un vestiario dunha
tonalidade moito máis clara, indicando
un acto de rebeldía contra ese ámbito
opresivo que, ao final, logra deixar atrás
para emprender unha vida plena de amor
co seu prometido.
Existe na novela unha excepción
ao ton negro que enche todo o espazo,
Foto 36
e que corresponde cun elemento que,
neste contexto concreto, adquire un importante valor simbólico. Estou a falar
da estrada: «Corrí, de regreso a mi casa, ansioso de guarida, saltando sobre la indecisa blancura de la carretera,…»163. A esperanza dunha existencia mellor represéntase a través dun camiño cara ao exterior de cor branca, en oposición ao negro que
enche a casa e os seus arredores. Esa estrada convértese na porta aberta cara a unha
vida pletórica de amor, é a abertura por onde filtrou a Huella de luz –isto é, Alina–,
e que indica o itinerario que debe seguir para alcanzar un destino máis resplandecente. Na longametraxe, cando Lina, acompañada de Fernando, chega a xunto o seu
prometido que a está a agardar na estrada para fuxir xuntos no seu automóbil, unha
luz radiante baña toda a secuencia, proporcionándolle unha brancura que contrasta
coa escuridade global da película (Foto 36).
Entre dous mundos
O lector de «La casa de la lluvia» pode percibir que, arredor da trama central,
sobrevoa unha leve bruma que anega o relato de Fernández Flórez dun ton enigmático, nunha liña próxima ás narracións do escritor Edgar Allan Poe. Esa carga de misterio que se aprecia no relato procede, en boa medida, do personaxe Elías Morell, o
cal dá pé a unha interpretación que a continuación procedo a argumentar, iso si, sen
pretensión de elevala a dogma categórico, senón en simple valoración persoal, e un
tanto especulativa, que, na miña opinión, enriquece a textura do relato ao propoñer
unha mirada permeable ás percepcións esotéricas. Prestando atención ao comportamento de Elías Morell, e á forma de ser presentado polo narrador, percíbese que de
forma sixilosa ofrécense pequenos retazos que poden evocar no lector a imaxe dun
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fantasma, ou, polo menos, un espectro que deambula por unha dimensión intermedia entre a vida e a morte.
Vaiamos por partes. Elías Morell é un individuo atraído polos fenómenos paranormais. Goza achegando ao mundo circundante unha visión esotérica na que teña
cabida todas aquelas historias da ciencia oculta que el estima como a doutrina verdadeira. Ademais, demostra un douto coñecemento dese mundo escuro co que parece
estar abertamente familiarizado, coma se de forma periódica establecese contacto
directo con experiencias sobrenaturais que residen nas zonas estremeiras á difusa
liña que separa o alén do mundo real. Sobre a base desta devoción polo extraordinario, o discurso narrativo pretende orientar a percepción do lector acerca do personaxe, co fin de establecer unha cara fantasmal deste.
Poño algúns exemplos co obxecto de dar solidez a esta formulación. En primeiro lugar, as entradas e saídas silenciosas en escena parecen constatar no personaxe
un movemento levitatorio sobre a superficie. Aparece de súpeto, sen que o resto dos
personaxes se decaten da súa presenza, coma se quen se desprazase non fose un corpo físico, senón un espírito que evita calquera son que delate a súa aparición: «Elías
Morell, mi huésped, se acercó tan despacio sobre el grueso caucho de sus botas, que
no me di cuenta de su presencia hasta que preguntó suavemente»164.
Trátase dun trazo deshumanizador do personaxe que o escepticismo de
Luciano atribúe ao material das súas botas de gaucho. Porén, o lector advirte na reiteración destas aparicións a intención de atraer a súa mirada cara a un aspecto que
se despoxa da condición de anecdótico dende o momento en que se fai redundante,
o cal invita a formularse unha interpretación moito menos escéptica e realista que a
expresada por Luciano.
No filme, esta pasaxe amósase mediante unha breve secuencia na cal Fernando atravesa a estanza coa cámara seguindo o seu desprazamento mediante unha
panorámica. Cando está a punto de chegar á porta óese a voz de Elías Morell. Entón, Fernando regresa tras os seus pasos e a panorámica cambia de sentido e volve
ao seu punto de partida, onde agora se atopa a figura inmóbil do ancián, coma se xa
levase nese punto bastante tempo, e ninguén, nin Fernando nin a cámara, teríanse
decatado da súa presenza aínda que fai só uns segundos que transitaran por alí (Foto
37, 38, 39).
Os exemplos deste tipo de aparicións e desaparicións son insistentes, e
cada cual máis revelador, como sucede neste fragmento literario.

164

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 421.

99

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

Foto 37

Foto 38

Volví el rostro para recoger el comentario de la noticia. Pero Elías Morell
no estaba a mi lado. Silenciosamente, sin duda al amparo de sus botas de goma,
se había alejado de allí por la profunda corredoira que se abría a poca distancia.
Un instante vi la gorra gris aparecer, lejos ya, al ras de una madeja de zarzas.
Elías Morell corría velozmente.
Tardé en comprender; pero, al fin, se iluminó mi inteliencia.
–¡Juega a hacer el fantasma!– me dije165.

Un ancián que corre velozmente? E non só iso, senón que ademais deixa caer
unha frase coa cal, se intenta argumentar unha explicación lóxica do acontecido;
ofrécese ao lector un pequeno indicio que busca revestir ao personaxe dunha cara
máis irreal: «¡Juega a hacer el fantasma!». Resulta importante significar que, a devandita frase, é enunciada en voz alta polo personaxe, o cal implica que, antes de ser
traducida a expresión oral, habitou na mente de Luciano en forma de pensamento
primario, instintivo, que logo foi racionalizado –«se iluminó mi inteligencia»– para
converterse en oración verbal. O que pretendo dicir é que nesta expresión latexa
unha pugna interna entre a razón e a superstición, e aínda que en primeira instancia
pareza que a lóxica saíse vitoriosa, a simple mención da palabra fantasma admite
unha leve disfunción no procedemento racional.
A secuencia que recolle este fragmento na película suprime o factor sorpresa
da desaparición ao situar a cámara detrás dos dous personaxes, co cal, o espectador observa como Elías Morell sae do plano escapulíndose entre os arbustos sen
que Fernando se decate. Por esta razón, nesta pasaxe concreta, elídese o desconcerto que lector e narrador compartían na obra literaria cando Morell abandonaba
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Foto 39

a súa localización, xa que ao espectador cinematográfico se lle mostra o a saída de
escena.
Outro exemplo de aparición repentina que colle por sorpresa a Luciano volve
aparecer cando o ancián interrompe unha conversación de Alina co dono da casa.
Entonces sonó otra voz en la estancia.
–Alina no tiene pesares, amigo mío; pero lo que usted dice es verdad.
Y a tres pasos de distancia, detrás del asiento de la joven, apareció como
salida por escotillón, la delgada figura de Elías Morell. Su traje oscuro se fundía
en las sombras; la escasa claridad del crepúsculo ponía un reflejo azogado en
sus quevedos, y otro largo y tenue en su frente prolongada por la calvicie. Disimulé un sobresalto.
«¡Malditas botas de goma!», pensé.
Y dije sosegadamente, en voz alta, por si le podía molestar:
–Buenas noches, señor Morell; ya le he oído acercarse.
–Buenas noches– respondió, con tono en el que me pareció advertir cierta ironía166.

A que é debida esa ironía que Luciano detecta nas palabras de Elías Morell?
Pode que, quizais, ao ancián, consciente da súa condición fantasmal, fixéralle graza
a afirmación de Luciano: «ya le he oído acercarse», xa que, ao igual que o lector, sabe
que está a mentir. Ademais, resulta reveladora a tétrica descrición que se realiza do
personaxe sobre esta evocadora imaxe: «Su traje oscuro se fundía en las sombras».
Preténdese dar a impresión de que parte da súa figura sitúsea nun mundo escuro,
cuberto polas sombras.
166
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Foto 40

Foto 41

Neste caso, a transposición fílmica vota man dun movemento de cámara fugaz –un varrido– para desvelar ao espectador a presenza de Morell co obxectivo de
transmitir a mesma sensación de sorpresa que provocou esa repentina aparición.
Pero este episodio non finaliza aquí, senón que prosegue coa pasaxe da criada que
xura ter visto un espectro estraño na adega que ela identifica cun fantasma. Este
feito altera a silenciosa paz da casa e provoca a seguinte reacción na rapaza: «Alina
se revolvió en su asiento, y vi su mirada desviarse de mi mujer para ir a fijarse, con
expresión medrosa, en el anciano»167. A moza relaciona, mediante a súa mirada, o incidente da aparición fantasmal co seu tío, coma se el fose, dalgún xeito, responsable
dese fenómeno. A versión fílmica escatima este xesto inculpatorio de Alina, pero en
cambio, cando Elías Morell aproveita o suceso da criada para relatar estraños costumes de pobo que buscan comunicarse cos seus defuntos, sobre o rostro do ancián
reflíctese unha luz parpadeante que lle confire un aspecto tenebroso. Nun principio,
poderiamos extraer a conclusión de que esa luz trémula resulta diexética, é dicir,
ten a súa orixe no lume da cheminea, non obstante esa teoría cáese no momento en
que Morell achega o seu rostro a escasos centímetros do de Teresa, xa que a muller
non se ve en absoluto afectada por esa estraña luz que se proxecta sobre o ancián
(Foto 40, 41).
Antes diso, mentres Fernando intenta calmar á serventa do seu arrebato de
pánico, a cámara mostra, en segundo plano, a imaxe de Morell fundida na escuridade,
entre as sombras, tal e como se describe no fragmento da novela que especificamos
(Foto 42). Con todo, a aparición máis fantasmal de todas prodúcese ao final do capítulo VI.
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Foto 42

Rosendo acaba de encender la lámpara. El vidrio, al través del cual mirábamos el jardín, se hizo espejo. Nos volvimos, lentos y emperezados…
Sentado en un sillón, cerca de nosotros, frotando, satisfecho, sus manos
blancas y descarnadas, estaba Elías Morell168.

De certo, a imaxe de Elías Morell non se reflicte na ampla ventá que se convertera en espello por efecto da luz. A esta amálgama de breves insinuacións podemos
engadir unha anotación a un diálogo que Morell realiza durante unha conversación
mantida con Luciano.
–Se advierte que es usted un iniciado– alabé.
Y él sonrió, evidentemente satisfecho.
–¡Quién sabe, quién sabe!– exclamó a media voz, como el que teme comprometerse169.

Resulta evidente que algún estraño misterio oculta Morell na súa persoa, de
aí a súa discreción á hora de contestar ás preguntas de Luciano. Ese misterio que se
resiste a ser descuberto tende unha ponte que serve de enlace cunha formulación
vertida a propósito doutras dúas novelas do escritor: Huella de luz e El hombre que se
quiso matar. Recordemos que en ambos os dous relatos os protagonistas lograban internarse nun espazo onde os desexos máis universais –o diñeiro e o amor– lograban
satisfacerse. Federico Saldaña (Huella de luz) gozou durante a súa estanza nun luxoso
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balneario da sensación de sentirse un home rico e do amor dunha moza de familia
adiñeirada. Pola súa banda, Federico Solá (El hombre que se quiso matar) conseguiu namorar unha bela rapaza e, ademais, conseguiu un excelente cargo como arquitecto.
Agora ben, para ver satisfeitos os seus desexos, ambos os dous personaxes deberon
situarse nun espazo intermedio entre a vida e a morte. Saldaña é un enfermo terminal e Solá un individuo que decidiu suicidarse. Cúmprese, así, aquela superstición
xaponesa segundo a cal unha alma, no momento previo ao óbito, emprende unha
viaxe para facer realidade o seu último desexo.
No caso de Elías Morell, ese anhelo que tanto o atormenta é o amor de Alina.
A vida real acerna calquera posibilidade de que a moza se entregue voluntariamente
a Morell, por iso, este decidiu emprender esa viaxe a través das tebras para internarse
na dimensión intermedia que habitan os espíritos, en busca da satisfacción do seu
desexo.
No hay un solo sueño imposible, señor; todo puede conseguirse, hasta
el retorno a la juventud, que obtuvo Fausto, el amante de Margarita, y Djeonar,
el árabe enamorado de Noemí. Todo se consigue. Pero hay que tener constancia
para perseguir el terrible misterio y valor para mirarle cara a cara y abismarse
en él. Yo tengo ese valor170.

O que en realidade manifesta Morell é que el tomou a decisión de enfrontarse
á morte, de achegarse a ela coa intención de acceder a esa dimensión mística onde
poder realizar os seus soños. Polo tanto, encontrámonos ante o feito de que o ancián
converteuse nun ente fantasmal ou semi-fantasmal –ao igual que Saldaña e Solá–
que fixo uso das artes negras para emprender esa viaxe en busca dos dous grandes
anhelos que a Humanidade ansiou dende os albores da súa existencia: «Casi todo el
mundo ha suspirado alguna vez por la inmaterialización como un camino para aproximarse a la riqueza y al amor, las aspiraciones más generalizadas»171.
Neste caso, o ancián materializa na figura de Alina/Lina o anhelo do amor, o
cal, á súa vez, leva consigo dúas aspiracións. A primeira delas é o equívoco da personalidade. Para apoderarse do corazón da rapaza, Morell recorre ao hipnotismo co
obxecto de inculcar na mente da súa sobriña unha visión diferente de si mesmo, para
que o mire como outra persoa que poida ser digna de todo o seu cariño. Así o afirma
durante unha sesión de hipnose: «Alina, tú no verás mis canas, tú no sabrás mi edad,
tú me creerás como el más atrayente de todos los jóvenes, tú me amarás»172.
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Certamente, a avanzada idade supón un serio obstáculo para acceder ao amor
da súa sobriña, por iso, pretende amosarse ante os ollos de Alina como un home
ao que o avance dos anos aínda non o castigaron. E esta, precisamente, é a segunda das aspiracións: vencer ao paso do tempo: «Ningún suplicio es tan monstruoso
como el de la vejez, cuando el corazón tiene en esa vejez el mismo fuego que en la
adolescencia»173.
A pantasma do inconsciente
A fin de contas, Elías Morell é unha pantasma que materializa as obsesións e os
anhelos que aniñan no inconsciente174 e que afloran á conciencia das persoas cando
estas se somerxen no soño. Nunha das conversas que o ancián mantén con Luciano manifesta o seguinte: «Los que tenemos por sueños locos son atisbos de posibilidad, anuncios de nuestro subconsciente»175.
Por esta razón, poderíase considerar que Elías Morell representa a expresión
sen censuras dun inconsciente: de cal?, o inconsciente de Luciano/Fernando. O personaxe, o dono do pazo, é un individuo cunha visión pragmática da vida, educado
nun escepticismo que lle leva a acusar de tolo o ancián pola súa afección á maxia
negra, pero cando Alina/Lina aparece na súa vida e sae a flote toda a gama de paixóns
que mobiliza o amor, as obsesións do inconsciente que personifica Morel, afloran á
superficie da conciencia de Luciano/Fernando.
Vaiamos ao momento no que Alina revela a Luciano as prácticas de hipnotismo
das que é obxecto. A súa primeira reacción é de total rexeitamento: «¡Canalla!»176.
Pero a continuación, baixo ese sentimento de radical desprezo cara ao autor de tales
actos, algo estraño parece zarandear a súa conciencia: «Sentí crecer, mezclado con
un confuso sentimiento, mi rencor a Elías Morell»177. Adivíñase unha leve vacilación
no seu interior que nin el mesmo é capaz de definir. Empezou a librarse unha dura
batalla no interior da mente de Luciano: a conciencia fronte ao inconsciente.
O comportamento de Morell supón unha materialización desas obsesións do
inconsciente que intentan facerse un oco na conciencia. Esa pugna plásmase na imaxinación do personaxe a través da escenificación ilusoria dunha pelexa entre Luciano e

Ibídem.
Para ancorar o significado deste termo recorremos ao Dicionario del psicanálisis de Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, Barcelona: Paidós, 1996, o cal especifica que o inconsciente está constituído por contidos reprimidos, aos que foi rexeitado o acceso ao sistema preconsciente-consciente
pola acción da represión. Nos seus primeiros traballos, Freud utiliza o termo como sinónimo de subconsciente, pero este último foi rexeitado porque incitaba a equívocos.
175
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 424.
176
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 440.
177
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 441.
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Morell: «En las novelas que mi cerebro forjaba solía librar una tremenda lucha con
el anciano, y terminaba por matarle; pero, desgrazadamente, él conseguía herirme
también, y yo moría»178.
A morte de Morell leva consigo, tamén, o falecemento de Luciano, porque
ambos os dous se integran nun mesmo «eu»; son entes inseparables –conciencia e inconsciencia– que disputan a súa hexemonía na conduta do protagonista, o cal gozou
dunha existencia tranquila porque o seu inconsciente permanecera oprimido –ou
reprimido– pola conciencia, pero a irrupción de Alina desatou a rebelión das súas
paixóns.
O sentimento de indulxencia cara a Morell que, pouco a pouco, vai crecendo
en Luciano, xorde desa pugna que se libra dentro do «eu» do personaxe principal.
Quería decir sencillamente que yo comencé a ver de otra manera a Elías
Morell y a su sobrina. Y debo aclarar que en el fondo de mi antipatía hacia el
primero había, no una disculpa, pero sí algo que aproximaba mucho a la comprensión179.

A forte atracción que Luciano sente por Alina fai saltar os resortes que catapultan os impulsos do inconsciente que cada vez vai conquistando máis parcelas.
En ocasiones, cuando ya era muy viva mi ansiedad, el mismo libro escudaba mi rostro para que una larga ojeada, que Teresa no podía advertir, refrenase en mi memoria la imagen de Alina. Una vez, como cabalgase la pierna, vi la
transparente media ceñida a la carne en torno a la pantorrilla, fuerte y perfecta.
El puntito de fuego volvió a correr entonces por mis venas, y pensé: «Acaso el
viejo la espíe cuando se vista».
Recuerdo que en aquel momento, sin que se atenuase mi antipatía por
el anciano, tuve así como una vaga solidaridad con él, y me dije que si yo fuese
el tutor de Alina y la viese siempre a mi lado me enamoraría también. Pero esta
aquiescencia no pudo nacer más que de la brusca perturbación de mi espíritu180.

Nesta pasaxe vemos como a luxuria se apodera da súa mirada, e como, finalmente, se rende ao pracer do voyeurismo. Posteriormente, tras percibir o trebón que
mana no seu interior, chega ao extremo de situarse no lugar do ancián. Luciano vai
cedendo aos caprichos do seu inconsciente e comeza a recrear na súa imaxinación
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 464.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 442.
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Foto 43

Foto 44

comportamentos propios do ancián. «Fumé un cigarrillo y me entregué a imaginaciones, que comenzaban formulándose vagamente y acababa siendo yo el que hipnotizaba a Alina para sugerirle un ardoroso amor hacia mí»181. Mesmo o seu cerebro chega
ao extremo de plasmar un pacto co demo para poder apoderarse do corazón de Alina.
¡Qué inmensa delicia ser el íncubo que hubiera de adueñarse de aquel
cuerpo en la satánica maldad de una pesadilla! ¿Qué torturas serían bastantes para que fuese caro el inefable placer? Sobre la noche negra, como sobre
un inmenso pergamino, firmaría con sangre de mis venas el compromiso que
Luzbel dictase. Pero, ¡ay!, solamente un loco como Elías Morell puede pensar
esperanzadamente en ello182.

Recoñece que só unha persoa co xuízo racional deficiente, como o que domina
a conduta do ancián, pode considerar a posibilidade de pactar co demo, pero, velaquí
o paradoxo ao que sucumbe Luciano, el mesmo está a pensar niso. Co cal, no cénit da
súa loucura de amor por Alina, cando o inconsciente logrou derrotar a súa conciencia, consúmase o acto de fusión dos dous individuos. Luciano e Morell son un mesmo
suxeito; ambos os dous intégranse nun único «eu».
Esta fusión condénsase no filme de Román mediante un expresivo encadeado.
Cando Fernando entra sen permiso no cuarto de Alina, colle unha foto súa e a garda
no peto interior da súa chaqueta, o devandito movemento encadéase cara á imaxe
de Morell –co mesmo tamaño de plano e a mesma posición do personaxe– realizando un ademán análogo ao de Fernando, isto é, introduce a súa man tamén no peto
interior da súa americana para sacar o seu reloxo e mirar a hora. Deste modo, o encadeado relaciona os dous personaxes que, no fondo, esconden as mesmas obsesións
(Foto 43, 44).
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Tras o desengano amoroso, Luciano/Fernando decide quitarse a vida porque o seu inconsciente lle recorda, unha
e outra vez, que a súa vulgar existencia
supón unha tortura que non paga a pena
prolongar por máis tempo. Tomou esta
decisión de forma irreversible, e plasma
o seu propósito de suicidio nunha carta
de despedida, pero antes de que poida
consumar o acto, Elías Morell, que reFoto 45
presenta o seu inconsciente, anticípase
a Luciano e pon fin á súa vida –a película
substitúe o suicidio por unha morte natural– antes do que este faga o propio. Co falecemento de Morell perecen tamén
todas as obsesións que atormentaban a Luciano e, polo tanto, este renuncia ao
suicidio e decide continuar coa súa vida, a vida anterior, tranquila e apracible en
compaña da súa muller, recluído na casa da chuvia. No filme, a morte de Morell parece afectar soamente a Fernando, posto que cando descobren o cadáver do ancián
no seu cuarto, a cámara se pecha sobre o seu rostro nun primeiro plano, illándoo
do resto de personaxes presentes na escena. Fernando sae do cuarto e diríxese cara
ao seu escritorio para romper a carta na que anuncia o seu suicidio. A continuación,
entra no salón e séntase no sofá, e no seu rostro plásmase unha expresión de tranquilidade, e mesmo se podería chegar a dicir de alivio, que certifica a desaparición
de todas as súas obsesións e o regreso ao modo de vida previo á chegada dos hóspedes. (Foto 45).
Existe, tanto na película coma na novela, aínda que quizais sexa neste último
caso onde se observe con maior nitidez, un importante matiz que permite fortalecer
a teoría segundo a cal Morell representa o inconsciente de Luciano/Fernando. Para
a teoría da psicoanálise, o efecto represor da conciencia reláxase nos procesos oníricos, cada vez que un individuo se imbúe nun sono, as obsesións do inconsciente
afloran con máis facilidade á superficie da conciencia. Se nos fixamos no final do primeiro capítulo da novela, podemos observar como o personaxe, de forma paulatina,
vai quedando durmido.
Las primeras imágenes confusas del sueño se mezclaron con esta importante meditación. Entonces oí a mi mujer gritar a la criada desde el pasillo:
–Llena las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
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Y, aunque estaba solo en la estancia, repetí, con voz amodorrada, que
nadie oyó ni a nadie se dirigía:
–Eso… bien caliente…183

En efecto, antes de que dea inicio o drama que exaltará o inconsciente de Luciano, este caeu nun profundo sono. Esta pasaxe podería ser interpretada como unha
imaxe da relaxación que se apodera do personaxe principal. Froito desa relaxación,
todas as obsesións do inconsciente penetrarán na mente do personaxe do mesmo
modo que fixo a chuvia a través das goteiras da casa.
O retorno como fracaso
A medida que avanzo e afondo no meu labor analítico, voume decatando da
suxestión que esperta na obra de Fernández Flórez un tema tan universal como o
paso do tempo. As súas novelas, contos, relatos curtos e artigos gravitan nunha alta
porcentaxe arredor deste eixe temático, ata o extremo de converterse nunha forza
magnética que arrastra os personaxes cara a un precipicio dende o cal contemplan o
inmenso baleiro da súa existencia. A construción desa lírica do tempus fugit que conteñen os seus textos literarios non se sustenta exclusivamente en piares temáticos
ou argumentais, senón que o esqueleto formal tamén subministra unha substancia
significativa propia.
En primeiro lugar, tanto o relato literario coma o fílmico acolléronse á modalidade máis simple dentro da categoría de orde temporal, isto é, un relato lineal no
que os acontecementos se suceden de forma cronolóxica, sen que se descubra ningún tipo de anacronía digna de mención, salvo nun caso puntual da novela, pero que
carece da suficiente relevancia expresiva como para contrarrestar o sentido lineal da
obra entendida na súa globalidade.
Pola súa banda, a transposición fílmica levada a cabo por Antonio Román conserva unha estrita orde lineal. A historia arranca dende un punto de partida, progresa de forma cronolóxica durante un desenvolvemento que omite toda anacronía, e
posteriormente alcanza un desenlace final que pecha o relato. Non obstante, entre
a situación inicial da que parte a trama, e a clausura deste, a pesar de que entre ambas as dúas secuencias transcorrese algo máis dun mes, descríbese unha situación
análoga, poderiamos dicir que repetitiva. Estamos pois ante unha estrutura circular
que afecta á traxectoria vital do personaxe, o cal retorna ao punto de partida despois
de que se sucedesen unha serie de acontecementos que non fan senón reafirmar o
seu status inicial. O tempo progresa, non así a vida de Luciano. Cronoloxicamente,
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a historia parte dun punto x para chegar a un punto z, mentres que, en cambio,
existencialmente, o relato iníciase dende unha posición x e finaliza nun sector que
poderiamos definir como x’.
Na obra literaria, a estrutura cíclica do relato é menos simétrica que no caso
do filme. Fernández Flórez non abre e pecha a súa novela curta con dúas pasaxes
similares, senón que o paralelismo se establece entre o final do primeiro capítulo e a
clausura definitiva da trama. As escenas que se describen non deixan lugar a dúbidas
acerca do grao de similitude que as une. En primeiro lugar, antes de dar acceso ao
desenvolvemento da historia, o escritor móstranos ao personaxe principal saboreando os pequenos praceres da súa vida cotiá.
Las primeras imágenes confusas del sueño se mezclaron con esta importante meditación. Entonces oí a mi mujer gritar a la criada desde el pasillo:
–Llena las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
Y, aunque estaba solo en la estancia, repetí, con voz amodorrada, que
nadie oyó ni a nadie se dirigía:
–Eso… Bien caliente…184

Os últimos parágrafos reproducen a mesma placidez e o mesmo benestar que
ao principio, a pesar de que, durante a tortuosa estanza de Alina no pazo, esa placidez tornará en desalento.
He aquí que se me cierran los párpados. Pero aún alcanzo a oír la voz de
Teresa, que ha gritado ahora en el pasillo:
–Llenad las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
Sí, eso es: que estén bien calientes, mujercita mía, porque el invierno no
se ha despedido aún185.

Non obstante, este paralelismo non se establece baixo férreos parámetros de
simetría, posto que, antes da primeira pasaxe citada, o autor relata o encontro de Luciano con Morell e a súa sobriña. En cambio, o director do filme optou por modificar
a orde dos acontecementos narrados, coa intención de confeccionar unha estrutura
circular estritamente simétrica, de tal forma que o episodio da presentación dos
que serán os novos inquilinos do pazo atrásase na trama fílmica, e pasa a suceder á
secuencia coa que se abre a longametraxe: a estampa dun home compracido coa súa
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propia vida. Así pois, conxúganse o inicio e o final da película detrás dunha estrutura simétrica, non só no contido de ambas as dúas secuencias, senón tamén na súa
construción fílmica. A montaxe de planos estáticos e travellings coa que se abre a
adaptación, e que mostra o trebón de chuvia caendo sobre a casa, retómase no peche
da fita, despois de mostrar a Fernando sentado, de novo na cadeira de brazos situada
próxima á cheminea, en plena degustación dos praceres cotiáns.
O feito de que se reproduzan situacións análogas tanto ao final como ao
principio, e entre medias se desenvolva toda a trama, expresa, máis que un retorno
a unha situación pasada, un acto de rendición que culmina co reingreso no útero
materno. Transcorreu algo máis dun mes entre ambos os dous momentos, o tempo
seguiu o seu avance inexorable, pero Luciano/Fernando segue enclaustrado na casa
da chuvia despois de fracasar no seu intento de escapar dela para vivir unha aventura
chea de paixón. É, pois, a imaxe dunha derrota.
O tempo deixa de fluír
Tanto Luciano/Fernando coma Morell son dous individuos asolados polo desconsolo existencial de sentirse envellecer, de ver pasar as horas, os días e os anos á
sombra dunha vida vulgar. Para ambos os dous, a aparición de Alina/Lina supón un
pequeno feixe de luz milagreira que podería obrar o prodixio de suspender o avance
do tempo, e en consecuencia, volver gozar a vida cos bríos da xuventude. Nunha
das pasaxes centrais, tanto da novela coma da película –mesmo, atreveríame a dicir,
tamén, na obra de Fernández Flórez– amósase esta capacidade milagreira que ten o
amor de vencer o paso e o peso dos anos. Referímonos ao episodio no que Luciano/
Fernando e a rapaza son sorprendidos por un trebón lonxe da casa, en pleno bosque,
e non teñen máis remedio que resgardarse nunha igrexa en ruínas.
Y, al acercarse, resbaló en la viscosa tierra en declive. Con un movimiento
instintivo, rodeé con mi brazo su cintura y la atraje hacia mí.
–Así– ordené. –Quieta.
Obedeció. No retiré mi brazo ni ella hizo insinuación de rehuirlo. Juntos,
sintiendo su cuerpo cerca del mío y el aroma de sus cabellos triunfando sobre
el del bosque encharcado, permanecimos mucho tiempo.
El goterón golpeaba de cuando en cuando la tierra. Primero parecía contar los minutos; luego, los segundos; luego fue un hilo de cristal, continuo. La
tierra comenzó a lucir, se saturó, y nació un charquito cantarín, que mezclo su
sonido al bronco ruido de la lluvia en el bosque, como la voz de un niño de coro
se mezcla a los raudales del órgano solemne.
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[…] Nunca fue para mí más grata la noción de vivir ni manó nunca tanta
dulcedumbre de mi corazón.
[…] Cesó la lluvia, y los diminutos silfos de diamantes del orvallo reanudaron su danza. Alina se separó naturalmente de mí como si no hubiese advertido o no otorgase importancia a que mi brazo hiciera cinturón a su cuerpo.
[…] En la capilla, en ruinas, el goterón habría vuelto a contar los
minutos186.

As gotas de auga que caen sobre a terra convértense en metáfora do paso do
tempo. Cada golpeo simula o ritmo compasado do tic-tac dun reloxo, pero cando
as gotas van facéndose máis continuas, ata finalmente, transformarse nun único fío
de auga, parece coma se o tempo se tivese detido. E este prodixio faise posible na
mente do personaxe durante o momento de maior aproximación física con Alina,
a quen abeira entre os seus brazos para que poida resgardarse da chuvia. Para Luciano o mundo paralízase neste instante e a súa conciencia, invadida polo amor,
concibe unha visión desvirtuada da realidade que o fai percibir aquel instante como
longos momentos inesquecibles, aínda que a lóxica dos feitos narrados proporcione
ao lector unha percepción do tempo transcorrido moito máis reducido. En definitiva,
o amor logrou deter o tempo. Cando a chuvia cesa, Alina apártase de Luciano/Fernando e de novo o tempo continúa a súa marcha, e as gotas volven golpear a terra.
Probablemente, o máis destacable desta pasaxe sexa a utilización, por parte
de Fernández Flórez, dunha imaxe visual co obxectivo de complementar un concepto
subxectivo que se acha na mente do personaxe. A suspensión do tempo que percibe Luciano/Fernando atopa unha plasmación externa mediante a metáfora das gotas
de chuvia. Este aspecto supón unha proba máis da escritura notoriamente visual do
escritor coruñés e, ao dicir visual, tacitamente estamos a aludir ao estilo cinematográfico, non só de La casa de la lluvia, senón tamén de toda a súa obra literaria.
O filme elude o significado que posuía esta pasaxe na novela, e transforma o
sentido mediante un primeiro plano da chuvia caendo sobre un charco que se encadea sobre o mesmo tipo de plano. A sensación de paralización do tempo non queda
reflectida; máis ben parece que o encadeado determina un salto cara diante. Unicamente os diálogos achegan a secuencia cinematográfica ao texto literario mediante o
recitado en boca de Fernando/Luciano das reflexións que afloraron dentro da mente
do personaxe-narrador no relato escrito.
Sábese xa que os instantes de maior intensidade do sentimento amoroso poden propiciar a paralización do tempo ou, polo menos, a sensación por parte do
suxeito de estar a vivir nun eterno presente. En Huella de luz, sinalara que, no mo186
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mento de plena exaltación do amor que vive o personaxe-narrador, este abandona
o pretérito perfecto e fai uso do presente para describir o cúmulo de sentimentos
que inundan o seu espírito. En La casa de la lluvia volve acontecer o mesmo, xusto a
continuación do episodio das gotas de chuvia.
¡Juventud, juventud, llorada juventud, esposa infiel de todos los hombres! Nos sentimos dueños de ti; nuestros ojos está llenos de tu luz; nuestro
corazón de tu dulzura; nuestros músculos, de tu vigor. Es tan feliz nuestro consorcio que no pensamos que ha de romperse nunca. […]
¡Juventud, juventud! Hasta hoy no supe tu abandono. Te busqué en el
espejo, y, desde el espejo, una mirada triste se clavó en mi propia mirada triste…, y comprendí. Tiempo hace ya que huiste de mi lado… ¿Cuándo fue? No
te he sentido desgajarte de mi corazón, y hoy estalla, fresco e incontenible, el
dolor de tu marcha.
Es ahora cuando se me ha hecho plenamente la revelación de tu belleza187.

A vivencia reproducida posúe unha carga emocional tan profunda que o narrador cede o protagonismo ao personaxe –a pesares de que sexan o mesmo individuo– e os sentimentos que se expresan son os que o personaxe sentiu nese preciso
momento, pero a forza do amor é tan irresistible que revive un feito do pasado coma
se estivese a suceder no presente. O amor venceu ao paso do tempo. De aí as conxugacións verbais en presente e, mesmo, a utilización do adverbio temporal «hoxe»
para referirse a un feito acaecido varios días atrás respecto á localización cronolóxica
do narrador.
O uso do tempo verbal en presente, en contraste coa fórmula en pasado empregada no resto do relato, pode ser interpretado, ademais, como o xurdimento
dunha nova existencia que vén a sepultar a vida anterior do personaxe, carente de
toda a paixón que agora o atorda: «Hay una nueva vida en mí, y todo cuanto miran
mis ojos es nuevo también y magnífico. Una frase y un ademán de Alina bastaron para
esta mutación, que llena de alegría mi alma»188.
Coa aparición de Alina/Lina ábrese unha senda cara a unha vida nova inundada
polo amor, unha vida inmune ao paso dos anos, e libre da angustia existencial que
esperta o tempus fugit na conciencia dos derrotados.
Na adaptación fílmica realizada por Antonio Román, as escasas manobras estéticas relacionadas coa estrutura temporal apenas supoñen un quebranto dentro
dunha liña distinguida pola austeridade. Encontramos unha elipse que merece a nosa
187
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atención polo seu cotexo coa obra literaria, na cal o director consegue transmitir
cun simple encadeado a mesma noción formulada por Fernández Flórez, aínda que o
método empregado sexa diferente. A pasaxe novelesca é a seguinte: «Encendí otro cigarro, abrí un libro de Conan Doyle y me olvidé del pequeño mundo circundante»189.
A continuación, a esta frase ségueo un relato iterativo que a xeito de sumario realiza
un breve resumo da vida cotiá na casa tras a chegada dos novos inquilinos. Seguidamente, a narración regresa ao mesmo lugar no que deixaramos a Luciano fumando
un cigarro e lendo unha novela, pero, iso si, despois de que pasase un tempo: «Una
tarde –habían transcurrido dos semanas desde la llegada de nuestros huéspedes–, al
abandonar el libro y mirar a la joven, que leía, frente a mí, noté huellas de llanto en
su cara»190.
Desta composición literaria resulta unha elipse onde se explicita o lapso de
tempo que transcorreu. A adaptación cinematográfica neste caso concreto persegue
unha transposición fiel, pero, ata certo punto, xa que o sumario que separa os dous
instantes nos que Luciano se atopa sentado fronte a Alina foi suprimido. Desta forma, o resultado en imaxes é ben simple. O personaxe masculino acomódase no seu
asento e colle entre as súas mans un libro que se dispón a ler, pero os seus ollos non
se apartan dun fóra de campo no que se sitúa a imaxe de Alina, ata que se coloca o
libro diante do seu rostro. Este momento é captado por un lento travelling cara a
adiante que progresa dende un plano tres cuartos cara a un primeiro plano. Mediante un encadeado trasládanos cara ao mesmo tipo de imaxe: Fernando lendo un libro
–distinto ao anterior– que lle cobre a cara, a cámara retrocede cara a atrás e desanda
a traxectoria do anterior travelling ata un plano tres cuartos, á vez que o personaxe
desatende a lectura e se centra, outra vez, na figura de Alina. O espectador entende,
ao igual que na novela, que entre ambos os dous momentos transcorreu un espazo
de tempo, pero a supresión do sumario establece un vínculo entre dúas imaxes, que
non existía no texto literario, e que expresan o forte magnetismo de Alina á hora de
atraer a mirada de Fernando. En efecto, as dúas imaxes que se encadean parecen sufrir o pulo dunha forza centrífuga –Alina– que absorbe todas as miradas, razón pola
cal, a elipse literaria «Habían transcurrido dos semanas desde la llegada de nuestros
huéspedes», na versión fílmica poderíase traducir deste xeito: «Transcorreran dúas
semanas dende a chegada dos hóspedes, durante os cales se estimulara a atracción
de Fernando cara Alina». Deste modo, a supresión do sumario non implica a elisión
de significación entre eses dous momentos, senón que se enche cunha idea abstracta
–o proceso de namoramento–, en boa parte, apreciable grazas ás miradas clandestinas do protagonista.
189
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A mirada do derrotado
De novo, atopámonos fronte a un relato no que o narrador e o personaxe son
o mesmo suxeito, co cal, toda a narración supón unha expresión íntima das súas
angustias, esperanzas, inquedanzas, ambicións, etc., que permiten reconstruír a súa
personalidade. Os seus diálogos e, sobre todo, as súas reflexións máis íntimas certifican que Luciano/Fernando é un típico personaxe fernández-florezo, cuxa calidade
máis definitoria que o emparenta co protagonista de Huella de luz é a súa conciencia
do derrotado.
A busca frustrada dese obxecto de desexo é o que acabará por infundir na mente do personaxe a conciencia do derrotado. Luciano/Fernando, durante os seus anos
de reclusión na casa, non cuestiona a vulgaridade da súa existencia ata que Alina o
despraza metafórica e literalmente da súa cómoda cadeira de brazos. É entón cando
percibe o seu fracaso, a súa miseria vital. Adquiriu unha perspectiva nova afastado
desa cadeira de brazos narcótica e obsérvase a si mesmo mirando rutineiramente
o crepitar do lume da cheminea todos os días chuviosos de inverno. De inmediato,
desexa deixar atrás todo aquilo e decide emprender unha viaxe cara un lugar luminoso en compaña de Alina. Porén, nada máis saír cara ao exterior, apenas percorrido uns
quilómetros, a realidade abátano con dureza e debe regresar abatido ao seu fogar,
como un animal que retorna ferido á súa gorida, a ese cemiterio de elefantes onde
envellecerá en xunto coa súa muller ata exhalar o seu último suspiro.
Luciano/Fernando non é un personaxe que sufra unha situación económica
paupérrima. Certo é que a súa situación financeira atravesa un período de crise, razón pola cal decide alugar unha parte da súa casa, pero non se acha nin moito menos
nas precarias condicións que padece Saldaña en Huella de luz. Co cal, o que se pon de
relevo é a súa miseria vital. Unha miseria da que só pódese fuxir mediante a fantasía,
a cal se converte na aliada dos seres vulgares.
Isto explica o extenso mundo interior do personaxe, que forxa na súa imaxinación unha vida alternativa á súa.
En las novelas que mi cerebro forjaba solía librar una tremenda lucha con
el anciano, y terminaba por matarle; pero, desgrazadamente, él conseguía herirme también, y yo moría. Antes de morir confesaba a Alina mi cariño, a veces
con frases que pensaba largo tiempo y que resultaban bastante bien para lo que
puede exigirse de un moribundo, y a veces con una mirada que iba apagándose
poco a poco. Alina me besaba191.

Como afirmei, a mirada hexemónica a través da cal se filtra a maior parte da
narración fílmica é, sen dúbida, propiedade de Fernando. Case todas as secuencias
191
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da película contan coa presenza do personaxe principal, co cal, este atópase ao corrente de case todo o que se percibe en pantalla. Dentro dese estreito marxe que delimita o «case todo» distínguense certas pinceladas dun narrador superior que ofrece
ao espectador unha información adicional que se escapa á mirada de Fernando, e que
teñen que ver co comportamento de Lina.
Nada máis chegar á casa, Lina mantén unha conversa con Teresa no que se
observa o seu descontento pola súa reclusión naquela casa. Fernando non está presente nesta breve secuencia, como tampouco noutros momentos que enumero a
continuación:
1. Lina rompe unha das cartas que lle entregou o dono da casa, despois de que
lle reproche este o furto dunha fotografía e quedase soa no seu cuarto.
2. Despois de convencer a Fernando para que non emprenda unha viaxe á
cidade, a cámara céntrase no rostro pensativo de Lina.
3. A rapaza atravesa o salón para queimar unha carta na cheminea.
Son breves indicacións de que pola mente da moza rolda un pensamento que
non se chega a coñecer. Indicacións que non son captadas por Fernando, pero si
polo espectador. O narrador quere facernos presentir que Lina trama algo ás costas
de Fernando, que, por dedución, non harmoniza coas ilusas expectativas que este
se forxou. Por iso, ao espectador non o colle por sorpresa o desenlace final no que
as aspiracións do protagonista esvaécense tras a irrupción en escena do prometido de Lina, o verdadeiro destinatario das misteriosas misivas. Polo tanto, pódese
afirmar que as desviacións cara á omnisciencia que nos ofrece o filme respecto da
novela –a excepción do capítulo do psiquiátrico– van encamiñadas a proporcionar ao
espectador unha serie de indicios que levantan a súa desconfianza e o preveñen do
desenlace que se aveciña.
Obviamente, a novela –narrada integramente en primeira persoa– carece das
insercións dun narrador obxectivo que complemente o testemuño do personaxe protagonista. Porén, baixo unha discreción calculada, como non podía ser doutro modo,
na obra de Fernández Flórez apréciase unha presenza que cumpre unha función comparable á desempeñada por esas desviacións cara á omnisciencia que sinalamos no
filme. Trátase do autor implícito, o cal «nos instruye silenciosamente, a través del
diseño general, con todas las voces, por todos los medios que ha escogido para
enseñarnos»192. Efectivamente, baixo unha aparente invisibilidade, o autor implícito
formula unha disxunción entre a interpretación que o personaxe-narrador realiza
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid:
Taurus Humanidades, 1990. Páx. 159.
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sobre a realidade que lle circunda, e as conclusións extraidas polo lector. Esta disxunción vén motivada, en parte, pola inxenuidade das deducións que Luciano expresa
tras as súas breves aventuras amorosas con ese mundo do que permaneceu afastado.
Un breve exemplo. Cada vez que Elías Morell aparece silenciosamente en escena sen
que Luciano se decate, este apunta aos zapatos de goma como causa do sixilo co
que se move o ancián. Pero, como xa expuxen anteriormente, existe unha razón máis
esotérica que o lector pode enxergar cunha lectura perspicaz.
Este caso pódese aplicar, sobre todo, ás distintas apreciacións que o lector e
o narrador posúen da relación entre Luciano e Alina. A inxenuidade do personaxe
masculino ponse de relevo de xeito continuo cando no seu foro interno expresa un
optimismo desproporcionado, que non se corresponde coa frialdade e a indiferenza
coas que Lina responde ao seu propósito de achegamento. O seu amor pola rapaza
orixinou en Fernando unha cegueira que lle impide avaliar axeitadamente o tipo de
relación que mantén con ela, e fórxase no seu vasto mundo interior unha vida na
que teña cabida o seu obsesivo amor por Lina. A seguinte pasaxe da novela é un bo
exemplo: unha tormenta sorprende os dous personaxes no medio do bosque e buscan refuxio baixo as ruínas dunha igrexa. O personaxe narra este momento nun estilo
poético, convencido de que está a vivir unha experiencia sublime onde o amor parece
trasladalo a unha dimensión mística.
Mi sensación en aquellos largos momentos inolvidables era la de que estábamos aislados del resto del mundo por una fuerte valla de innúmeras lanzas
de cristales, o, más bien, que el resto del mundo había desaparecido, borrado
por el aguacero; y en aquel delicioso rinconcito quedaba todo que aún tenía
vida sobre la tierra, una vida suave, embriagada de un leve y dulce sopor, guardada entre los algodones de las nieblas y el grueso y alto vidrio del agua: Alina
y yo,…193

O máis paradigmático é que este arrebato de paixón non ten a súa orixe nunha
declaración de amor nin nun bico que a moza lle dese, senón no simple contacto dos
corpos cando Luciano abrázaa para protexela da chuvia. O comportamento de Alina non parece xustificar unha reacción tan pasional, sobre todo se, a continuación, o
texto describe o seguinte: «Alina se separó naturalmente de mí como si no hubiese
advertido o no otorgase importancia a que mi brazo hiciera cinturón a su cuerpo»194.
Resulta indubidable que a rapaza non comparte o entusiasmo do momento que
expresa Luciano. Ponse de manifesto o contraste existente entre o frenesí do namo193
194
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rado e a desconfianza que esperta no lector a conduta de Alina, o cal queda máis en
evidencia cando lemos estas digresións do narrador: «Si entonces Alina me ordenase
matarme, hubiese acercado la escopeta a mi corazón y apretado el gatillo, alegre
de obedecerla»195. Pero a moza solicítalle simplemente que a deixe: «–Basta…, ¿verdad?...»196. Noutro momento, cando Luciano busca unha pequena mostra de cariño
que cre merecer, tópase cunha reacción moi pouco afectuosa.
Poco después, ansioso de su proximidad, me levanté y fui a apoyarme
en la jamba opuesta. Sin mirarme, perdida su vista en el jardín grisoso, dijo
apagadamente.
–Es preciso que mañana lleven una carta a Gondomil.
Pregunté, también en voz baja:
–¿Está ya escrita?
La buscó en su seno y me la entregó. Quise retener la mano; pero la apartó suavemente. Murmuré, después de un largo silencio:
–¿Por qué no confía en mí? Tiene usted hoy una tristeza que no quiere
contarme.
Denegó, conservando su mirada abstraída, como si mis palabras tuviesen
que atravesar un muro de preocupaciones para llegar a ella197.

Alina non ten nin ollos nin oídos para Luciano. Toda a historia de amor ten
lugar só na imaxinación do dono da casa, no seu mundo subxectivo, ese que se divulga mediante as súas reflexións íntimas; pero o mundo real camiña por outra senda,
mesmo, en ocasións ambos os dous mundos colisionan, como, por exemplo, cando a
súa muller irrompe no medio dunha das súas recreacións fantasiosas para volatilizar
as súas expectativas.
Urdía estas ensoñaciones con los ojos cerrados, prometiéndome abandonar pronto el lecho para contemplar a Alina y hablarle de mi amor con el tono
a que ya me creía autorizado por ella. Y entonces tuvo Teresa la inoportuna
iniciativa de arroparme con mano leve, sujetando el embozo bajo la almohada (…) Me pareció que se alejaba en puntillas, y supuse que habría salido del
cuarto. Esto me alivió, y restregué francamente la mejilla que ella humedeciera,
después de lo cual corrió mi alma a buscar sus culpables fantasías en el mismo
punto donde las había dejado198.

195
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A vida con Alina encarna un soño, mentres que a vida con Teresa representa a
realidade. O que pretendo argumentar é que entre o soño e a realidade existe unha
disfunción que se percibe a través do autor implícito, que prevén dun modo subliminal sobre o que acabará acontecendo. O seu propósito consiste en alertar de que a
narración en primeira persoa non é de todo fidedigna, polo tanto, este aviso provoca que o lector se distancie do seu punto de vista para asentarse nunha posición
máis obxectiva e distante, iso si, sen perder en ningún momento a identificación co
personaxe.
Na análise de Huella de luz, manifestara que a súa estrutura baseada nunha
grande analepse incitaba o lector a fixar a súa atención, non tanto a anticiparse aos
acontecementos ulteriores da trama –xa que o inicio do relato adiantou a súa resolución–, senón máis ben nas circunstancias que levaron aos personaxes a esa situación
final. No caso de La casa de la lluvia, a estrutura lineal formula expectativas que se
irán resolvendo a medida que avance a trama, co cal, o lector formúlase a si mesmo
un interrogante: «Rematarán Luciano e Alina xuntos?». Na busca dunha resposta para
esa cuestión, o autor implícito achega eses datos que vaticinan un desenlace aciago.
No filme, a narración omnisciente amosa tamén exemplos da profunda gabia
que separa os dous personaxes, a pesar de que Fernando crea o contrario. Un exemplo claro podémolo atopar cando o dono da casa fai entrega a Lina dunha carta no
medio das escaleiras. A moza tómaa cunha expresión fría –ata case se podería dicir
que hostil–, e sen mencionar unha soa palabra de agradecemento dáse a volta e sobe
as escaleiras. A secuencia está tomada cun plano picado para Fernando e un contrapicado para Lina, que pon de relevo a condición dominante que adquiriu a rapaza
respecto ao home. Tras subir dous ou tres chanzos, a moza xírase para preguntar
cun sorriso artificial se mañá vai saír de caza. Este cambio repentino de actitude
en Lina evidencia a escasa estima que sente por Fernando, e a ausencia de sinceridade nas súas palabras, ademais do oportunismo da súa cortesía. Non obstante, o
rostro embelesado do home demostra que caeu nas redes da rapaza, e que é incapaz
de apreciar a verdadeira realidade.
Noutra orde de ideas, estímase oportuno resaltar un procedemento que se
leva a cabo nesta transposición, con todo, antes de internarme nesta formulación,
cito a Jean Mitry.
Ahora bien, con demasiada frecuencia las cosas ocurren como si los individuos que hablan considerasen sus propios actos desde el exterior. Sus palabras precisan las motivaciones que les hacen actuar con el único fin de hacerlas
explícitas. Cuando A se dirige a B, es más para informar al espectador que para
ofrecer a B el testimonio de un sentimiento o un pensamiento. Ahora bien, los
individuos que viven un acto no lo piensan, precisamente porque lo viven. Si
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reflexionan, lo hacen después (o antes). Solo el comentario realizado sobre un
acto pasado puede tomar esta distancia, obtener estas perspectivas. El diálogo
inmediato no puede hacer otra cosa que ignorarlas. No es, por tanto, él el encargado de rendir cuentas de ese pasado199.

Con frecuencia, as divagacións do narrador en primeira persoa de La casa de
la lluvia na adaptación cinematográfica transfórmanse en diálogos. Estas reflexións
confiren á novela unha profundidade psicolóxica que o director Antonio Román intentou conservar mediante o recitado por boca dos seus personaxes, o que orixina
uns diálogos que, debido ás circunstancias expostas por Mitry no texto citado, adoecen dunha artificiosidade palmaria, razón pola cal, na primeira secuencia do filme,
cando Fernando, coa mirada perdida no lume da cheminea, expresa en voz alta unha
pasaxe que na novela pertence a unha reflexión do narrador, a súa muller pronuncia
unha frase que intenta dar verosimilitude á breve perorata do protagonista: «Vuelves
a ser un poeta». Desta forma, inténtase axustar á lóxica dun diálogo entre cónxuxes
unha especie de discurso intimista do narrador. Se retornarmos á análise da película Huella de luz, veremos que sucede un feito similar. Cando Saldaña fai compaña
á rapaza coxa no baile do pobo, expresa en voz alta un pensamento que na novela
pertencía ao narrador, o cal, a pesar de tratarse dun relato en primeira persoa, sitúano nun tempo posterior que lle permite reflexionar sobre ese instante que está
a ser narrado. A reacción de Saldaña cando se decata de que o seu discurso carece
de lóxica para a rapaza coxa é a mesma que a de Teresa: «Es que soy un poco poeta».
Como afirma Mitry, esta mensaxe oral non ten como destinatario o seu interlocutor na ficción, senón que vai destinado ao espectador da película. O que acontece
é que as devanditas divagacións pertencen ao narrador, e prodúcense nun momento
posterior ao dos acontecementos narrados. Son froito dunha reflexión, dunha distancia adquirida co paso dos días, mentres que ao ser traducidos a diálogos fílmicos insírense dentro do tempo do relato. É dicir, trasládanse dende o «agora» do discurso –o
que ocupa o narrador– ata o «agora» da historia onde se narran os acontecementos.
Este procedemento de transformación en diálogos do que en realidade son cavilacións íntimas ten como obxectivo inculcar no relato cinematográfico a profundidade
psicolóxica que contén a novela. O resultado é un diálogo artificioso máis próximo
á linguaxe teatral que ao cinematográfico. Porén, no caso concreto de La casa de la
lluvia prodúcese un efecto que para o espectador adáptase á esencia da relación entre Fernando e Lina.
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Na secuencia onde os dous personaxes conversan amigablemente no bosque, no momento previo á tormenta que lles obrigará resgardarse nas ruínas da
igrexa, Fernando pronuncia, camuflada de diálogo, unha das tantas divagacións que
o narrador realiza na novela, concretamente, sobre o tedio que se apodera dunha
persoa cando formaliza unha relación amorosa en matrimonio. A perorata do personaxe posúe unha visión moi pesimista da súa situación persoal e tamén do destino
xeral que agarda a todo ser vivo. En cambio, as breves respostas de Lina mostran un
anhelo na moza por alcanzar esa vida conxugal que acaba de ser repudiada polo seu
interlocutor. Ambos os dous personaxes manteñen unha visión antagónica da vida.
Mentres as frases de Fernando desvelan unha mirada nostálxica por algo que quedou
no camiño, pola súa banda, Lina amosa unha actitude esperanzadora por aquilo que
está por vir. É dicir, Fernando mira cara ao pasado, e Lina mira cara ao futuro. A gran
brecha que separa os dous personaxes, e que, como xa dixen, o espectador detecta
como un indicio dese final lutuoso, represéntase tamén mediante eses diálogos. O
protagonista masculino ao manifestar os seus máis íntimos pensamentos esperta a
incomprensión da rapaza, a cal, para resolver a conversación deixa caer unha expresión que xa empeza a sernos familiar: «Todo eso son filosofías de poeta». De novo,
este retrouso busca dar verosimilitude a un diálogo que non naceu como tal.
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EL DESTINO SE DISCULPA

Teófilo Arnal e Tomás Capulino son dous vellos e inseparables amigos. O primeiro deles
relata ao segundo a súa desesperación froito dunha mala xogada do destino que lle privou
dun premio millonario na lotaría. Cando se dirixía á Administración a comprar un boleto,
atopouse cun coñecido co que mantivo unha conversa banal durante uns breves minutos, os
suficientes como para que chegase tarde a adquirir o último boleto e que alguén se lle adiantase na súa compra. O seu infortunio complétase cando ao día seguinte comproba no xornal
que ese billete que se lle escapou por uns segundos foi agraciado co maior premio.
Arnal carga toda a súa furia contra o Destino, o cal, na súa opinión, é o culpable de
todos as grandes desgrazas que sofre a humanidade. Para combatelo, proponlle ao seu amigo
Capulino un xuramento: aquel que morra antes que o outro virá do máis aló para aconsellar
ao seu compañeiro sobre as decisións que este deberá tomar na vida, co fin de evitar fatalidades como o caso do billete de lotaría.
Non fará falta esperar moito tempo para comprobar os beneficios de devandito xuramento, posto que Capulino falecerá pouco despois por mor dunha pulmonía dobre. Así pois,
a pantasma do defunto fará a súa primeira visita ao seu amigo Arnal un mes antes do seu
casamento con Juana, e o seu primeiro consello consiste, precisamente, en que rompa esa
promesa de matrimonio. En opinión do espírito de Capulino, Juana non é a muller que fará
feliz a Arnal, senón todo o contrario, ela converterase co paso dos anos nunha pesada carga
que o arrastrará cara a unha vida miserable. Pero Arnal fai caso omiso ás advertencias da
pantasma, sobre todo cando lle suxire casarse con Petrilla, a filla da súa patroa.
O paso do tempo acabará dando a razón ao espectro de Capulino. Arnal e Juana non
lograron completar un matrimonio feliz e a súa vida en común non é todo o placentera que
cabía esperar.
Pero Arnal procura soportar o revés con resignación e continuar coa súa vida, a cal,
parece dar un respiro ao seu infortunio cando se lle presenta unha boa oportunidade de prosCadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4
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perar económicamente, grazas a un negocio emerxente no que lle ofrece participar un grupo
de empresarios. Trátase dunha empresa de automóbiles que este grupo pretende implantar en
España e convencen a Arnal para que invista na operación unha importante suma de diñeiro
proveniente dunha herdanza. Como gratificación á súa xenerosidade, Arnal é nomeado presidente do Consello de Administración. De novo a pantasma de Capulino aparece en escena
para advertir ao seu amigo das nulas posibilidades de éxito que posúe o negocio, pero Arnal
volve a desestimar as advertencias do seu vello compañeiro e decide seguir adiante coas súas
pretensións empresariais.
O resultado da operación resulta un auténtico fracaso. O deseño do automóbil que,
en teoría, debería reportar importantes beneficios aos seus inversores sofre un accidentado
estreo e todas as perspectivas de éxito afúndense no lodo.
A sucesión encadenada de fracasos mergulla a Teófilo Arnal nunha profunda depresión
que o leva a tomar unha drástica decisión: o suicidio. O espectro de Capulino pretende impedir as pretensións do seu amigo e intenta convencelo de que o seu estado de ánimo é froito
dunha septicemia que, en breves días, acabará remitindo. Pero Arnal desatende a última
recomendación do seu amigo e, cunha soga ao redor do seu pescozo, pon fin á súa vida.
El fantasma200 é un dos seis relatos que integran o volume dedicado á mitoloxía folclórica que Fernández Flórez publicou en 1930 baixo o título de Fantasmas.
O primeiro dos contos denomínase Século XX, e narra as diversas peripecias de tres
pantasmas que sofren as consecuencias da súa inadaptación a unha sociedade cada
vez máis escéptica. Pola súa banda, no segundo dos relatos, La carretera, o escritor
describe un mundo de ultratumba que o capitalismo utiliza como plataforma publicitaria para subir as vendas dun modelo de automóbil. En Mi mujer, o protagonista
asasina a un amigo e a súa muller que, no alén, acabarán certificando unha relación
sentimental. Aire de muerto narra a historia dunha moza que sofre unha estraña enfermidade que lle transmitiu un noivo que ao falecer foi enterrado cos retratos da
rapaza. Por último, en El ejemplo del difunto Pedroso a pantasma visita ao director
dunha revista para recriminarlle que na súa necrolóxica non fose tratado coa honra
que cre merecer.
De todos os relatos que conforman o libro, é precisamente El fantasma o que
garda as maiores similitudes coas dúas novelas que xa analizamos: Huella de luz
e La casa de la lluvia. Dito doutro modo, o relato elixido por Sáenz de Heredia para
adaptalo á gran pantalla conta cunha cara afín as demandas argumentais que se foron
formando no cine español da posguerra.

Este relato publicouse en 1916 en La Novela de hoy baixo o título de El amigo difunto. Despois
de ser incluido no tomo das súas obras pasou a chamarse El fantasma.
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Así todo, a versión fílmica levada a cabo por Sáenz de Heredia en 1945 é froito
dunha adaptación libre do relato, do que toma o núcleo da súa trama como punto
de partida, pero a partires do cal desenvolverá un argumento libre das ataduras do
orixinal literario que queda como se describe a continuación.
O filme ábrese cun personaxe que asegura ser unha encarnación do Destino e que se
dispón a contarnos unha fábula fantástica, co fin de demostrar que aquelas desventuras que
os humanos achacan á súa persoa, non son máis que froito das decisións erróneas que estes
van tomando ao longo da súa vida. A devandita fábula está protagonizada por dous íntimos
amigos –un dramaturgo e un actor– que obteñen un grande éxito cunha obra de teatro no
seu pobo. Pero a ambición de ambos os dous –Teófilo e Ramiro– vai alén das estreitas marxes
da súa localidade e deciden trasladarse a Madrid, en busca dun éxito de ámbito nacional que
os encumbre definitivamente.
As primeiras semanas na capital, á que se trasladan en compañía de Benita, a irmá
de Ramiro, resultan complicadas ante a falta de traballo. Un malentendido prívaos dunha
prometedora entrevista para unha produtora cinematográfica, pero ese mesmo día atopan
por casualidade unhas entradas para un partido de fútbol no que o locutor é golpeado co
balón, o que o fai perder as súas lentes, circunstancia que aproveita Ramiro para substituílo e
proseguir coa narración. Os donos da emisora amósanse encantados coa actuación radiofónica de Ramiro e fanlle unha substanciosa oferta que este acepta con reticencias posto que a súa
ilusión segue sendo a de triunfar como dramaturgo ou poeta, pero a paupérrima situación
económica empúrrano a dicir si.
Unha moza do pobo dos protagonistas, de nome Valentina, chega á capital na procura
de traballo, e dende o primeiro momento o seu comportamento desvela un amor cego por Ramiro, pero este namorase de Elena, ata o punto de pedirlle a man.
A morte dun tío afastado que fixo fortuna en América depara unha cuantiosa herdanza para Ramiro e a súa irmá Benita, non obstante, unha inesperada circunstancia orixina
que dos vinte millóns de pesetas que lles correspondía por ser os únicos herdeiros, soamente
un chegue aos seus petos. A razón desta mingua na contía herdada atópase na adopción dun
novo membro na familia que o seu tío atopou certo día abandoado no asento traseiro do seu
coche, e ao que decidiu adoptar, e, por conseguinte, doar a maior parte da súa herdanza.
Esta circunstancia orixina a promesa entre Ramiro e Teófilo: o primeiro que morra
virá do alén para aconsellar o outro acerca das decisións que este decidiu tomar. Apenas uns
minutos despois de pechar o xuramento, Teófilo morre atropelado por un automóbil.
A vida de Ramiro prosegue o seu rumbo con normalidade ata que a pantasma de Teófilo aparece para aconsellar que rompa a súa promesa de matrimonio con Elena e se case
con Valentina. Pero Ramiro non se toma en serio a recomendación do espírito, a pesar de que
a súa prometida deu claras mostras de ser unha muller pouco recomendable para un home
como el.
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Por se fose pouco, Ramiro decide investir todo o diñeiro da herdanza nun escuro negocio de combustible. De novo Teófilo fai acto de aparición para previr o seu amigo de que o devandito negocio non é máis que unha fraude que lle carrexará a súa ruína. Pero Ramiro volve
desoír as advertencias do espectro e todo o seu diñeiro esfúmsea tras o fracaso da operación
empresarial, o cal, ademais, leva consigo que Elena o abandone de forma humillante.
Totalmente abatido, Ramiro toma a decisión de suicidarse. Unha vez máis, Teófilo acode ao seu rescate e condúceo aos brazos de Valentina para selar un amor sincero e mutuo.
A casa de caramelo
A pesar de que en 1914, cando só contaba vinte e nove anos, Wenceslao Fernández Flórez abandonou a súa terra natal en busca dun abano de posibilidades máis
amplo no que poder desenvolver o seu labor xornalístico na buliciosa capital do país,
as súas raíces galegas xamais foron desterradas do proceso creativo do escritor, máis
ben todo o contrario. Toda a materia prima que a Galicia tradicional ofrece de forma
xenerosa aos seus literatos oriúndos en forma de lendas, historias, supersticións,
mitos e relatos orais forxados en torno á calor dunha cheminea convertéronse nunha
inesgotable fonte de inspiración para os escritores galegos. Estas fábulas galaicas foron conformando un universo no que conviven en equilibrada harmonía o mundo
dos vivos e o mundo dos mortos, coma se a fronteira que os separara fose derrubada
polo pulo da superstición. Afirmar que El fantasma é un relato de humor leva consigo
un risco de malinterpretación, non porque se trata dunha definición inexacta, senón
porque o concepto xeneralizado de «humor» implica, aínda nos nosos días, un desprestixio para a obra salientada. O discurso de ingreso de Fernández Flórez na Real
Academia Española supón un claro intento do escritor por emendar a percepción
despectiva do humor.
Si quisiera expresar con un ejemplo lo que el humor viene a ser para
nuestra interpretación vulgar, tendría que esquematizarlo en la casita de caramelo donde vivía el ogro de un cuento de niños. Mucha gente, la que posee un
espíritu más infantil, se acerca a las paredes con la lengua fuera, las lame, las
encuentra dulces y amables y se va, sin detenerse a investigar qué ser grave,
bondadoso o terrible habita entre ellas. Otras personas, de espíritu barbudo
porque existe una especial solemnidad que hace nacer barbas en el alma, divisan al ogro, desde luego; pero se separan de su casa, reprochándole que un
personaje tan trascendental haya incurrido en la falta de seriedad de hacerse
una mansión de caramelo201.

Wenceslao Fernández Flórez. El humor en la literatura española. Obras Completas. Tomo V. Madrid: Ed. Aguilar, 1956. Páx. 984-985.
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Precisamente, en termos moi similares expresábase José Luis Sáenz de Heredia en compaña de Fernández Flórez nunha entrevista concedida a Fernández Barreira para Primer Plano cando El destino se disculpa era aínda un proxecto.
–Nadie crea que vamos a hacer una película frívola– sentenció el director–, una comedia para hacer reír; aspiramos a otra cosa mucho más alta…
–[Fernández Barriera] Entonces «El Destino se disculpa» es una película
importante…
–Pretendemos que lo sea, y aspiramos con ella a todo lo que se pueda
aspirar– dijo Sáenz de Heredia–. Hay que acabar ya con ese tópico de la inferioridad del cine de humor…
–¿Del cine solo?– se quejó la veteranía del argumentista [Fernández Flórez]–. Yo creo que es en todos los órdenes; que, por desgraza, en España se da
a la obra de arte un cartel contrario que establece que mientras es importante y
trascendental hacer vibrar a la gente en la cuerda del drama, hacerla sonreír es
tarea inferior y subalterna202.

Para Fernández Flórez «el humor es, sencillamente, una posición ante la vida»203,
un modo de observar a realidade e de expresarse cunha finalidade igual ou máis pretenciosa da que poida alardear un discurso dramático con ínfulas de solemnidade: «El
humor tiene la elegancia de no gritar nunca, y también la de no prorrumpir en ayes.
Pone siempre un velo ante su dolor. Miráis sus ojos, y están húmedos; pero, mientras,
sonríen sus labios»204. O autor coruñés ofrecía aos seus lectores unha dose de pesimismo bañado no caramelo do humor, pero unha vez se consome o sabor doce dese
caramelo, no noso padal permanecerá un pouso de sabor amargo. Polo tanto, á hora
de iniciar esa relación comunicativa que leva consigo a lectura de El fantasma, non debemos quedar ás portas desa mansión de caramelo, senón que debemos traspasar o
albor desa fachada edulcorada, co obxectivo de descubrir cales son aquelas penurias
que moran no seu interior.
Huella de luz e La casa de la lluvia adoptan un tono moito máis escuro que El fantasma. Nos dous primeiros relatos a historia amósase ao lector en toda a súa crueza,
como un rostro sen ungüentos que emite un berro agónico, porén, non por iso o relato que procedemos a diseccionar a continuación ofrece unha mensaxe moito máis
alentadora. Empezando polo final –precisamente onde o sabor doce muda en sabor
amargo– o protagonista de El fantasma, Teófilo Arnal, executa o que, por exemplo
non chegou a consumar o personaxe de La casa de la lluvia: o suicidio. Despois de
202
Fernández Barriera. «Primer Plano nº 192, 18/6/44». En José Luis Castro de Paz (Coord.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense. Páx. 135.
203
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 986.
204
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 992.
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redactar unha carta na que deixa constancia da súa intención de quitar a vida, Luciano desestima o acto tras atopar o cadáver de Elías Morell colgado dunha soga no seu
cuarto. Mesmo, podemos facer alusión, tamén, a Federico Saldaña de El hombe que
se quiso matar, o cal abandoa o seu propósito de suicidarse tras obter un posto de
traballo e un amor que o corresponde.
Pois ben, a Teófilo Arnal nada nin ninguén o libera do seu fatídico final. El vai
moito máis lonxe no seu desespero porque non puido soportar sobre as súas costas
todo o peso do seu fracaso. Despois dun matrimonio falido, e do fracaso no que acabou converténdose a empresa de automóbiles no que investiu todos os aforros procedentes dunha substanciosa herdanza, o personaxe cae nunha profunda depresión
da que non poderá escapar se non é mediante a morte voluntaria.
Teófilo Arnal se advirtió desesperadamente triste. Le pareció de repente
que había sondado la vida hasta su última profundidad, sin encontrar en ella nada
que valiese la pena de existir. Sus meditaciones eran cada vez más acongojantes,
más fúnebres. Y la característica más horrible de su nuevo estado de ánimo era
que descubría en todo un sentido trivial, cierta falta de razón de ser, una inconexión desconsoladora entre la apariencia y la verdad, entre las ideas acumuladas por los hombres y los hechos y las cosas y estos mismos hechos y cosas205.

O personaxe converteuse nunha nova vítima da conciencia do derrotado. Os
golpes que lle propinou o mundo real remataron por inculcarlle unha visión negra
da vida, unha vida pola cal xa non paga a pena seguir loitando. Esa conciencia do
derrotado á que me refiro eliminou por completo calquera abertura de autoestima,
o cal levouno a reflexionar sobre a súa existencia e a considerala unha sucesión de
acontecementos insignificantes e repetitivos.
–Hace veinticinco años– se dijo– que brotan unos pelitos en el rostro.
Hace veinticinco años que, día tras día, los cerceno, y día tras día vuelven a salir,
lenta, solapada y persistentemente. Nunca hasta ahora me había fijado en que
esto es una verdadera batalla que yo sostengo contra mí. Una batalla absurda
y risible y fatigosa. Los pelitos ponen un tesón cómico en salir todos los días,
en salir siempre.

Baixo os caracteres que integran esta meditación, emanan os efluvios dunha
reflexión existencialista condicionada pola sensación de estar a vivir unha vida monótona dentro dun universo rexido por un movemento igual de rutineiro.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Páx. 773.
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Abrió el balcón y arrojó la navaja. El sol, hiriendo bruscamente sus ojos,
le deslumbró.
«He ahí un astro estúpido– pensó–, que no se cansa de aparecer y desaparecer todos los días, como no me cansaba yo de afeitarme. Me revienta su
formalidad, el rigor con que cumple sus deberes de salir a tal hora y ponerse a
tal hora, y de enverdecer las plantas todos los años con el mismo verde, como
un pintor de inspiración agotada. […] El Universo es la máxima expresión del
hastío; es el hastío mismo, señor de la vida»206.

Trátase dunha deliberación que denota o desengano sufrido polo personaxe
non só ante a súa vida persoal, senón ante a Vida con maiúsculas. O ser humano
está condenado a vivir perpetuamente na monotonía porque o ciclo da Vida móvese
segundo unha cadencia de movementos rutineiros.
Unha atalaia entre dous mundos
Os abaneos do Destino que Teófilo Arnal foi padecendo ao longo da vida parecen arrastralo cara a un precipicio dende o cal observa a escuridade do abismo.
A conciencia do derrotado infundiu no personaxe unha actitude de total desapego
cara á vida, a cal, baixo a súa perspectiva, deixou de ter o sentido poético que outros
individuos inxenuos pretenden atribuírlle. Por iso fai abasto de toda a súa acritude e
rebélase contra ese poeta que le os seus versos ante o público congregado no Ateneo. Teófilo Arnal interrompe a lectura dos poemas contravindo as máis convencionais normas do decoro, e desafoga toda a súa ofuscación cunha dura diatriba.
A pouco que se faga unha recapitulación dos textos de Fernández Flórez e se
agudice o sentido comparativo, esta pasaxe remitirá outra novela súa coa cal El fantasma garda interesantes coincidencias. Refírome a El hombre que se quiso matar, concretamente a ese fragmento no que o seu protagonista Federico Solá anuncia publicamente no Círculo Científico e Recreativo a súa decisión de suicidarse. Nos días que
suceden ao seu anuncio, Federico Solá goza dun status superior respecto ao resto
dos mortais xa que a súa situación permítelle desprenderse de calquera convencionalismo que puidese restrinxir a súa liberdade. A fin de contas, o que o personaxe
consegue é apoderarse do seu propio Destino, que é xusto o que Teófilo Arnal ambiciona cando asina ese insólito xuramento co seu amigo. Despois de narrar a Tomás
Capulino o desafortunado incidente do boleto de lotaría premiado que non chegou
a comprar por un atraso de escasos minutos, Arnal decátase de que a súa felicidade
como ser humano depende dunha forza superior, invisible e inaprensible: o azar.
Sobre a base disto, o obxecto dese xuramento reside na posibilidade de manter
206
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contacto directo cunha estanza supraterreal que lle axude a tourear as acometidas
do Destino.
–Me gustaría que reconocieses– dijo a su amo– que la vida es estúpida, y
que el papel que los hombres desempeñamos en este mundo no puede ser más
absurdamente triste. Hay un dios terrible que se burla de nuestros esfuerzos
y que nos hace caminar incesantemente sobre escotillones que obedecen su
voluntad caprichosa. Este dios de poderío inesquivable que es el azar207.

Chegar a dominar esa forza significaría estar moi preto dunha vida venturosa:
«Uno de nosotros podría ser feliz si nos fuese dado cumplir nuestra promesa»208. A
felicidade non é máis que unha quimera para o ser humano mentres este non consiga
dominar o seu propio Destino. Federico Solá lógrao durante un tempo limitado porque a súa condición de moribundo permitiulle situarse nesa dimensión intermedia
entre a vida e a morte, onde, como xa dixemos en máis dunha ocasión ao longo deste estudo, satisfanse todos aqueles desexos que máis se anhelaron en vida: «Durate
cinco días fui un ser superior solo por haber hecho fría renuncia de la vida»209. Máis
do mesmo sucédelle a Federico Saldaña en Huella de luz, quen experimenta durante
os últimos días da súa enfermidade terminal a agradable experiencia de vivir unha
historia de amor nun lugar rodeado polo luxo. Por último, en La casa de la lluvia, Elías
Morell persegue o amor da súa sobriña Alina mediante a invocación do alén a través
das sesións de hipnose e de rituais relacionados coa maxia negra.
En definitiva, do que se trata é de acceder a esa dimensión supraterreal no
que o Destino cesa o seu fustrigamento sobre os seres máis desgrazados, e así poder
experimentar os praceres da felicidade. En torno a este propósito xira o xuramento
certificado por Téofilo Arnal e Tomás Capulino. Preténdese manter un contacto permanente con esa dimensión intermedia entre a vida e a morte a través do espírito
daquel que falecese antes, porque ese espírito, dende ese lugar ao que accedeu tras
o seu óbito, pode contemplar o universo máis alá no tempo. Obtén unha visión privilexiada que lle permite adiantarse aos acontecementos futuros para asegurar unha
elección acertada en todas as decisións cotiás que poidan ter unha importancia vital,
xa que o home non é máis que un ser insignificante incapaz de contradicir o seu Destino co único apoio da súa vontade.

Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Páx. 750.
208
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 753.
209
Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. Madrid:
Ed. Aguilar, 1956. Páx. 439.
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Mientras no escalemos el Olimpo en que se esconde, mientras no podamos conjurar a abandonar para siempre este planeta, a renunciar a sus maleficios, la marcha del género humano hacia la felicidad será como el caminar de
un ciego210.

Trátase de conquistar ese espazo onde os anhelos humanos e a realidade cohabitan en harmonía, dado que no mundo terreal as únicas dádivas que ofrece a
vida chegan en forma de fracasos: «la vida de los individuos no es sino una serie de
sucesos casuales, casi siempre sin conexión con sus propósitos, y muchas veces, antagónicos a éstos»211.
Velaquí a clave. A historia dos personaxes fernández-florezcos é a historia dunha
insatisfacción. Insatisfacción que desencadea depresións existenciais que enchen de
pesimismo toda a obra do escritor, ben baixo o formato do drama, ben, como acontece neste caso, baixo o formato do humor que non só non implica unha mingua da
mirada melancólica, senón todo o contrario, posto que a decepción final é, se cabe,
máis profunda que no caso das dúas novelas xa analizadas, como demostra o feito
de que o lamento do protagonista non se limita á súa desgraza persoal de non poder
alcanzar a felicidade, senón que vai máis alá ao rexeitar de forma categórica a máis
mínima esperanza de vivir na dita por parte de calquera home. A humanidade enteira
está abocada ao fracaso.
Arnal está plenamente convencido de que mediante ese contacto co alén a
través da pantasma de Capulino, vai ser capaz de dominar o seu propio Destino,
o que, finalmente, podería concederlle a posibilidade de ser feliz. Así llo comunica o
espírito do seu amigo na súa primeira aparición tras a súa morte: «Mientras vivas
tendré que seguir tus pasos y apartarte del peligro con mis consejos y guiarte hacia
la felicidad que es dado disfrutar sobre la tierra»212. Pero Arnal non accede a dar verosimilitude ao primeiro consello do seu asesor supraterreal que lle suxire cancelar
a súa promesa de matrimonio con Juana, xa que, en opinión de Capulino, ela é froito
do azar, esa variable caprichosa que o propio Arnal tanto maldiciu tras o infortunio
do billete de lotaría.
Si en vez de Juana fuera otra mujer joven y bonita, coqueta y locuaz en
tu departamento, tú me dirías ahora que era ella la que el Destino había creado
para ti, y ni aun sabrías acaso que Juana existiese. Todo fue obra del azar213.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Páx. 750.
211
Ibídem.
212
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 758.
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O espírito de Capulino, tendo en conta a súa condición fantasmal, estableceuse nesa dimensión dende a cal obsérvanse os acontecementos cunha perspectiva
moito máis ampla que a que poida ter ningún mortal. As súas conclusións non se
limitan a unha análise dos acontecementos pasados e presentes, senón que é capaz
de divisar o futuro e, en consecuencia, posúe a potestade de previr o seu amigo de
todas as consecuencias que poidan derivar das súas decisións.
–No es fea, pero es artrítica. Engordará, tendrá manchas en la piel. Sus
hijos serán débiles. Esto te acarreará muchos disgustos. No es inteligente. Sabe
apenas cuál es la última moda y que no debe dejar mojar el plum-cake en el té.
Es su amor entre, en un cincuenta por ciento, la necesidad de casarse. Dile mañana que no te puedes casar, y su pasión se apagará súbitamente214.

Nas súas mans ten o privilexio de viaxar no tempo para valorar as distintas opcións e poder, así, elixir aquela que considere máis óptima para os intereses do seu
amigo. Pero Arnal desaproveita as vantaxes que lle concede esa altitude de miras que
o espectro pon á súa enteira disposición, porque se trata dun personaxe, como todos
os habitantes mortais, demasiado arraigado no seu presente, no inmediato, sen ter
en conta o carácter efémero dos seus actos en relación coa eternidade do universo.
Por esta razón, Arnal desoe as recomendacións de Capulino e acaba casando con Juana. O tempo non tardará en dar a razón á pantasma, e pronto confírmase o fracaso
matrimonial.
A montaxe de Brighton
Transcorrido un tempo, cando de novo fai acto de presenza a pantasma de Capulino para interferir noutra decisión equivocada, Arnal volve cometer, por segunda
vez consecutiva, o mesmo erro. A inxenuidade de Arnal lévao a pensar que o negocio de automóbiles no que investiu unha fortuna proveniente dunha herdanza,
reportaralle inxentes beneficios económicos, ademais dunha elevada reputación que
exaltará a súa autoestima. A vaidade cega a Arnal, xa que, preso da súa ilusión, cre
estar próximo a un éxito glorioso que lle ofrece a posibilidade de realizar en vida
algo extraordinario: «Figúrate que han dado mi nombre al modelo que preparamos.
Se llamará Arnal. Habrá un Arnal, como hay un Rolls-Royce o un Ford…»215. Para un
ser vulgar, condenado a pasar de puntillas polo mundo, a posibilidade de perpetuar o
seu nome no tempo a través dun modelo de automóbil supón un manxar demasiado
apetitoso como para barallar a opción de rexeitalo.
214
215

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 767.
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Ao final destápase, para desgraza do personaxe, a inviabilidade do negocio. O
modelo de automóbil que se pretende lanzar ao mercado resulta ser un humillante
fracaso. A pasaxe que describe o penoso acto de bautismo do primeiro coche da
factoría chama poderosamente a atención. A forma en que está construído certifica
a estreita vinculación que a escritura de Fernández Flórez garda con respecto á linguaxe cinematográfica. Poñámonos en situación. En clave de humor, o narrador relata
como o condutor perde por completo o dominio do automóbil, que se precipita sen
control por camiños atestados de viandantes.
Por fortuna, la carretera carecía en aquel paraje de recodos. Esto evitó
que la catástrofe se precipitase, pero no se pudo impedir un accidente trágico.
En cierto lugar del camino, un hombre, sentado en un pretil, leía el periódico.
Cualquier observador de espíritu sereno comprendería en seguida que se trataba de un ciudadano que había aprovechado la tarde del domingo para dar
un paseo higiénico por el campo. El ciudadano tenía un sombrero hongo y un
bastón. Cuando vio aparecer el automóvil corriendo hacia atrás, bajó un poco
el periódico que sostenía entre sus manos y miró con aire asombrado. Luego,
la conducta del coche debió parecerle ridícula, porque se echó a reír, haciendo
reposar la hoja impresa en sus rodillas. Pero, poco a poco, su gesto se tornó preocupado. Pensó que el «auto», que trazaba grandes eses en la carretera por la
dificultad que ofrecía su dirección, podía chocar contra él y aplastarle contra el
pretil. Entonces abandonó el periódico, salto al suelo, dio unos pasitos cortos;
después, otros apresurados, y, al fin, se caló el sombrero y se decidió a correr.
–¡Me rindo!... ¡Me rindo!...
Sesenta metros…, cuarenta. Aún hizo un esfuerzo. Vociferó, desencajado:
–¡Piedad!... ¡Soy un padre de familia!...
Veinte metros…, quince… El infeliz conservó esta distancia el tiempo
justo para rogar:
–¡Atropéllenme una pierna nada más!... ¡Ustedes se divertirán lo mismo,
y yo acaso viva!...
Cinco metros…, dos… Arnal dio un grito… Miró hacia atrás… Una nube
de polvo…216

Esta escena posúe un claro mimetismo cos filmes cómicos de carreira-persecución levados a cabo polos realizadores pioneiros da escola de Brighton217.

216
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 771.
Williamson rodou en 1901 Stop a thief!, o primeiro filme cómico de carrera-persecución.
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La fórmula de «Explosion of a Motor Car», un film de Hepworth realizado en los albores del siglo, encontró un eco tan inmediato que las compañías
francesas y estadounidenses comenzaron a rivalizar por llevar a la escena incontables variaciones del desastre sobre cuatro ruedas; el éxito de este tipo de
ideas hizo de la primera década de la cinematografía inglesa la más gloriosa de
su historia218.

O elemento máis característico e innovador deste tipo de películas foi a utilización da montaxe. Pódese apreciar unha clara asimilación da montaxe cinematográfica por parte do estilo literario que o escritor exhibe neste texto que extraemos.
En primeiro lugar, o episodio foi construído mediante un esquema de alternancia
entre os dous elementos que protagonizan a persecución –o automóbil e o cidadán
sentado no peitoril– nunha inequívoca versión literaria do que podería ser a montaxe
alternada.
O cidadán tiña un sombreiro de fungo e un bastón (plano do home). Cando viu
aparecer o automóbil correndo cara atrás (plano do coche), baixou un pouco o xornal
que sostiña entre as súas mans e mirou con ese aire asombrado (plano do home).
Logo, a conduta do coche debeu parecerlle ridícula (plano do coche), porque botouse
a rir, facendo repousar a folla imprimida sobre os seus xeonllos. Pero, pouco a pouco,
o seu xesto tornouse preocupado (plano do home). Pensou que o «auto», que trazaba
grandes eses coa estrada pola dificultade que ofrecía a súa dirección, podía chocar
contra el e esmagala contra o peitoril (plano do coche). Entón abandonou o xornal,
saltou ao chan, deu uns pasiños curtos; despois, outros apresurados, e, á fin, calouse
o sombreiro e decidiuse a correr (plano do home). O punto de vista deste fragmento
posiciónase na mirada do personaxe que é vítima do atropelo. O ritmo acelerado da
persecución que o lector percibe, cobra presenza na progresiva redución da distancia
que separa o automóbil desbocado da súa presa humana a medida que avanza cara a
ela. Non resulta difícil imaxinarse unha equivalencia fílmica na que os planos do auto
e do home van reducindo a súa duración ata que se produce un atropelo ilustrado
mediante unha imaxe –a nube de po– baseada na elipse.
Dende o descubrimento do auto por parte do cidadán, ata a colisión final, o
fragmento evidencia un ritmo in crescendo na acción descrita que parte dunha situación de relaxación e ignorancia do perigo, ata chegar á culminación do atropelo.
Coinciden demasiados elementos –comedia, persecución, alternancia dos
dous puntos de interese, redución progresiva da distancia, ritmo in crescendo– como
Jenaro Tarens y Santos Zunzunegui (Coord.). Historia General del Cine. Europa (1908-1918)
Volumen III. Madrid: Ed. Cátedra, 1998. Páx. 159.
218
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para obviar unha estreita vinculación coa construción fílmica deste tipo de secuencias. Todo apunta a que na xénese deste episodio humorístico influíse un proceso
intertextual, segundo o cal, Fernández Flórez, antes de plasmar negro sobre branco
a devandita pasaxe, imaxínase unha reconstrución cinematográfica da escena, a partir das experiencias que, como devoto e asiduo espectador das salas de proxección,
foron inculcando no escritor unha expresividade creativa próxima á retórica da sétima arte.
A insatisfacción
O traxecto que a novela breve El fantasma realizou ata constituírse nun produto cinematográfico baixo o título de El destino se disculpa é froito dun proceso de
transposición moito máis complexo que o levado a cabo nas dúas adaptacións analizadas con anterioridade. O texto literario que me ocupa ofrece unha base argumental
sintética, arredor da cal fóronse congregando unha serie de existentes e sucesos
que fixeron posible un relato fílmico, onde os acontecementos se diversificaron e os
personaxes desenvolveron o seu perfil ata alcanzar un corpus moito máis voluminoso
que o que foi elaborado para a literatura.
Dito doutro modo, El fantasma non é máis que un relato que estimulou a mentalidade creativa dun autor para desenvolver unha idea que, a pesar das múltiples
modificacións e numerosos engadidos, mantense intacta na súa concepción orixinal
para a obra escrita. Existe un dato fundamental que debemos ter en conta á hora de
levar a cabo a análise do proceso transpositivo, e é que o propio Fernández Flórez é
o responsable do guión literario de El destino se disculpa, o cal significa que as posibilidades dunha presunta infidelidade por parte da película cara ao tema da obra literaria redúcense de forma considerable. E non só iso, senón que, ademais, boa parte
dos engadidos que complementan o tema central da narración proceden do mundo
literario de Fernández Flórez. Xa dixera que se trata do esbozo dunha sinopse que na
súa transposición en imaxes demanda un desenvolvemento, ao servizo do cal o escritor coruñés puxo algunhas daquelas inquietudes sociais, morais ou vitais que recolle
a súa obra literaria. A idea fundamental que impera na narración escrita non sufriu
a máis mínima variación. A frase que resume esta idea exprésase de forma nítida a
través das seguintes palabras de Fernández Flórez.
–La película– me dijo, de un tirón, Fernández Flórez– es la negación
de esa cómoda teoría que achaca al Destino nuestras flaquezas. El hombre se
queja de continuo de la pérdida o del desvío de su ruta auténtica, achacándola a una circunstancia misteriosa que siempre viene a recaer en el Destino
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[…] En resumen y síntesis: «El Destino se disculpa» es la defensa del libre
albedrío…219.

En opinión do autor, o ser humano sempre buscou no seu desventurado destino a causa de todas as súas desgrazas, sen caer na conta de que son as súas propias
decisións as que deparan as coitas das que se lamenta. O personaxe protagonista
–Ramiro Arnal220– reflexiona sobre o infortunio do seu destino facendo reconto de
todos aqueles sucesos azarosos que lle levaron a unha situación de desconsolo: o
incidente do bocadillo de anchoas, provoca que tanto el coma Teófilo Dueñas221 confúndanse de despacho e perdan toda opción para ser contratados por unha produtora de cine; as entradas para o fútbol que lle quedan pegadas ao zapato, que lles leva
a un partido no que ao locutor rompe os lentes dun balonazo e Ramiro o substitúe,
sendo así contratado; o neno que o tío millonario de Ramiro encontra abandonado
dentro do seu coche, e que, finalmente, recibe a maior parte da herdanza, etc. Non
obstante, no que non repara o protagonista é que nesas circunstancias que el atribúe
aos caprichos do destino son referendadas polas accións das persoas. Ningún dos
dous personaxes intenta desfacer o malentendido provocado pola confusión dos despachos; eles toman a decisión de acudir ao fútbol ao atopar as entradas; Ramiro salta
o valo e ocupa o asento do locutor para continuar a narración do partido; e, por
último, o seu tío millonario xulga oportuno adoptar o neno encontrado e doarlle o
anaco máis suculento da súa herdanza. En definitiva, son todas elas accións humanas
acometidas libremente pola vontade dos humanos. O personaxe do Destino, na súa
alegación inicial exprésase con claridade meridiana a este respecto:
Pues porque empiezo a cansarme de que se acumulen sobre mí las culpas de muchas tonterías que ustedes cometen porque les da la gana. No me
negarás que es bien frecuente que ustedes se lamentan de estas o parecidas maneras: «¡Maldito sea mi sino! ¡Qué destino más negro el mío!», etc. Pero siempre
sin pararse a pensar que el conflicto motivo de la lamentación fue producto de
la mala administración de su libre albedrío.

Cando Téofilo Dueñas falece, o seu fantasma realiza varias visitas ao mundo
dos mortais para administrar con bo xuízo o libre albedrío de Ramiro Arnal, pero este

219
Fernández Barriera. Primer Plano nº 192, 18/6/44. En José Luis Castro de Paz (Coord.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense. Páx. 135.
220
Na obra literaria o nome que corresponde a este personaxe é Teófilo Arnal.
221
Tomás Capulino no relato escrito.
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desestima os consellos daquel debido ás premas da inmediatez que anubran unha
visión máis ampla da vida. Ramiro unicamente atende ás repercusións que as súas
decisións poidan ter a curto prazo, porque carece da mirada privilexiada que posúe
un fantasma. En consecuencia, Ramiro vai sendo arrastrado polas súas equivocacións
cara un túnel escuro onde se xera o fracaso do seu noivado con Elena e a fraude do
negocio do carburante. De novo, saen a flote as dúas forzas motoras que provocan a
conciencia do derrotado: o amor e o diñeiro.
Tanto no caso de Elena coma no negocio da Arnalina, Ramiro forxárase na súa
imaxinación extremadamente optimista un porvir dourado que os acontecementos
acabaron por desarmar. Estamos ante o tema eterno da insatisfacción: o divorcio entre os anhelos humanos e a realidade. Así o afirma o Destino: «Ramiro y Teófilo, Ramiro más bien, creyeron que su destino tenía que coincidir por fuerza con sus ansias».
Cando non acontece así, a forte desilusión deriva na conciencia do derrotado, ata
o punto de que o personaxe escribe unha misiva na que anuncia a súa intención de
quitarse a vida. Neste punto concreto tropezámonos cunha das transformacións máis
radicais que a película presenta con respecto á novela. En última instancia, o protagonista decide, esta vez si, considerar a recomendación do espírito de Teófilo e, polo
tanto, abandona a idea de suicidarse. O tráxico final do relato foi substituído por un
clásico happy-end no que Ramiro encontra a súa media laranxa. Búscase suavizar un
desenlace que con toda probabilidade non tivese sido ben dixerido pola masa de
espectadores que se achegan ás salas cinematográficas en demanda dunha realidade
menos hostil que a súa, co engadido non menos importante de que o suicidio estaba
totalmente prohibido pola censura daquela época.
O carrusel da vida
O éxito da obra teatral dirixida e escrita por Ramiro e interpretada por Téofilo
suscita unha gran ovación por parte do público así como entusiastas felicitacións.
É entón cando un dos presentes anima aos dous mozos a que dean renda solta á
súa ambición, e que intenten estender a súa aptitude artística máis alá dos muros
que cercan aquel pobo de provincia. Estas palabras espertan o espírito aventureiro
de Ramiro, o cal arrastra consigo a Teófilo para emprender a busca do éxito nacional nada máis e nada menos que en Madrid. Atopámonos, pois, ante a incrustación
na película dunha formulación fernández-florezca que, a estas alturas, xa nos debe
de resultar familiar: o abandono do útero materno. Trátase dunha saída ao mundo
exterior, un mundo hostil e esixente onde as dificultades para triunfar multiplícanse
de forma exponencial. Velaquí o mesmo leitmotiv narrativo que o escritor coruñés
desenvolveu, non só nas dúas novelas analizadas en capítulos precedentes, senón
tamén en boa parte da súa obra literaria. Federico Saldaña –Huella de luz– buscou
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máis alá do seu modesto piso abuhardillado unha aventura que acabaría por sumilo
nunha profunda depresión. Pola súa banda, Luciano abandonou a súa apracible «casa
da chuvia» crendo estar ante unha oportunidade de revivir os praceres dun amor
novo, pero, finalmente, a realidade externa provocou o seu desengano e non tivo
máis remedio que retornar ao seu fogar. Neste caso, non cabe dúbida de que Ramiro
e Teófilo son dúas eminencias no seu pobo. O éxito da súa arte –un como autor e
poeta, e o outro como actor– encumbrounos, aínda que, iso si, a un nivel local, de aí
que a alma ambiciosa de Ramiro non achase completamente a súa sede saciada cos
aplausos e os afagos dos seus paisanos, e decidise buscar o recoñecemento absoluto
na capital do país.
O Destino-narrador advirte ao espectador da caótica forma de vida que ten
lugar en Madrid, sinalando que aquilo é un carrusel porque, segundo el, é unha cousa
que dá voltas. De seguido, dáse paso a unha montaxe que se abre cun plano xeral
elevado da fonte da Cibeles en Madrid, arredor da cal circulan vehículos, establecendo unha rima entre a devandita imaxe e o concepto de carrusel. A montaxe prosegue cunha serie encadeada de planos de tranvías, automóbiles, elevados edificios e
persoas, ás que non se lles ve o rostro, que camiñan con celeridade polo asfalto da
cidade. Os lentos encadeados que enlazan os planos deparan unha serie de imaxes
superpostas que reforzan a sensación de caos que o director pretende transmitirnos.
Xa non existe ese ambiente familiar e apracible que reinaba no pobo e que se puido
comprobar tras a representación teatral. Os habitantes da gran cidade parecen estar
sempre de mal humor, como deixa entrever a secuencia na que o encargado da produtora reprende o mozo por traerlle un bocadillo de anchoas.
Empurrado polas ansias de éxito, Ramiro lánzase á conquista dese mundo hostil. Non obstante, as frustracións que irá sufrindo rematan por inculcar a mesma
conciencia de derrotado que xa padeceran Federico Saldaña e Luciano. Finalmente,
tras confirmarse o seu fracaso, Ramiro atopa de novo a felicidade no útero materno,
representado pola súa irmá Benita e pola súa paisana Valentina.
A muller que lle fixera probar o sabor do desencanto amoroso, Elena, amosa o
distanciamento co mundo de Ramiro durante unha conversa na que este intenta convencer a súa amada dos encantos que encerra o seu pobo natal, onde ten a ilusión de
alugar unha casiña para pasar todos os veráns rodeados da natureza. Elena di preferir
o luxo de San Sebastián e mófase da idea de Ramiro de criar unhas galiñas. Queda
claro que ambos os dous pertencen a mundos antagónicos. A moza atópase fóra do
hábitat natural de Ramiro e de aí parten as incompatibilidades de ambos os dous. En
cambio, Valentina, dado que provén do mesmo pobo, encarna o fogar materno ao
que Ramiro acabará retornando.
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Na mesma liña sitúase o fracaso da Arnalina222, ese negocio fraudulento que
lle arrebata todo o diñeiro que recibira dunha herdanza. A pantasma de Teófilo non
consegue convencer a Ramiro Arnal de que non acepte a oferta desa operación
económica que lle ofrece un desapiadado home de negocios, o cal non busca outra
cousa que arrebatarlle a substanciosa herdanza do seu tío. O personaxe protagonista ve nese investimento, non só a posibilidade de rendibilizar os seus aforros, senón
tamén a oportunidade de enaltecer a súa autoestima coa presidencia do consello de
administración da empresa, ademais de bautizar o novo combustible co seu apelido.
Cando se consume a estafa, iníciase, de novo, a viaxe de volta do protagonista cara
ao útero doméstico, esta vez, representado polo negocio familiar que a súa irmá decidiu poñer en pé con parte do diñeiro que Ramiro lle entregara, co obxecto de que
renovase o mobiliario da casa para acondicionala a unha vida en común con Elena.
No momento en que ese mundo prometedor, repleto de gloria e fortuna, que xa
parecía estar a acariciar coa súa propia man, esfúmase ante os seus ollos como unha
cortina de fume, Ramiro emprende o camiño de volta ao seu lugar de orixe. Esta
viaxe de ida e volta ao útero materno ofrece unha pasaxe alegórica durante a película. Cando Ramiro lle fai entrega á súa irmá Benita dun sobre con diñeiro para que
compre novos mobles para unha nova vida que pretende vivir en compaña de Elena,
esta, con xesto máis ben desolado, vai apagando unha a unha todas as luces da casa,
ata que a escuridade se apodera da estanza. Esta secuencia reproduce o abandono
dun mundo humilde e apracible, por unha nova vida ostentosa aínda que repleta de
naufraxios.
Así pois, esa viaxe cara á capital, cara ese carrusel que non deixa de dar voltas, supón unha travesía vital cara ao mundo exterior das inclemencias. Nese periplo, Téofilo acompaña a Ramiro como un fiel can faldreiro –non é casual que a penúltima aparición da pantasma sexa en forma de can–, converténdose na súa propia
sombra. Na análise do relato literario advírtese este servilismo de Teófilo, a quen,
mesmo identifiquei como unha prolongación da vontade de Ramiro, unha especie
de adlátere que semella non ter maior misión neste mundo que satisfacer os caprichos do seu amigo e que, tras a morte, se converte na voz da súa conciencia. Do
mesmo modo que en La casa de la lluvia, Elías Morell representaba o inconsciente de
Luciano e, ademais, procuraba internarse no alén para logo tirar proveito na vida terreal, neste caso, Teófilo encarna esa conciencia que, en contacto con esa dimensión
supraterreal, pretende encarrilar pola senda acertada as decisións de Ramiro. Trátase

222
José Luis Castro de Paz, na súa obra Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950). Barcelona, Paidós, 2003, fai referencia ás similitudes que o suceso do combustible garda
coa anécdota real na que Franco foi engañado polo austríaco Von Fielk.
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dunha parte do seu «eu», desa voz reflexiva que todos os humanos albergamos no
noso interior, aínda que, como neste caso, non sempre a escoitemos. Son, por dicilo
dalgún modo, dous personaxes nun. O propio Destino informa, nun momento dado,
de que «en esta amistad tan supeditada y generosa, [Ramiro] se veía reflejado, no tal
y cómo era, sino tal y cómo quería ser».
Proxectarase máis luz sobre este aspecto se poñemos atención a un detalle,
na nosa opinión, bastante elocuente. Na novela, os nomes dos personaxes eran Tomás Capulino e Teófilo Arnal, mentres que na película o primeiro responde ao nome
de Teófilo Dueñas e o segundo ao de Ramiro Arnal. É dicir, o nome do protagonista
novelesco (Teófilo Arnal) desdóbrase no seu paso á gran pantalla e divídese para
bautizar os dous personaxes fílmicos (Teófilo Dueñas e Ramiro Arnal), dando a entender, deste xeito, que os personaxes resultantes da transposición cinematográfica
pertencen a un mesmo madeiro común na obra literaria. Parece coma se mediante
esta bifurcación onomástica se buscase indicar unha orixe compartida, unha entidade
primaria. Non se debe entender este feito como algo casual, máis se cabe, despois de
coñecer o significado que os nomes tiñan para Fernández Flórez.
–Los nombres de los personajes.
–Es un detalle que a mí me interesa mucho. Los personajes, según se
llaman, son. Y si no se me ocurre el nombre que uno de ellos debe tener, esto
me inmoviliza hasta que doy con el que debe ser223.

Os movementos de Teófilo parecen circunscribirse en torno aos intereses
de Ramiro. Ademais das aparicións dende o alén para aconsellar o seu amigo, son
varios os momentos da película nos que Teófilo se comporta como un adlátere daquel. Por exemplo, cando Ramiro lle pide un vaso de auga para Elena mentres intenta
seducila; ou cando Teófilo eloxia as calidades do seu compañeiro diante da moza;
mesmo, tamén cando acepta o xuramento a pesar de que non lle pareza un acto
demasiado racional.
Ao pouco de chegar á cidade sofren o primeiro revés, a primeira acometida da
realidade. O mozo dunha produtora cinematográfica comete un erro e intercambia
o destino dos dous personaxes. Ramiro é conducido ao despacho no que tería que
ser entrevistado Teófilo, e viceversa, o cal acaba frustrando os posibles contratos que
podían supoñer o inicio dunhas brillantes carreiras. Antes desta primeira decepción,
mentres os dous personaxes se dirixen cara a produtora, camiñan xuntos polas rúas

Wenceslao Fernández Flórez. Al habla con Wenceslao Fernández Flórez. Cartel, año 2, nº 7 (primera quincena de abril 1946), páx. 2.
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de Madrid expresando os seus sonos do futuro. A ilusión de Teófilo é construír unha
casa nos arredores, como todos os grandes actores, mentres que Ramiro ten en mente comprar un luxoso automóbil. Pero todo se cae cando as entrevistas de traballo
non saen como esperaran e rematan suspirando por uns gramos de xamón montañés
diante do escaparate dunha tenda de embutidos.
Velaquí a gran desventura dos seres vulgares: a distancia entre os seus desexos e a realidade. Cando a realidade amosa de forma abrupta que todo aquilo que
se fraguou á calor dos soños non é máis que fume que se esvaece, o golpe é mortal.
Precisamente o fume xoga un papel primordial no sentido connotativo do filme. A
súa presenza en varios momentos da película esperta unha interpretación que, na
miña opinión, enlaza coa idea exposta neste mesmo parágrafo. Xa, de entrada, os
títulos de crédito que abren o relato cinematográfico atópanse envolvidos en fume,
ao igual que sucede coa palabra FIN. Do mesmo modo, obsérvase como algunhas
transicións entre secuencias veñen marcadas tamén pola presenza deste elemento.
Sen ir máis lonxe, antes de que os dous personaxes emprendan a viaxe a Madrid, no
pobo, durante a celebración do éxito da última representación teatral, os convidados
agrúpanse para ser retratados por unha cámara fotográfica que inunda a pantalla de
fume co disparo do flash. Noutro momento, cando Benita destapa sobre a mesa unha
sopeira, sobre a cal se centra a cámara, un leve manto de fume volve deixarse ver
na pantalla. Nun principio, estes dous exemplos non deixarían de ser dous detalles
insignificantes se non fose polo núcleo deste aspecto simbólico, que atopamos na secuencia da probatura da Arnalina. O autobús cargado co novo combustible non logra
nin sequera desprazarse uns metros, o motor requéntese ata tal punto que o interior
do vehículo énchese de fume e todos os ocupantes teñen que abandonalo precipitadamente entre terribles ataques de tose. Dun plumazo, todo o diñeiro investido
por Arnal e toda a ilusión depositada neste proxecto empresarial esvaécense. O fume
convértese na metáfora dos seus soños, por extensión, dos soños de todos os seres
vulgares que loitan por conseguir unha vida máis levadeira. A realidade que a súa
imaxinación forxara resulta tan incorpórea como o fume que se esvaece en cuestión
de segundos (Foto 46, 47, 48, 49).
Existe outro episodio que a adaptación cinematográfica inclúe como unha
variante novidosa que non procede da fonte literaria El fantasma, pero si da obra
global de Fernández Flórez que fixo do equívoco da personalidade unha constante.
Referímonos a esa secuencia na que Ramiro chega á casa con cen gramos de xamón
montañés e dúas entradas para o partido de fútbol do Real Madrid. O xamón comprouno, a pesar da súa difícil situación económica, nunha manteiguaría, mentres
que as entradas apareceron pegadas á sola dos seus zapatos. Non obstante, Ramiro engana á súa irmá Benita inventando unha historia segundo a cal, tanto o xamón
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Foto 46

Foto 47

coma as entradas, foron obsequios duns admiradores seus. Con esta mentira, pretende dar a aparencia, ante os ollos da súa irmá, de que sopran ventos favorables
e que pronto acabará converténdose nun reputado poeta de fama nacional. Esta
pasaxe non é máis que unha emulación do conto El ilustre Cardona, comprendido no
libro de relatos Historias de la vida vulgar, do cal xa falamos con anterioridade neste
mesmo traballo. Para empezar, o nome do protagonista é Ramiro Cardona, co cal
xa se establece un vínculo onomástico co personaxe fílmico, que a estas alturas me
resisto a consideralo froito do azar. Pero non quedan aí as coincidencias, xa que é
o propio argumento do relato o que marca os puntos de conexión máis evidentes
co episodio concreto do xamón montañés. Ramiro Carmona, ao igual que Arnal,
é un individuo con ínfulas de gran poeta cuxos poemas pasan desapercibidos no
mundo literario, pero para non desilusionar a súa irmá enferma falsea a realidade
cunha historia segundo a cal os seus libros están entre os máis vendidos, pero que
por motivos éticos se nega a recibir unha remuneración económica pola súa venda.
Ademais engánaa dicíndolle que certos obsequios chegan ás súas mans por xentileza da gran masa de admiradores e amizades influentes que a súa condición de
poeta lle reporta. Ao final, cando a delicada situación de saúde da súa irmá urxe un
desembolso importante de diñeiro, destápase toda a verdade. Estamos, pois, ante o
sempiterno tema do equívoco da personalidade, e que, como xa manifestei en máis
dunha ocasión ao longo do estudo, tantas veces foi levado á gran pantalla durante
os primeiros anos da posguerra no noso país.
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Foto 48

Foto 49

A inutilidade da axuda externa
A penuria económica que sofren os personaxes durante as primeiras semanas
en Madrid, semella aliviarse un pouco co posto de traballo que Ramiro acepta como
locutor de radio, iso si, con certas reservas porque non esquezamos que a súa grande ilusión é converterse en poeta. A pesar deste emprego, en opinión de Teófilo, o
amor de Elena esixe unha posición económica e social moito máis elevada, tendo en
conta a filosofía de vida tan material da que fai gala a moza. Pero a herdanza que tanto Ramiro coma a súa irmá Benita reciben tras o óbito do seu tío, vén a paliar todas
as carencias que os tiñan atosigado ata entón. A devandita herdanza, malia tratarse
dunha cantidade menor da esperada, vén a converterse nun elemento externo que fai
a súa aparición na vida dos seres humildes para facela moito máis aturable. En Huella
de luz esa figura encarnábaa o señor Sánchez Bey, unha especie de fada madriña que
pon todo o seu potencial económico ao servizo de Saldaña.
O cine español dos anos corenta conta con numerosos exemplos dese tipo de
circunstancias externas que comparecen nas vidas dos máis desgrazados para sacalos da miseria, e contra o cal se pronunciaron Bardem e Berlanga nas súas primeiras
películas conxuntas: Esa pareja feliz (1951) e Bienvenido Míster Marshall (1953), nas
que un premio radiofónico no primeiro caso, e un suposto préstamo estranxeiro no
segundo, irrompen nas vidas dos protagonistas. Este feito orixina unha actitude conservadora e pasiva nos personaxes que non intentan mellorar o seu status mediante
iniciativa propia, senón que agardan a que algo externo lles tenda a man.
En estas dos primeras películas, realizadas por el tándem Berlanga y Bardem, la advertencia queda clara. La salvación no se encuentra en la ayuda exterior, ni en los americanos, ni en los premios radiofónicos, sino en el interior de
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cada uno a partir de su realidad inmediata. La esperanza en que lo externo nos
libere de nuestras miserias nos lleva como contrapartida a que renunciemos a
lo que somos224.

Dalgún xeito, Fernández Flórez e Sáenz de Heredia adiántanse ao dúo BardemBerlanga e realizan unha película pioneira neste tipo de crítica, xa que a herdanza,
en absoluto, convértese na salvación dos protagonistas. A fraude da Arnalina dilapida
na súa totalidade todo o diñeiro herdado, o que provoca en Ramiro o seu desexo de
suicidarse, pero antes de executar o devandito acto, atópase cun dos membros do
Consello de Administración, Gorróstegui, quen, ao igual que Ramiro, tamén foi vítima da estafa e, como el, viu esfumar os seus aforros. O protagonista cre que a mesma
ofuscación que el sofre invade tamén o ánimo de Gorróstegui, e que tamén el decidiu
quitar a vida, por iso interpreta cada acto deste como un paso cara ao suicidio. Como
o viu entrar nunha farmacia, sospeita que foi para adquirir veleno, cando en realidade
comprou un pouco de bicarbonato; do mesmo modo, ao coñecer as súas intencións
de entrar nun bar, cre que intentará afogar as súas penas no alcohol, pero realmente
vai traballar porque el é o dono do establecemento. Gorróstegui, co seu aspecto
humilde, demóstralle que para levantarse na vida hai que loitar e non esperar a que
un anxo da garda ou unha herdanza acudan ao rescate das persoas. Deben afrontar a
situación e saír adiante co seu esforzo.
Tras a conversa con Gorróstegui, Teófilo, encarnado en can, intenta persuadir
a Ramiro de que non cometa a loucura de suicidarse. Para iso empúrralle cara a unha
porta tras a cal atópase con Valentina, o verdadeiro amor da súa vida que a bo seguro lle traerá a felicidade, unha felicidade que se atopaba ante os seus ollos, no seu
propio pobo. Por outro lado, a porta que cruzou Ramiro para atoparse con Valentina
pertence ao novo negocio que Benita decidiu poñer de pé co diñeiro que o seu irmán
lle entregara para comprar os mobles novos, pero ela, desobedecendo a consigna
de Ramiro, inverteuno no traspaso da manteiguaría. Benita demóstralle, como xa
fixera anteriormente Gorróstegui, que o ser humano debe facer fronte aos avatares
da vida mediante un comportamento combativo, e non se deixar morrer sen máis, ou
quitar a vida un mesmo.
Por este motivo, na miña opinión, El destino se disculpa anticipa a crítica á sociedade española da posguerra que vive adormecida esperando un milagre externo
que veña a sacala da súa penuria, como o diñeiro do plan Marshall que ao final pasa
de longo. A herdanza millonaria tamén pasou de longo, non así o novo e modesto
negocio da manteiguería aberta por Benita.
224
Carmen Arocena Badillos. «Luces y sombras. Los largos años cincuenta (1951-1962)». En José
Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha y Santos Zunzunegui (directores). La nueva memoria: Historia(s) del
cine español. A Coruña: Vía Lactea, 2005, páx. 112.
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A transformación metacinematográfica
Os paralelismos cunha película tan emblemática dentro da filmografía española como Bienvenido Míster Marshall non se esgotan aquí. En primeiro lugar, a secuencia
da inauguración da traída de auga recórdanos á célebre película de Berlanga, cos sermóns do enxeñeiro Quintana –interpretado por Manuel Morán nun papel moi similar
en ambos os dous filmes–, do alcalde e do profesor do pobo, que nos traen á memoria a secuencia dos discursos dende o balcón en Bienvenido Míster Marshall. Existe outro lazo entre ambos os dous filmes, non
tanto no estadio argumental, senón máis
ben no estadio estilístico que se establece mediante a figura do narrador capaz
de intervir no desenvolvemento da trama,
e de conxelar unha imaxe para intercalar
unha explicación. O narrador do destino descúlpase, é dicir, o Destino, detén
o fotograma xusto cando Ramiro está a
punto e atravesar a porta da manteiguería
(Foto 50). Do mesmo modo, o narrador
Foto 50
anónimo de Bienvenido Míster Marshall fai
o propio cando o autobús chega á praza
do pobo.
Esta é, precisamente, unha das singularidades máis notables desta adaptación:
o mecanismo metacinematográfico que pon de relevo o carácter representativo do
filme.
Algunas de las comedias analizadas en el capítulo precedente han de
servirnos también para plantear otra interesante particularidad formal de nuestro cinema posbélico: su decidida voluntad autoconsciente, reflexiva, y metacinematográfica. Aunque en «El destino se disculpa», por ejemplo, tal rasgo,
muy evidente, proviene en línea directa de la narrativa de Fernández Flórez,
es también característico, en líneas generales, de la producción española de
la época. En el filme de Sáenz de Heredia dicho rasgo se encarna en ese narrador –«el destino»–, un simpático funcionario que no solo habla directamente al
espectador y se refiere de manera explícita al rodaje, sino que interviene en la
diégesis, opinando sobre las peripecias ocurridas, y la detiene finalmente para
despedirse del público225.
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De forma acertada, Castro de Paz sinala que a narrativa de Fernández Flórez foi
expoñente desta autorreflexividade, aínda que, curiosamente, El fantasma non estea
entre os relatos que fixesen uso deste mecanismo. O exemplo máis diáfano de metaliteratura dentro da obra do escritor coruñés atopámolo en Un cadáver en el comedor
(1936), novela curta que foi levada por Antonio Román á gran pantalla baixo o título
de Intriga (1942226). Na obra de Fernández Flórez o culpable era o propio autor da
novela e que despois de ser descuberto a acción quedaba paralizada, mentres que
na versión fílmica o responsable do delito era o director, que acaba sendo increpado
polos actores.
Nada máis iniciarse El destino se disculpa, o espectador enfróntase coa representación humana dunha instancia tan abstracta como o Destino, o cal, mirando
fixamente á cámara, interpela directamente o público sentado na butaca da sala cinematográfica. O que na novela era unha instancia narrativa apenas representada, na
película converteuse nunha figura humanizada que di ser, nada máis e nada menos,
a encarnación do Destino e que, ademais, se dispón a relatarnos unha fábula que el
mesmo asegura ter escrito. Dende o primeiro momento convócase o espectador a un
escenario fantástico onde as figuras metacinematográficas atopan unha forma máis
versátil para a súa inserción. Sobre este aspecto expresábase Santos Zunzunegui na
súa análise do filme.
Muy someramente diré que, ya desde su primer plano (un espléndido
plano-secuencia en el que, primero, descubrimos y, después, seguimos a «El
Destino», mientras nos informa de las pretensiones de la historia que va a comenzar), «El destino se disculpa» se presenta como una obra de dimensiones
abiertamente metacinematográficas: la interpelación directa al espectador, la
reivindicación del consciente carácter de disparate de la historia que se va a
proponer, la referencia a la parafernalia de los rodajes («¿Le molestaría apagar
esa luz?», espeta Perchicot227, dirigiéndose a un explícito fuera de campo sin
duda pleno de tramoyistas, eléctricos y demás gentes del equipo técnico), todo
nos habla de la figurativización de ese «Deus ex machina» que mueve los hilos
de la ficción cinematográfica228.

Mediante a interpretación directa ao espectador por parte do personaxe do
Destino rómpese a autonomía do espazo diexético.
Véxase Pepe Coira. Antonio Román: director de cine. A Coruña, Centro Galego de Artes da
Imaxe,1999.
227
Nicolás Díaz Perchicot é o actor que encarna ao Destino.
228
Santos Zunzunegui, «El destino se disculpa», en Pérez Perucha, Jesús (ed.), Antología crítica del
cine español (1906-1995). Madrid: Cátedra/Filmoteca Española, 1997. Pp. 185-186.
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O Destino atópase humanizado, non só pola figura humana que o encarna,
senón tamén polas súas expresións verbais e xestuais. Nun momento dado chega a
manifestar o seguinte: «Permítanme que abra el paraguas porque esta lluvia menudita
es muy traidora y no está uno ya para muchas bromas». De modo que confíreselle
un halo amable a unha figura aldraxada por xeracións enteiras de seres humanos. A
creación deste personaxe leva consigo o propósito de establecer un contexto sobrenatural que xa puidemos encontrar non só en El fantasma senón tamén no resto de
relatos recompilados en Fantasmas.
Es a su haber al que hay que imputar la elección genérica que sitúa al film
en un área no demasiado explorada por el cine español: la comedia fantástica,
territorio más de una vez hollado por un escritor que se siente en su interior
como pez en el agua. Es precisamente este rasgo el que permite poner en relación su trabajo (y el de Saénz de Heredia que lo convierte en imágenes) con una
cierta veta del cine de Edgar Neville que, curiosamente (o no tanto), ese mismo
año de 1945 iba a explorar esta dimensión en su más que notable «La vida en
un hilo» (y que se prolongaría en obras futuras como «Cuento de hadas» –1951–
o en el guión de «El diablo en vacaciones» –José María Elorrieta, 1962)229.

O filme iníciase cun primeiro plano dun cartel que pegou o personaxe que encarna ao Destino. No devandito cartel expóñense os argumentos de defensa que este
peculiar personaxe verte sobre a actitude de moitos mortais que o culpan de todas
as funestas consecuencias que as súas propias decisións provocaron: «Pero siempre
sin pararse a pensar que el conflicto motivo de la lamentación, fue un producto
de la mala administración de su libre albedrío». Así pois, xa dende a apertura do
relato fílmico preséntase a teoría do Destino que na novela non era explicitamente
argumentada ata o último capítulo, por mediación da personaxe pantasma de Tomás
Capulino que apura as súas capacidades persuasorias para evitar o suicidio do seu
amigo Téofilo Arnal. Os discursos de Capulino converxen coas palabras pronunciadas
polo Destino na súa presentación e, á súa vez, coas declaracións xa citadas de Fernández Flórez na súa entrevista con Fernández Barriera.
Como todos los demás hombres, padeciste, y todos los demás hombres,
en tu caso, hubiesen obrado como tú. Si el azar rechazara las culpas que no le
corresponden, su carga sería muy ligera. El verdadero enemigo de la felicidad
humana está en el propio hombre, en la desproporción que existe entre lo que
él cree de sí, de sus sentimientos, de sus voliciones, de sus ideas y sus pobres
voliciones y sus pobres sentimientos230.
Zunzunegui, Santos. Op. cit., páx. 185.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Páx. 781.
229
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A sentenza de El fantasma residía nos diálogos declamados por un personaxe
no peche do relato, pero, no caso da película, a exposición da devandita sentenza
pasa a inserirse na apertura do filme a través dunha instancia máis fidedigna como
é o caso do narrador, o cal, ademais, diríxese directamente ao espectador, mentres
que no relato literario facíase chegar de forma intermedia, a través dun diálogo entre Capulino e Arnal. A película de Sáenz de Heredia pretende fixar dende o inicio
a mensaxe central do seu argumento –en contraste co relato escrito que desvela a
súa doutrina no último capítulo–, quizais para evitar confusións na sentenza da longametraxe tras a modificación do desenlace. O certo é que no filme, finalmente, Ramiro Arnal escoita e adopta o último consello que o espectro de Teófilo, encarnado
nun can, lle transmite cando aquel barrunta quitarse a vida. Esta viraxe final empurra
a historia cara a un desenlace feliz que ben podería levar consigo, por parte dos
espectadores, unha interpretación contraria ás pretensións do autor, se temos en
conta que, en última instancia, a decisión humana sucumbiu á predición do futuro
deparando unha resolución venturosa e emotiva. Por iso, co fin de limar ambigüidades, a adaptación pretendeu suturar as posibles gretas da súa sentenza mediante
a mensaxe directa –e tan directo, posto que o Destino informa de forma explícita
ao espectador–das pretensións pedagóxicas que encerra a fábula, a cal se presta a
narrar a continuación. O propósito consiste en alegar a súa inocencia respecto ás
fatalidades que o ser humano forxa coas súas propias decisións, e desta idea parte
unha das manobras formais máis lúcidas e brillantes do filme que responde á vontade de verter luz sobre o tema central. Referímonos ao momento en que o narrador
–é dicir, o Destino– detén a acción mediante o conxelado da imaxe, cando Ramiro está a punto de atravesar a porta tras a cal se atopa Valentina, agardándoo para
ofrecerlle o seu amor. O fotograma detense e a figura do Destino aparece ante nós
para comunicarnos o seguinte: «Al protagonista de mi fábula aún le queda por vivir
un momento decisivo, que he querido que lo viva él sin ayuda de mi fantasía». Co fin
de certificar que, tanto para o bo coma para o malo, é o home quen vai marcando
o seu propio camiño; o Destino retírase antes de que Ramiro cruce a porta e se encontre con Valentina, para ceder ao personaxe a responsabilidade plena da decisión
que haberá de tomar. De forma simbólica o Destino corta os fíos que tutelan os
movementos do protagonista da súa fábula e dótaos da liberdade que, por exemplo,
xa no seu día conquistaron os célebres personaxes obras tan emblemáticas como
Niebla231 e Seis personajes en busca de un autor232.

231
Miguel de Unamuno publicou Niebla en 1914. Nela, o seu protagonista sofre un fracaso amoroso que o empurra ao suicidio, e para iso acode a Miguel de Unamuno de quen leu un ensaio sobre o
suicidio. É entón cando se decata de que non é unha persoa real, senón un personaxe que pertence á
imaxinación do autor.
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Foto 51

Foto 52

Para exemplificar a teoría exposta no seu discurso inicial, o Destino disponse a
contarnos unha fábula escrita por el. Antes de empezar, refírese a si mesmo como un
humilde funcionario, con claro propósito de humanizar a súa presenza xa de por si
visualmente bastante humana. De forma sorprendente, comeza a chover e o Destino
ten que abrir un paraugas para resgardarse, nese preciso momento a cámara achégase ata un plano medio, deparando unha imaxe que establece un paralelismo cos
apuntadores de teatro, na que o paraugas simula ser a cuncha que oculta a súa figura
ao público e dende onde realiza as anotacións aos actores cando estes non recordan
as súas frases. O apuntador, ao igual que o Destino, é o encargado de que a historia
que se está a representar sobre un escenario non se desvíe dun traxecto predeterminado por un autor. O paralelismo referéndase cunha transición, mediante un desenfoque, a un escenario onde se está a representar unha obra de teatro (Foto 51, 52).
A devandita representación teatral, insírese dentro da fábula que o Destino
procede a contarnos, que á súa vez se encadra dentro do relato fílmico que o director puxo en imaxes. Falo dun terceiro nivel de representación. Este ábrese cun plano
americano no que vemos unha conversa entre un home e unha muller, con traxe de
época e recitando uns diálogos nun ton enfático, pero o espectador non descobre
que se trata da posta en escena dun drama teatral ata que a cámara realiza unha
panorámica cara á esquerda para recoller a dous individuos que, entre bastidores,
coa mirada fixa cara aos dous personaxes anteriores, puntualizan sobre o que están

232
Xunto a Cada uno a su manera (1924) y Esta noche se representa improvisando (1921), forma a
triloxía do teatro no teatro. En Seis personajes en busca de autor (1921), Luigi Pirandello narra a historia
duns personaxes que foron creados por un autor sen lograr pechar as súas historias e buscan alguén que
queira poñer en escena o seu drama.
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a observar: «Está siendo un éxito como el
del año pasado. En la sala no se oye una
mosca y en el segundo acto ha llorado…»
A cámara que recolle o plano americano
dos personaxes teatrais atópase situada
enriba do escenario, en lixeiro contrapicado, o cal nos leva a pensar que ocupa a
situación do apuntador. Tras a panorámica xa mencionada, a cámara capta o escenario dende unha posición máis afasFoto 53
tada, un plano máis amplo que comparte
posición cos espectadores das butacas e
que, á súa vez, permite desvelar a parte
posterior da cuncha dende a cal o apuntador realiza as anotacións, no mesmo lugar
onde se atopaba a cámara no plano anterior (Foto 53). Co cal, podemos afirmar que o
plano americano que abre a fábula supón, dalgunha forma, un contraplano da imaxe
do Destino abeirado tras o seu paraugas. Aínda que a expresión forzada dos diálogos induce a pensar que o que se está a presenciar é unha representación, non é ata
despois da panorámica e do plano xeral dende a platea, cando a realización mostra
abertamente o carácter ficticio da escena.
A representación prosegue ata chegar a un punto no que Teófilo Dueñas (Fernando Fernán-Gómez) declama un soliloquio no que acusa ao azar de todos os males que axexan a humanidade, escenificando esa actitude, que o Destino pretende
desterrar: «El azar nos gobierna y nos dirige hacia un Destino que él mismo nos
prepara. Triste suerte la nuestra y triste condición la de ser hoja seca en medio del
viento».
Este recitado permite que, de novo, como xa sucedera coas palabras do Des233
tino , o contido dunha conversación se introduza nun contexto moito máis receptivo a este tipo de enunciados solemnes como pode ser un soliloquio declamado
sobre un escenario. A devandita conversa ten lugar na novela xusto despois de que
ambos os dous amigos estean a punto de ser arrastrados por unha imprudente
motocicleta.

233
Anteriormente vimos como o diálogo con ton de sentenza que o fantasma de Capulino, na
novela, expresa ao seu amigo Arnal no último capítulo do libro, se dispón en boca do narrador na apertura do relato fílmico.

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

150

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

–Me gustaría que reconocieses– dijo a su amigo– que la vida es estúpida,
y que el papel que los hombres desempeñamos en este mundo no puede ser
más absurdamente triste. Hay un dios terrible que se burla de nuestros esfuerzos y que nos hace caminar incesantemente sobre escotillones que obedecen su
voluntad caprichosa. Este dios de poderío inesquivable es el azar234.

Deste xeito, pódese comprobar como os diálogos con presunción de homilía
vanse distribuíndo ao longo da película por situacións –un narrador e un soliloquio
teatral– que aceptan con maior naturalidade este tipo de discursos. Os devanditos
diálogos insírense en contextos nos que os disertantes diríxense directamente ao
público, posto que, como sucede cos diálogos teatrais, máis que para ser escoitados
polo seu interlocutor diexético, están escritos para ser escoitados polo espectador
que contempla a obra.
Seguindo coa representación teatral, pode resultar interesante ver de que forma a cámara recolle certos momentos da secuencia. Nas tomas que captan o que
está a suceder sobre o escenario, o realizador alterna, principalmente, dous tipos
de planos. Cada vez que o director pretende ratificar o carácter ficcional da obra de
teatro, mostra un plano xeral curto dende a platea que permite visualizar, simultáneamente na mesma imaxe, o espazo «irreal» –o da representación– e o espazo «real»
–o que rodea á devandita representación. É o caso, por exemplo, no que os actores
saúdan ao público que neses momentos os están a ovacionar. En cambio, se o que
se busca é contextualizar a imaxe nun ámbito máis «real», a cámara sitúase sobre o
escenario para, mediante un plano americano, ocultar o campo contiguo á representación. Este tipo de planos, ademais do xa mencionado «contraplano» do Destino,
utilízase noutros dous momentos significativos dentro da escenificación. Un deles
ten lugar durante o soliloquio ao que acabamos de referirnos co que o personaxe que
interpreta Teófilo ataca con virulencia os azoutes do azar. Mentres que o segundo,
prodúcese cando este mesmo personaxe pronuncia as súas últimas palabras –«No
quiere el destino que amanezca el día de nuestra felicidad»– xusto antes de falecer.
Son dous momentos que, como se comprobará segundo avance o filme, traspasarán
as barreiras da ficción para irromper nas vidas dos dous protagonistas, que, á súa
vez, tamén son ficción, revelando, desta forma, unha simbólica contaminación de
mundo real e mundo irreal. O soliloquio supón un anticipo das palabras desgarradoras que Ramiro Arnal pronuncia no cénit do seu desespero, cando decidiu poñer fin
á súa vida. Pola súa banda, a morte que interpreta Teófilo sobre o escenario anticipa
o seu propio falecemento.

234
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Uno de los momentos pregnantes del film es el que recoge la muerte de
Paulino235, atropellado por un coche (digamos, de paso, que este hecho acaece
tras la elección por los dos amigos de la calle por la que va a transitar cada
uno). Ante la mirada atónita de Ramiro, Teófilo señalará, con un estoicismo más
digno del género trágico que del disparate cómico, que «me estoy muriendo
muy mal». Lo que le sucede no es más que, como él mismo reconocerá a continuación, «no consigo acordarme de lo que hay que hacer». Transparente alusión
a su experiencia de actor teatral al que hemos visto en las primeras escenas de
la película bordar momentos similares en el más desaforado estilo sobre las tablas de un escenario teatral interpretando una obra escrita por Ramiro. De esta
manera, «El destino se disculpa» instala en el interior mismo de la ficción una
separación de niveles capaz de metaforizar la relación del film con la realidad236.

A obra que se representa xoga un importante papel simbólico con respecto ao
tema xeral do filme. Pártese da base de que a escenificación teatral xorde dunha obra
escrita por un autor (Ramiro Arnal), polo tanto, todo o que sucede responde á vontade dun individuo que ten plenos poderes sobre o que vai sucedendo no escenario.
É dicir, o destino da obra, por tratarse dunha ficción, si está escrito, non así a vida
real das persoas, a cal se desenvolve segundo as decisións que van tomando sucesivamente. Durante a representación vese en varias ocasións como Ramiro intervén
no desenvolvemento dos acontecementos que se están a poñer en escena. A un dos
actores explícalle cando e de que xeito debe efectuar o disparo que acabará coa vida
do protagonista. Mesmo, tamén, algún espectador espelido que xa coñece o argumento da obra anticipa ao seu compañeiro de butaca a morte do personaxe: «Ahora
va usted a ver morir a Federico». Isto só pode acontecer nun escenario ficcional, pero
non así na vida real, onde o Destino non se atopa predeterminado por unha forza
inasible, senón que os sucesos van acaecendo a partir das decisións humanas e dos
actos que se derivan destas.
Por último, cando a representación pon o seu punto e final, a cámara recolle un
plano xeral dende unha situación elevada no que se contempla o escenario e o patio
de butacas abarrotado. Fusiónanse ambos os dous espazos. Por primeira vez, nunha
mesma imaxe, pódese ver tanto o mundo «real» como o mundo «irreal», a través dun
punto de vista filtrado por unha mirada demiúrxica que nos advirte que, en realidade,
ambos os dous espazos pertencen ao ámbito da ficción que, como se viu, foi escrita
polo Destino.

235
Trátase dunha errata do autor. O personaxe en cuestión é, como ben di posteriormente,
Teófilo e non Paulino.
236
Santos Zunzunegui. Op. cit., páx. 186.
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Chegados a este punto, resulta inevitable, polas súas analoxías argumentais e
estilísticas, non mencionar outra película dirixida e escrita por Edgar Neville en 1945,
o mesmo ano que El destino se disculpa, co título de La vida nun hilo. O filme trata a
historia dunha vidente (Julia Lajos) que se atopa cunha moza viúva (Conchita Montes)
durante unha viaxe en tren á cal lle predí que diferente tería sido a súa vida de ter
casado con outro home. Na súa recensión da Antología crítica del cine español, Ramón
Sala Noguer recolle a seguinte afirmación de Edgar Neville: «Allá por el año 1944 se
me ocurrió de repente un argumento: era la vida en un hilo. Siempre me ha preocupado la influencia decisiva que tiene la casualidad en nuestras vidas»237. Pero os fíos
que enlazan a ambas as dúas películas, como sinalei, non corresponden só a semellanzas de tipo argumental, senón tamén a trazos estilísticos relacionados co metacinematográfico, «donde tiempo real y tiempo fantástico no solo se alternan, sino se
imbrican e intercambian en el mismo plano»238.
A pitonisa convértese na narradora dunha historia que nunca tivo lugar debido
a unha mala elección da moza, mentres que á súa vez, esta relata os episodios da súa
vida real en compaña dun marido carente de toda a vitalidade e o entusiasmo que,
precisamente, posúe o home que rexeitou no seu momento. Deste xeito, a historia
retómase no punto exacto onde tivo lugar a decisión desacertada e avanza por un
pasado hipotético que só a pitonisa é capaz de discernir. Este xogo de historias que
se entrelazan depara varios momentos de acertada metacinematografía, como por
exemplo, esa secuencia na que a vidente describe a voda entre a protagonista e o
home que a tivese feito feliz (Rafael Durán). A pantalla amosa á parella, collidos do
brazo e declarados marido e muller, cruzando o corredor da igrexa ata que, outro
home (Guillermo Marín), o que acabaría sendo o marido, aparece en imaxe e indica ao
personaxe que interpreta Rafael Durán que se aparte, para substituílo, tomar o brazo
da noiva e acompañala ata a saída do templo. Ademais deste, existe outro exemplo
notorio que pon de relevo o discurso autorreflexivo de La vida en un hilo. Cando a
pitonisa relata a historia dese pasado que a rapaza rexeitou, intervén nos acontecementos para aconsellarlle que non rexeite o ofrecemento do personaxe de Rafael
Durán. A moza, ao igual que os espectadores, escoita as palabras que proveñen do
espazo ocupado pola narración e acepta a recomendación, dando pé, deste modo,
ao inicio da relación que desestimara no seu momento, e que agora se desenvolverá
nesa esfera ficticia do hipotético pasado.

237
Ramón Sala Noguer. «La vida en un hilo». En Julio Pérez Perucha (ed.) n Antología crítica del
cine español (1905-1995). Madrid: Cátedra, 1997, páx. 188.
238
José Luis Castro de Paz. Op. cit., páx. 114.
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As comparacións das que foi obxecto El destino se disculpa non se limitan só a
producións da filmografía nacional, senón que atravesan as nosas fronteiras ata chegar a Hollywood.
No es inoportuno precisar, además, que «El destino se disculpa» se sitúa, cronológicamente, entre dos celebérrimas películas americanas con las que
presenta indudables concomitancias: de un lado «El diablo dijo no» (Heaven
Can Wait; 1943, Ernst Lubitsch); del otro, «¡Qué bello es vivir!» (It’s a Wonderfull
Life!; Frank Capra, 1946). Lo que viene a mostrar como hasta un cine tan aislado
como el español no dejaba de ser sensible a un determinado «aire del tiempo»
en el que la tendencia hacia lo fantástico incubaba con naturalidad239.

En canto a Que fermoso é vivir!, tamén o narrador, neste caso un ser celestial,
posúe a capacidade de actuar directamente sobre a imaxe cinematográfica, mediante
un conxelado do fotograma cando o personaxe encarnado por James Stewart pretende adquirir unha maleta na mesma tenda onde traballara anos atrás. Os lazos
con El destino se disculpa estréitanse aínda máis se reparamos nos finais de ambos os
dous filmes, que clausuran os relatos cun clímax emocional no que todo se resolve
dun modo feliz, para satisfacción dos instigadores dese final que reciben a súa recompensa, un en forma de ás –o anxo de Que fermoso é vivir!–, e outro coa ascensión
da súa alma ao ceo –a pantasma de El destino se disculpa.
[e]s curioso observar cómo esta «visibilidad» del mundo de la representación, esta moderna y antitransparente voluntad de no creerse sus propias
ficciones que caracteriza un cierto cine español de los años cuarenta solo será
retomado con igual intensidad por el norteamericano después de la Segunda
Guerra Mundial –piénsese, sin ir más lejos, en las llamativas semejanzas narrativas de El destino se disculpa y ¡Qué bello es vivir!, regidas ambas por figurativizaciones «divinas» con poder para moldear a su antojo la cadena narrativa–, o
que vendría a cuestionar, una vez más, el supuesto «retraso» de la cinematografía española en relación con la evolución internacional de la estética fílmica240.

O camiño errado
Chegado ao ecuador da fita, o texto fílmico xustifica a súa condición de obra
adaptada grazas ao achegamento que se produce ao orixinal literario, a partir da
239
240

Santos Zunzunegui. Op. cit., páx. 185.
José Luis Castro de Paz. Op. cit., páx. 118.
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secuencia do xuramento, na que ambos os dous amigos prometen que o primeiro en
falecer visitará ao outro para guialo polo camiño correcto. Este é o tema central que
a adaptación extrae do relato escrito para, logo, rodealo de diversos aspectos e subtemas que, como xa dixen, en boa parte, proceden do mundo literario de Fernández
Flórez. Ata entón, o argumento da película transcorrera alleo á trama literaria, tal que
un guión orixinal, e a raíz da secuencia do xuramento, marca a primeira aproximación
á novela e o seu desenvolvemento avanzará, agora si, seguindo a senda aberta polas
páxinas do escritor coruñés publicadas en 1930.
Este episodio establece o punto de adhesión entre ambos os dous discursos. Na
obra literaria a devandita pasaxe recibe un tratamento algo máis frívolo, con dous personaxes que expresan o seu escepticismo cara ao xuramento que acaban de pechar.
Arnal arrastró a su amigo hasta las gradas de la catedral, que proyectaba
una sombra inmensa sobre la plaza. Descubriéronse.
–Repite estas palabras: «Por la eterna salvación de mi alma, juro…
– … juro…
–… que si muero antes que Teófilo Arnal…
–… Arnal…
–… mi espíritu…
………………………………………………………………
Cuando el juramento terminó se miraron sonrientes.
–Por supuesto– insinuó el incrédulo Capulino –que esto me parece una
tontería.
–¡Ay!– suspiró Arnal–. Pienso lo mismo. ¡Qué enorme pena! Uno de nosotros podría ser feliz si nos fuese dado cumplir esta promesa241.

Pola súa banda, a descrición da secuencia cinematográfica viría a ser, de forma
aproximada, como segue:
• Plano medio dos dous personaxes conversando nunha terraza dun bar
onde Ramiro intenta convencer a Teófilo sobre os beneficios do xuramento
(Foto 54).
• Intercálanse plano e contraplano de ambos os dous rostros expoñendo a
súa opinión respecto á idea do pacto (Foto 55, 56).
• Plano medio no que Ramiro colle do brazo ao seu amigo e o arrastra consigo (Foto 57).
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958, páx. 753.
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• Encadeado cara a un primeiro plano da man estendida de Ramiroque incita
a Teófilo para que pouse a súa sobre a del (Foto 58).
• Primeiro plano contrapicado sobre a face de Ramiro que recita dun modo
solemne as frases do xuramento. Unha luz moi tenue ilumina a secuencia,
o que dá maior protagonismo á fonte de luz baixa que se proxecta sobre o
rostro de Ramiro, marcando os trazos faciais de tal forma que imprime un
aspecto fantasmal á súa expresión (Foto 59).
• Contraplano do anterior, tamén en contrapicado e cunha fonte de luz proveniente dun lateral que mantén o rostro de Teófilo iluminado por un lado
e semiescuro polo outro. Este personaxe repite as palabras de Ramiro desprovistas da gravidade coas que este as pronuncia, demostrando o seu
escepticismo polo acto (Foto 60).
Grazas aos planos curtos e á iluminación escura, os dous personaxes permanecen illados do ámbito, ao contrario do que acontecía na pasaxe literaria, a cal,
precisamente neste episodio representaba un dos poucos momentos nos que o espazo esixía certo protagonismo. Neste caso elimínase o simbolismo que a sombra da
catedral como testemuña do xuramento adquirira no texto escrito, pero, en cambio,
refórzase a solemnidade do acto, e envólvese a acción nun manto escuro que parece
recrear unha sesión de espiritismo, de contacto co mais alá, ou polo menos, cunha
dimensión intermedia entre a vida e a morte, de aí a supresión de elementos do
decorado que remitiran a escenarios reais. O que na novela parecía case un xogo de
nenos, no filme convértese nun acto de fe, polo menos para Ramiro, o cal, non só se
comporta como o máis beato ante o xuramento, senón que, ademais, acabará sendo
o maior beneficiario do pacto tras o inmediato falecemento de Teófilo. O suceso da
motocicleta que a punto está de atropelar ambos os dous personaxes no relato literario, transfórmase para establecerse como causa da morte de Teófilo, que na novela
fora vítima dunha pulmonía dobre. Cando os dous amigos deciden separarse e seguir
cada cal por un camiño diferente, un automóbil atropela mortalmente a Teófilo. O
filme non mostra o accidente aos ollos dos espectadores, senón que o fai mediante o
fóra de campo. Vese a Ramiro transitar polo seu camiño tras despedirse do seu compañeiro, cando, de súpeto, óese o son dunha freada e unhas exclamacións de espanto
que teñen lugar noutro espazo, no camiño que Teófilo elixiu a pesar de que seguindo
a Ramiro tamén tivese chegado ao lugar desexado. A través deste recurso, o director
mostra os dous camiños que se podían ter elixido, un a través da presentación explícita en pantalla, e outro mediante un fóra de campo que se fai perceptible a través da
banda sonora e que, ademais, engade maior tensión á secuencia. A elección dun ou
doutro camiño significou para Teófilo a morte que tantas veces tivo que representar
en teatro.
Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

156

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

Fotos 54-55, 56-57, 58-59 y 60.

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

157

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

O causante do accidente mortal, o automóbil, aparece representado no universo ficcional de Fernández Flórez como reflexo dunha sociedade industrializada á
marxe de valores humanitarios. Aínda que recoñece a súa grande utilidade, o automóbil representa a parte do progreso máis deshumanizado, material e antropofáxica.
La distancia entre la España «atrasada» y cualquier país industrial era
enorme, de ahí que se considerara a la técnica y la enseñanza científica como
medicinas urgentes. Pero Fernández Flórez se mantenía escéptico. Para él el
mundo tecnológico del siglo XX, lleno de cachivaches, la mayor parte inútiles, estaba originando nuevos ídolos de superstición tan irracionales como las
creencias rurales desprestigiadas por primitivas242.

En El hombre que compró un automóvil (1932), Fernández Flórez retrata, coa
súa lacerante ironía, unha sociedade devorada por unha máquina que, en teoría,
debería estar ao servizo das necesidades do ser humano.
Quizás su novela corta «El hombre que compró un automóvil» (1932)
es donde concreta con claridad la crítica del mundo que se está formando,
llegando a sorprendentes premoniciones. […] De todos los artilugios mecánicos el automóvil es para él el más revolucionario. Pero él los trivializa porque
realmente eso era lo que estaba pasando. Los automóviles no sirven mucho más
que para atropellar a los viandantes, ir a tomar copas a treinta kilómetros de
distancia y enamorar con bastante facilidad a las mujeres243.

Recordemos que o fracaso que afunde definitivamente o ánimo de Teófilo Arnal na novela provén dun investimento nun novo modelo de automóbil que, ao final,
acaba por ser un fracaso que, non só arruína o protagonista, senón que, ademais,
a punto está de matar a un pobre aldeán que paseaba tranquilamente polo pobo.
É esa cultura do urbano que tamén plasmou en papel escrito no relato La carretera,
recompilado no volume Fantasmas, dentro do cal tamén se atopa El fantasma. O protagonista deste relato atropela en vida un vendedor de pucheiros e os seus tres fillos, o
que o condena a percorrer unha e outra vez a estrada onde se produciu o accidente.
Fernández Flórez rexeita o materialismo da sociedade burguesa que empurra
as persoas a comprar un automóbil como instrumento de distinción. Nun momento
da película, despois de que Ramiro reciba a herdanza, este mantén a primeira re-

242
Eduardo Fra Molinero. Notas sobre el humor de Wenceslao Fernández Flórez. Publicado en Ferrol
Análisis, Nº 17, 2002, páx. 57.
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Ibídem.
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lación carnal con Elena nun bosque apartado. Como non podía ser doutro xeito, o
achegamento corporal prodúcese fóra de campo, mentres a cámara capta o automóbil que acaba de comprar Ramiro. Unha panorámica vai descubrindo dous elementos
máis que irán definindo o tipo de relación que existe entre ambos os dous mozos:
unha matogueira espiñenta e un regato. O coche podería ser interpretado como o
motivo material que impulsa a devandita relación, unha relación que, como ben di
o Destino, fíxose máis accesible dende que Ramiro recibiu os cuartos. A vexetación
repleta de espiñas presaxia unha relación moi pouco afable e punzante, mentres que
o regato alude á caducidade dun amorío sustentado en parámetros superficiais, do
cal xa nos advertira con anterioridade o Destino:
Y surgió el amor en la vida de Ramiro. Para decir la verdad, diremos que
surgió el espejismo del amor, que es lo que surge a cada rato y no el verdadero
amor, que aparece menos a menudo porque el hombre tarda más en reflexionar
que en encandilarse. Yo nunca he creído en el flechazo. Ni ahora ni de joven. ¿Es
que porque encontremos graciosa la pigmentación de unas pupilas o la línea
que determina la morfología muscular de una pantorrilla ya hemos de creer que
la poseedora ha de ser por fuerza la compañera ideal de nuestra vida? Claro
está que no.

En definitiva, o Destino descarta como amor a atracción suscitada pola beleza
física que posúe o inconveniente do efémero. Os trazos dunha fisionomía poden
exercer, nun primeiro momento, unha fascinación impulsiva sobre a persoa, a cal
pode confundirse co amor se a súa perspectiva se atopa limitada polo gozo instantáneo. Por iso, o fantasma de Teófilo pretende advertir a Ramiro do erro que supoñería
casar con Elena, xa que el si alcanzou unha posición que lle permite fixar a vista máis
alá do inmediato. O espectador decátase de que esta rapaza non responde ás demandas dun home como Ramiro para alcanzar a felicidade conxugal. Cando este eloxia as
virtudes do automóbil que acaba de comprar co diñeiro da herdanza, ela responde
con frases lacónicas, mostrando unha absoluta indiferenza cara ás palabras do seu
noivo. Ademais, polas súas afirmacións –Elena asegura que por aquelas paraxes rolda
moita xente–dedúcese que ela estivo nese mesmo sitio en varias ocasións e con distintos homes facendo o mesmo que con Ramiro.
Para Teófilo, a verdadeira muller que fará a Ramiro feliz é Valentina. De feito,
a secuencia que acabo de analizar encadéase cara a un primeiro plano do rostro
de Valentina: o verdadeiro rostro do amor. Elena é a adaptación cinematográfica do
personaxe novelesco de Juana, unha muller caracterizada pola súa superficialidade
que será confundida por Arnal como a muller dos seus sonos.
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Juana deleitó a su prometido con las delicadezas de su corazón enamorado. Desde luego, se opuso a casarse con la indumentaria de viaje. Exigió el
traje blanco, el largo velo, un montón de azahar y un complicado ceremonial
religioso. Después insinuó sentimentalmente la necesidad de que se obtuviese
una fotografía de la boda, para ser publicada en las grandes revistas. Su tierno
afán surgió en este punto una perplejidad. ¿Sería acaso preferible el retrato al
salir del templo? ¿O acaso en el momento de la bendición, arrodillados ante el
cura, entre los padrinos?244

A mesma superficialidade amosa Elena na película cando unicamente se preocupa do estado do seu vestido despois de que o seu noivo se arruinase ao fracasar
a Arnalina ou, tamén, cando se ri da idea de Ramiro de comprar unha pequena casa
no seu pobo en contacto coa natureza e os animais. Ademais, os seus galanteos con
outros homes lindan a infidelidade, tanto é así que, mentres coquetea co diplomático
no club de tenis, Ramiro humíllase ante eles axeonllándose metafórica e literalmente.
Os dous tempos
Tendo en conta a presenza dun narrador que conta unha historia dentro do
filme, o noso primeiro paso consistirá en diferenciar os dous «agoras» que estruturan
o relato fílmico.
Si la narración está representada, hay a la fuerza dos «ahoras», el del
discurso: el momento ocupado por el narrador en el tiempo presente («Os voy
a contar la siguiente historia»), y el de la historia: el momento en que empieza
a revelarse la acción, generalmente en pretérito245.

En primeiro lugar, atopámonos co «agora» do narrador, que identifiquei con
aquelas secuencias nas que o personaxe do Destino, baixo o seu rol de instancia
narrativa, relata as andanzas de Ramiro Arnal e Teófilo Dueñas. Este «agora» do narrador corresponde a un tempo presente, dende o cal cóntase cunha visión completa
de todo o relato que ofrece aos espectadores. Agora ben, aquelas secuencias protagonizadas polo narrador logran conservar a sensación de presente a través de dous
recursos significativos. O primeiro deles provén directamente da herdanza literaria,
e fundaméntase no emprego de termos verbais por parte do narrador que nos asentan nese presente do que parte o filme: «Al fin yo pongo estos carteles para que se

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 755.
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid:
Taurus, 1990, páx. 66.
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enteren todos los mortales, y ustedes lo son, aunque reconozca que no es agradable
recordarlo». Ademais, a interpretación directa que o narrador realiza cara aos espectadores que nese preciso instante presencian o filme, reforza a percepción de tempo
presente no que se instala o agora do narrador. O segundo dos recursos aos que fixen
referencia susténtase sobre un parámetro propiamente fílmico. Trátase dos planossecuencia que se empregan para presentar todas as intervencións do personaxe narrador. Non hai nin un só cambio de plano que fragmente os discursos que o destinonarrador pronuncia, en sucesivas aparicións, ao longo da longametraxe. A sensación
de continuidade que ofrecen estes planos-secuencia producen un efecto próximo á
espontaneidade, á non intervención. Aínda que, neste punto, faise necesaria unha
matización, e é que o desenvolvemento histórico da linguaxe cinematográfica converteu en transparente aquela intervención enunciativa baseada no modelo clásico.
En el cine clásico se tiende a dar la impresión de que la historia se cuenta
por sí misma, y que relato y narración son neutros, transparentes: el universo
diegético parece ofrecerse sin intermediarios, sin que el espectador tenga la
sensación de que necesite recurrir a una tercera instancia para comprender lo
que ve246.

Daquela, a non intervención autoral na obra fílmica acaba sendo patrimonio
da linguaxe clásica, o modelo utilizado por José Luis Sáenz de Heredia na parte da
película que corresponde á fábula, mentres que os planos secuencia convértense
en marcas autorais que desvelan unha intervención. Pero esa intervención, no caso
concreto de El destino se disculpa, non afecta á percepción do tempo que ofrecen os
planos secuencia do narrador-destino, as cales, por oposición á montaxe continua247
sitúanse nunha extensión temporal en presente, logrando un efecto moi similar ao
suxerido por André Bazin248 na súa análise de Ciudadano Kane (Orson Welles, 1940), ao
afirmar que as montaxes aceleradas intercaladas entre os planos secuencia adquiren
un sentido equivalente ao imperfecto castelán. Polo tanto dese contraste entre as
formulacións de montaxe postas en práctica por Sáenz de Heredia xorde un concepto
cronolóxico diferenciado para cada parte do filme: presente para as secuencias do
narrador e pasado para as secuencias da fábula relatada por aquel. É necesario aclarar
que os planos secuencia da película posúen unha composición moi sinxela, cun único
246
Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc Vernet. Estética del cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2002. Páx. 120.
247
Utilizamos a acepción da montaxe continua exposta en David Bordwell e Kristin Thompson.
El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós Comunicación, 2002, pp. 261-274. En síntesis, a finalidade
básica da montaxe continua reside en procurar unha transición suave entre un plano e outro.
248
André Bazin. ¿Qué es el cine? Madrid: Ediciones Rialp, 2000.
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personaxe que realiza un breve desprazamento de esquerda a dereita dentro dun
plano cunha profundidade de campo moi limitada. Co cal, estes planos non poden
equipararse coas complexas tomas longas con profundidade de campo utilizadas por
Orson Welles e William Wyler que introducían a ambigüidade na estrutura da imaxe.
O ollo do espectador de El destino se disculpa non se perde nesa ambigüidade dos
planos secuencias debido a esa simplicidade compositiva que ofrece practicamente
un único punto de interese: a figura do narrador. Polo tanto, estamos ante unhas secuencias máis próximas á linguaxe clásica do que se atopan as tomas largas de Welles
e Wiler.
Non se debe esquecer que o narrador realiza unhas interpelacións directas ao
espectador que reforzan esa sensación de presente, e que se vigoriza aínda máis para
aqueles espectadores adestrados no modelo comunicativo televisivo, iniciado nos
anos cincuenta, que xa dende os seus comezos contou coa figura do presentador en
directo que se dirixía aos espectadores mirando a cámara. É dicir, prodúcese un reforzamento a posteriori da sensación en presente motivado pola aparición dun novo
medio audiovisual claramente herdeiro da linguaxe cinematográfica.
Co obxecto de ofrecer unha análise máis diáfana da estrutura temporal de El
destino se disculpa, considero oportuno dividir o relato fílmico en bloques, para así,
paso a paso, realizar un percorrido por cada un deses bloques que, á súa vez, se agrupan en torno a dous «agoras», o do narrador e o da historia. Os bloques que corresponden ao «agora» da historia fan avanzar o relato dun modo lineal, mediante unha
sucesión continuada de secuencias249 a través das cales flúen os acontecementos protagonizados por Ramiro Arnal e Teófilo Dueñas. Entre bloque e bloque do «agora»
da historia intercálanse os soliloquios do destino, enmarcados dentro do «agora» do
narrador. Xa a estrutura temporal do relato curto El fantasma deparaba unha sucesión
de escenas ensambladas mediante elipse e resumos, proporcionando, deste xeito, un
ritmo áxil na narración.
A pesares das novidades que a adaptación foi introducindo na configuración
estrutural, pódese concluír que o filme conserva en esencia o mesmo esquema organizativo empregado para a construción da obra escrita. Cada secuencia do destinonarrador supón unha observación externa e demiúrxica da historia que se desenvolve
ante os nosos ollos, a cal aplica unhas solucións temporais tales como a elipse, o
resumo, a exposición e, mesmo, a prolepse.

Para este contexto, manexamos a acepción «escena» segundo a definición que Seymour
Chatman utiliza en función da relación entre o tempo da historia e o tempo do discurso: «La historia y
el discurso tienen aquí una duración más o menos igual. Los dos componentes usuales son el diálogo y
las actividades físicas representadas de duración más bien corta, del tipo que no tardan mucho más en
hacerse que en relatarse». Seymour Chatman. Op. cit., páx. 76.
249
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En primeiro lugar, o filme iníciase coa secuencia de presentación do destino
(«agora» do narrador). Primeiramente, expón as motivacións que lle impulsaron a
escribir a devandita fábula e, a continuación, seguindo as convencións da literatura
clásica dá paso á historia: «La cosa comienza en un pueblo de la provincia de Soria
llamado Replanillo con sus dieciséis mil habitantes, su cabeza de partido, y su estación de ferrocarril de cuatro andenes con trasbordo para la línea de Calatayud». Deste
modo entramos no «agora» da historia que, respecto á secuencia en presente do narrador, se sitúa nun tempo anterior, no pasado. Aínda que se trata dun relato que ten
lugar na imaxinación e, polo tanto, non pode ser incluído dentro dunha dimensión
temporal concreta, en cambio, si é atribuíble a un acto creativo que tivo lugar nun
período anterior. É dicir, o salto dun bloque a outro non corresponde estritamente
a unha analepse porque non existe unha liña cronolóxica que enlace ambos os dous
«agoras» e que permita establecer que momento aconteceu con anterioridade, posto
que un «agora» pertence á esfera do real, mentres que outro insírese dentro da esfera
do imaxinario. Non obstante, como xa sinalei, a elaboración da fábula, por forza, tivo
lugar nun momento previo á súa presentación.
Unha vez inmersos dentro do «agora» da historia, introducímonos nunha trama
xa comezada, no medio dunha función que apura os seus últimos actos. A imaxe cinematográfica mostra unha representación teatral, cuxo equivalente verbal podería sintetizarse coa seguinte frase: «Represéntase unha obra teatral nun pequeno pobo chamado Replanillo». Correspondería, pois, a un período cronolóxico en presente simple
cunha frecuencia singulativa250: nárrase unha vez algo que sucede unha vez. Agora
ben, unha serie de comentarios que se desvelan a continuación varían a interpretación temporal do feito narrado. Un personaxe que observa a función entre bastidores
sinala o seguinte: «Está siendo un éxito como el del año pasado». Co cal, o relato singulativo (Represéntase unha obra teatral nun pequeno pobo chamado Replanillo)
pasa a ser un relato iterativo (Nun pobo chamado Replanillo adoitaba representarse
con éxito unha obra de teatro todos os anos). Conséguese, deste modo, narrar unha
soa vez algo que sucede varias veces. Arnal leva varios anos estreando con éxito as
súas obras de teatro, por iso, ao finalizar a representación, son varias as persoas que
animan os dous protagonistas a buscar en Madrid horizontes máis amplos que dean
satisfacción a todo o seu talento. Rematadas as felicitacións e coa decisión tomada de
buscar o éxito en Madrid, dáse paso ao seguinte bloque do destino, no que o narrador, dende o seu «agora», ofrécenos de modo explícito a información que acabamos

250
Gérard Genette (Figuras III. Barcelona: Lumen, 1989) enumera catro tipos de relatos en función da frecuencia. Moi esquematicamente, podemos dicir que un relato, sexa cal sexa, pode contar
unha vez o que aconteceu unha vez (singulativo), n veces o que aconteceu n veces (múltiple e singulativo), n veces o que aconteceu unha vez (repetitivo), unha vez o que aconteceu n veces (iterativo).
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de percibir: «No era esta la primera vez que triunfaban en el pueblo». E é que entre
os diversos labores do narrador atópase cubrir as posibles lagoas informativas da
historia, sobre todo aquelas que se derivan das elipses que teñen lugar entre bloque
e bloque do «agora» da historia. O baleiro narrativo que produce o salto no tempo do
primeiro bloque –que finaliza coa decisión de irse a Madrid– e o segundo –iníciase
cos dous personaxes acudindo a unha entrevista cunha produtora– vén a ser cuberto
polo discurso oral do narrador que nos informa, a través dun resumo, que os dous
amigos lanzanse á capital e levan consigo a Benita. Pero esa elipse, cuxa amplitude
abrangue dende a noite da función teatral ata os momentos previos á entrevista de
traballo, vén a ser cuberta tamén polos diálogos dos personaxes, ao afirmar que as
reservas empezan a escasear, co cal nos decatamos de que xa levan algún tempo en
Madrid e que aínda non atoparon o éxito.
A historia progresa con soltura grazas a estas manobras que axilizan o ritmo
da trama, as cales, ademais, permiten ao personaxe do destino intervir no avance da
narración con aqueles recursos –principalmente o resumo– moito máis frecuentes na
tradición oral ou escrita.
A secuencia da confusión de despachos –un bedel equivócase e cambia o
destino dos dous protagonistas– resólvese cunha nova elipse que demanda a participación do espectador. O encargado da produtora ordénalle ao bedel que acompañe
a Ramiro ao despacho 22, e a Teófilo ao 26. Para deixarlle ben claro ao espectador
que número lles tocou a cada un, Ramiro sinala en voz alta que a el lle correspondeu
un número capicúa. Cando se lle ve entrar no despacho que lle indica o bedel, a
cámara queda no exterior, mostrando en primeiro plano o número 26 da porta, co
cal, non se necesita máis información para coñecer o desenlace do equívoco que a
elipse omitiu. Posteriormente, os comentarios de ambos os dous personaxes confirman as deducións do espectador: confundíronse de despachos e as súas esperanzas
esvaecéronse.
Esta elipse separa dúas secuencias que convén destacar pola elocuencia do
seu contraste. Antes de entrar na produtora onde terán lugar senllas entrevistas, Ramiro e Teófilo camiñan pola rúa seguidos por un travelling en plano americano que
capta os seus desprazamentos de dereita a esquerda. Ambos os dous diríxense con
paso decidido e esperanzador cara ao seu destino, e dialogan acerca dos seus plans
de futuro cheos de optimismo: un pensa comprar un coche e o outro unha casa nos
arredores. Tras o revés da confusión que sofren na produtora, repítese o mesmo tipo
de plano americano cun travelling de dereita a esquerda seguindo o paso dos personaxes. Esta vez, os optimistas plans futuros tórnanse lamentacións polo sucedido, e
iso repercute no seu andar, moito máis pausado que o anterior e, en consecuencia,
o travelling é igualmente moito máis lento, o que delata a desilusión que sofren ambos os dous personaxes.
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Este segundo bloque finalizaría co encontro entre Ramiro e Elena durante a
inauguración da traída de auga nunha pequena aldea. De novo fai acto de presenza
o destino para pechar cunha frase todo o acontecido ata entón: «Y surgió el amor
en la vida de Ramiro» Aquí compróbase con certeza, por medio do verbo pretérito,
que o autor da historia sitúa os sucesos nun tempo anterior ao seu. Posteriormente,
o narrador realiza un comentario que, coma se se tratase dunha prolepse, anticipa
un feito que acontecerá máis adiante: «Pero sigamos, que todavía tendría que ocurrirles dos nuevas y voluminosas casualidades». Así, se dá paso ao seguinte bloque,
no que se cumprirían os vaticinios do destino coa confirmación desas «voluminosas
casualidades» que acabarían chegando en forma de herdanza tras o falecemento de
Patricio Arnal –tío de Ramiro e Benita– e, tamén, a morte de Téofilo Dueñas tras ser
atropelado por un automóvil.
De novo, despois destes dous sucesos de suma importancia para o desenvolvemento da trama, o narrador aparece en escena para volver resumir os acontecementos que abranguen dende o falecemento de Teófilo ata a petición de man a Elena por parte de Ramiro: «La pena de Ramiro fue borrándose con la triple ayuda del
tiempo, del millón que cobró para él y Benita, y del amor de Elena». Esta sería a penúltima intervención do narrador que aínda se reservou, para o desenlace do filme,
unha última aparición que merece unha mención especial pola súa particularidade.
Ata aquí, vimos como as secuencias nas que o destino puntualizaba algúns aspectos
da narración servían para ganduxar os sucesivos bloques que se atopaban separados
por elipse. Os seus comentarios contribuían a paliar a información elidida mediante
resumos que permitían facer avanzar a historia cun ritmo áxil. O destino, como narrador, posuía un coñecemento absoluto da historia que lle permitía anticiparse aos
acontecementos. Dende o seu «agora» en presente, podía contemplar o «agora» en
pasado da historia e administrar a información desta ao seu antollo, porque el era
o creador da fábula. Porén, na súa última intervención esta formulación dá un xiro
abrupto. O destino, dirixíndose directamente ao protagonista da historia detén os
acontecementos e conxela a imaxe para introducir un último comentario. Decidiu
despedirse dos espectadores e desaparecer da escena antes de que Ramiro leve a
cabo o seu último acto, para demostrar que son as persoas coas súas decisións as
que guían o rumbo dos acontecementos. Esta é a única intervención do destino en
toda a película que non implica unha elipse, máis ben todo o contrario xa que a
acción se detén, é dicir, prodúcese unha pausa. Unha vez feita a despedida, continúase o filme ata o desenlace final: «Siga, Ramiro». Neste punto, rómpese a distancia
existente entre ambos os dous «ahoras» e fusiónanse nun mesmo marco temporal,
abríndose, así, unha única liña cronolóxica que, en ausencia do narrador, pertence
exclusivamente ao «agora» da historia. Se antes os acontecementos se circunscribían
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a un tempo anterior ao presente da narración, tras o silencio do narrador a acción
pasa a situarse nun tempo presente, alleo ás manipulacións do destino, é dicir, do
narrador.
A melancolía do futuro
Noutra orde de ideas, o tratamento temático do tempo que se leva a cabo en
El destino se disculpa leva consigo unha actividade hermenéutica que, por contraste e á
vez por similitude, abre unha nova vía de cohesión coas dúas películas anteriormente
analizadas.
Como xa quedou patente en páxinas anteriores, tanto Huella de luz e La casa
de la lluvia narran a nostalxia duns personaxes que proxectan sobre a súa vida pasada
unha mirada bañada en melancolía, que, ao cabo, acabaría converténdose no froito desa conciencia do derrotado que aflixían os seus espíritos. Saldaña251, ao igual
que Luciano, padecían a insatisfacción do que puido ser e non foi, cada vez que unha
mirada retrospectiva facía balance do seu paso polo mundo. En cambio, en El destino
se disculpa, a mirada non se proxecta sobre o pasado, senón máis ben sobre o futuro,
pero a insatisfacción aflora do mesmo modo, a medida que todas as ilusións e todos
os anhelos ambicionados por Ramiro vanse frustrando a instancias da realidade.
Nun momento dado, o propio destino verte luz sobre este aspecto ao facer
referencia á relación entre os dous protagonistas: «[Ramiro] se veía reflejado [en
Teófilo], no tal y como era, sino tal y como quería ser». É dicir, Ramiro buscaba
en Teófilo un referente para a súa vida futura. O que antes eran miradas ao pasado,
agora son miradas ao futuro, pero o resultado segue sendo o mesmo: a insatisfacción. Antes de pechar o xuramento co seu amigo Teófilo, Ramiro pronuncia unha
frase que expresa este pensamento: «Entre lo que intentamos y lo que conseguimos
no hay la menor congruencia». Todos os plans de futuro que van alimentando as
ilusións de Ramiro se topan de fronte coa crúa realidade, ferindo de morte a súa
autoestima e facendo florecer a conciencia do derrotado que parece perseguir a
todos os personaxes fernández-florezcos. Esta é a razón de ser do xuramento, a de
remediar esas incongruencias entre o que un desexa e o que a vida lle ofrece. Do
mesmo modo, o fugaz noivo de Valentina que Ramiro se encontra na porta da súa
casa, tamén expresa un desexo de futuro –«Espero que mañana vuelva a llover»– coa
esperanza de que poida volver abeirar a Valentina baixo o seu paraugas e, así, poder
acompañala de novo á súa casa.

Na versión fílmica de Huella de luz é o personaxe de Sánchez Bey quen herda toda a melancolía que Saldaña desprendía na novela.
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O estado actual das cousas non satisfai en absoluto a Ramiro, quen analiza
calquera fórmula que lle permita cambiar a situación. Para iso reclama a axuda do
alén, a dun espírito capaz de anticiparse ao futuro, co obxectivo de sortear as desgrazas que se aveciñan, pero unha visión da vida a curto prazo lle leva a desestimar
consellos, que contan co privilexio de ser recomendados por un fantasma capaz de
ver moito máis alá na vida futura. Se, por exemplo, a Luciano, en La casa la lluvia, a
aparición de Alina suponlle unha segunda oportunidade na vida para gozar do amor
verdadeiro, esa segunda oportunidade, en El destino se disculpa, procede dos consellos
da pantasma de Teófilo, a cal lle ofrecen a posibilidade de mostrarlles dous camiños
distintos –un deles acertado– a seguir na súa vida.
Durante a súa «vía crucis» final, ese que lle leva cara ao suicidio despois de
destaparse a fraude da Arnalina, todos os personaxes cos que se atopa Ramiro
–Gorróstegui, o fantasma de Teófilo, Valentina e Benita– vanlle ofrecendo unha vida
alternativa, é dicir, un futuro diferente, menos ambicioso que o anterior, pero máis
real, que o faga desestimar a decisión de quitarse a vida. Xustamente, nesta secuencia final do «vía crucis» prodúcese por primeira vez unha mirada ao pasado –non é
casualidade que se produza no momento previo ao seu suicidio, aínda que ao final
non se materialice– que fai reconto da súa vida e chega á conclusión de que fracasou, tras comprobar que todos os seus soños fóronse esvaecendo como o fume. É o
instante no que aflora con máis virulencia o desasosego que produce a conciencia do
derrotado, e é entón cando xorden as semellanzas cos outros dous personaxes dos
anteriores relatos.
Precisamente, as incompatibilidades entre Ramiro e Elena maniféstanse por
primeira vez cando aquel expresa á súa prometida os seus plans de futuro: comprar
unha casa no seu pobo para enchela de animais domésticos. A primeira reacción
de Elena tras escoitar as intencións futuras de Ramiro é rir sonoramente, e a segunda
reacción, non menos humillante, «abandonalo» para ir saudar e coquetear cun antigo
noivo. Este episodio demostra que a relación non ten futuro, porque as ilusións de
ambos os dous discorren por sendas diverxentes.
Tratándose dunha novela e unha película sobre o destino, a lóxica do argumento orixina que os personaxes e, consecuentemente, os espectadores, centren as súas
miradas nos acontecementos que poidan deparar as horas, os días, os meses ou os
anos próximos. De aí que a adaptación tratase de plasmar esta idea en imaxes a través dos numerosos comentarios premonitorios realizados polos personaxes, que fan
alusión a calquera desexo ou temor futuros, en contraste coas incontables reflexións
sobre a vida pasada que, pola súa banda, determinan os pensamentos dos protagonistas de Huella de luz e La casa de la lluvia.
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A irmá de Ramiro, Benita, resulta ser un personaxe capaz de realizar os diagnósticos máis acertados sobre a súa vida propia e a de todos que a rodean. De aí que
da súa boca saian as predicións máis atinadas acerca do futuro. Por poñer un exemplo, Benita vaticínalle a seu irmán unha difícil andaina polo mundo do teatro ao declarar que Ramiro tería mellor situación no comercio, xa que a arte ten cara de fame.
Máis adiante, expresa o seu desexo de, algún día, poder traballar tras o mostrador
dunha manteigaría. O tempo rematará por converter nunha realidade tanxible todas
as predicións de Benita, en contra, daquelas ilusións forxadas pola mente soñadora
de Ramiro, que, ao cabo, acabarían por esvaecerse.
Tamén Teófilo, dalgunha forma, parece anticipar a súa propia morte por medio
do teatro. Primeiro, a través da obra que vemos nada máis iniciarse a fábula onde
interpreta un falecemento e, posteriormente, ao longo da película, ata en dúas ocasións fai referencia ao modo de actuar cando se trata de poñer en escena a morte dun
personaxe. Unha relectura a posteriori converte estes instantes en presaxios, despois
de que un automóbil acabase coa vida de Teófilo, o cal, agonizante, laméntase de que
«me estoy muriendo muy mal».
En definitiva, o filme consiste nunha mirada continua ao futuro, alí onde reside
a esperanza dunha vida mellor. Pero ese futuro que se anhela non ten máis soporte
que o da ilusión, indefenso ante os embates da realidade, que sementa no ánimo
de Ramiro a conciencia do home derrotado.
Fora de campo
A análise do espazo literario de El fantasma sintetiza ao máximo as anotacións
deste parámetro narrativo, co fin de dar preponderancia á acción por enriba de calquera outro compoñente. Así, o espazo pasaba a desembazar unha función eminentemente organizadora do material narrativo, sempre situado nun segundo plano, co
cal concédese ao lector unha gran liberdade á hora de recrear na súa imaxinación o
universo espacial onde teñen lugar os acontecementos. Pola súa banda, no filme o
espazo prové á narración dunha serie de connotacións que trasladan ao lector a un
nivel supratextual, que permite dotar os acontecementos dun significado máis alá da
representación denotativa.
Fagamos un repaso a esta función, non sen antes establecer unha separación
de espazos que nos pode resultar útil para a súa análise. Ao igual que separei o
tempo do narrador do tempo da historia, fago o propio co espazo. Tanto a instancia
narrativa coma os acontecementos residen en universos distintos, apartado o un
do outro só en aparencia, posto que, ao longo do filme, se descobren varias pontes que serven de enlace para os dous espazos. O destino-narrador ocupa un único
espazo durante toda a longametraxe; trátase dun estudo cinematográfico, dito douPoética da derrota: a literatura
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tro modo, os bastidores da ficción cinematográfica, alí onde cobran corpo todas as
películas que logo serán proxectadas nas pantallas de cine. O personaxe do destino
preséntase como o autor da fábula que os espectadores van presenciar a continuación, co cal, de partida pon de manifesto a súa condición de narrador, de creador das
imaxes que narran a historia de Ramiro Arnal. Sendo así que mellor lugar para presentarse que o recinto onde se constrúen as ficcións cinematográficas? Digamos, pois,
que o narrador atópase no seu hábitat natural. Mostrar ese espazo supón un paso
máis cara á posta en evidencia dos mecanismos da representación. Se botamos man
de anteriores experiencias autorreflexivas xa citadas neste estudo, descubrimos que
Seis personajes en busca de un autor desenvólvese sobre un escenario teatral durante o
ensaio dunha función.
O soliloquio co que o personaxe do destino-narrador realiza a súa propia presentación e a da historia que imos ver alude a un dobre espazo fóra de campo252:
o dos espectadores e o dos obreiros que traballan polo estudio. Ambos os dous
espazos pertencen á quinta categoría do fóra de campo, é dicir, o situado detrás da
cámara. O primeiro deses dous espazos é aquel ocupado polo espectador, a quen o
narrador se dirixe de forma explícita, xa non só coa mirada a cámara, senón tamén
mediante interpretacións verbais directas. Neste punto só cabe unha pregunta: Ese
espazo que ocupa o espectador forma parte da diéxese? Nun principio todo parece indicar que o espazo do espectador, isto é, a sala cinematográfica, atópase fóra
da diéxese, por ser o lugar dende o cal se percibe o produto visual, un lugar alleo ao
estudo de cine dende o que nos fala o narrador. Pero é precisamente o narrador o que
introduce o espectador dentro da diéxese a través das súas interpretacións. Acontece
o mesmo co segundo espazo fóra de campo ao que alude o personaxe do destino:
o que corresponde aos bastidores, onde os operarios do estudo cinematográfico
están a traballar. «¿Le molestaría apagar esa luz?» Esta é a frase coa que o destino,

252
Temos presente a definición de fóra de campo establecida por Noël Burch. Praxis del cine. Madrid, Ed. Fundamentos, 2003. Páx. 26: «Para las necesidades de esta discusión, la definición del espacio
del campo es extremadamente simple: está constituido por todo lo que el ojo divisa en la pantalla. El
espacio-fuera-de-campo es, a este nivel de análisis, de naturaleza más compleja. Se divide en seis segmentos: los confines inmediatos de los cuatro primeros están determinados por los cuatro bordes del
encuadre: son las proyecciones imaginarias en el espacio ambiente de las cuatro caras de una pirámide
(aunque esto sea evidentemente una simplificación). El quinto segmento no puede ser definido con la
misma (falsa) precisión geométrica, y sin embargo nadie pondrá en duda la existencia de un espaciofuera-de-campo detrás de la cámara, distinto de los segmentos de espacio alrededor del encuadre, incluso si los personajes lo alcanzan generalmente pasando justo por la derecha o la izquierda de la cámara.
Por fin, el sexto segmento comprende todo lo que se encuentra detrás del decorado (o detrás de un
elemento del decorado): se llega a él saliendo por una puerta, doblando una esquina, escondiéndose
detrás de una columna…o detrás de un personaje. En el límite extremo, este segmento de espacio se
encuentra más allá del horizonte».
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dirixíndose a un obreiro, insire dentro da diéxese o mundo que rodea á rodaxe das
películas. Deste modo, afóndase na idea de amosarse como un filme claramente metacinematográfico, onde, tanto os espectadores coma os membros do equipo técnico
foron diexetizados polo narrador. Trátase dunha dimensión distinta ao espazo fóra
de campo de detrás da cámara ocupado polo director do filme –José Luis Sáenz de
Heredia– xunto co resto do elenco de operarios que participaron realmente na realización da película. Resulta ser un espazo aludido indirectamente polas afirmacións
do destino, o cal fai mención ao mundo da produción cinematográfica, pero non o fai
do filme en concreto dirixido por Sáenz de Heredia e escrito por Fernández Flórez,
porque estes si que se manteñen fóra da diéxese.
A obra de teatro que abre o relato do destino-narrador actúa como unha metáfora destes dous espazos fóra de campo. Ademais do mundo ficticio que constrúe
a representación, a cámara tamén nos amosa ao autor da obra, así como tamén aos
bastidores e o patio de butacas. Despois de considerar un fragmento da obra de
teatro, a cámara móvese entre bastidores para mostrar as indicacións que Ramiro vai
efectuando aos actores que están a punto de saír a escena e aos técnicos que traballan ao servizo da representación, así como aos espectadores que presencian en vivo
a obra. Móstrase pois, de forma explícita, os tres puntos cardinais do discurso autorreflexivo, que xa se deran cita durante o soliloquio do destino: o autor da obra,
o público, e a armazón técnica que pon de pé a ficción. A diferenza entre ambos os
dous espazos fóra de campo estriba en que no primeiro –o do destino– tanto o público coma os obreiros do estudo non son visibles en ningún momento, polo tanto,
trátase dun espazo imaxinario. Pola súa banda, no segundo espazo fóra de campo
–o da obra de teatro– si é captado, nalgún momento, pola cámara cinematográfica,
gañando así a condición de espazo concreto253.
O espazo do narrador e o espazo da historia teñen lugar en dous mundos
separados, illados o un do outro. O destino, como autor da fábula, atópase situado
nun estadio superior respecto á historia de Ramiro Arnal –o plano xeral do auditorio
dende un punto elevado do que acolle a obra de teatro podería simbolizar o punto
de vista demiúrgico do narrador–, a certa distancia espacial e temporal. Pero nun
momento dado, como xa mencionei con anterioridade, os tempos e os espazos do
narrador e da fábula fóndense nun só. Falamos, como non, do instante no que o
destino-narrador detén a imaxe para realizar unha matización e despedirse dos espectadores. Parece coma se o narrador descendese do seu status elevado para intro-

253

Véxase Noël Burch. Op. cit., páx. 30.
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ducirse dentro do espazo da historia, ata chegar, mesmo, a realizar unha indicación
ao personaxe: unha rápida panorámica, isto é, un refacho, achega a ambos os dous
espazos ata situalos practicamente na mesma esfera, e que contrasta coas transicións
mediante desenfoque que, nos casos anteriores, daban paso á fábula de Ramiro dende o lugar ocupado polo destino.
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HA ENTRADO UN LADRÓN

Jacinto Remesal abandona a aldea galega en busca de novos horizontes que espera
atopar en Madrid. Alí traballa nun teatro que subsiste con máis pena que gloria representando obras dun autor chamado Padilla, a quen lle precede unha fama de gafe que ten atemorizado ao mundo teatral. Unha noite, cando Remesal regresaba á súa casa, unha nova e
fermosa muller (Natalia) que vive no piso de abaixo suplica a súa axuda porque ten a sospeita
de que un ladrón achandou o seu domicilio. Tras o rexistro da casa, compróbase que as sospeitas eran infundadas e que ningún individuo entrou na casa de Natalia. Para corresponder
ao favor prestado, a moza acepta un convite de Remesal e acode á estrea dunha obra de
teatro en compaña da súa amiga Leticia. Á conclusión, Remesal acompaña as dúas mulleres,
que durante o traxecto de volta á casa entran nunha cafetaría para tomar un chocolate.
Isto trastorna os plans de Remesal, xa que a súa paupérrima situación económica prívao de
poder invitar ás súas acompañantes, o cal orixina unha situación humillante para el. Ao día
seguinte, Remesal preséntase na casa de Natalia para devolverlle o diñeiro dos dous chocolates, o que esperta nesta un sentimento de pena que o empurra a entregarse aos brazos do
protagonista para consumar un acto sexual. O desenvolvemento dos acontecementos vaise
precipitando ata consolidarse un romance entre ambos os dous, iso si, coa certeza de que o
devandito romance ten data de caducidade posto que o marido de Natalia atópase de viaxe
de negocios en Arxentina.
Tras uns días de descanso na súa terra natal en Galicia, onde se manifestan os quebrantos do namorado, Remesal regresa a Madrid, pero Natalia recíbeo con frialdade e, ademais, infórmao de que o seu marido Ricardo está a punto de volver de Arxentina.
O fin do romance afecta, non só ao ánimo de Remesal, senón tamén a súa saúde.
Pero este non se rende e intenta reconquistar a súa amada. É entón cando descobre de boca
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de Leticia que Natalia e Ricardo, en realidade, non están casados, pero que o farán en breve.
O desespero de Remesal aumenta e unha noite de carnaval, despois de estar a beber en exceso,
irrompe na casa de Natalia nun último intento por recuperala. Cando chega Ricardo, vese
obrigado a ocultarse nun armario para non levantar sospeitas, agardando a que se vaia e poder así continuar falando coa moza. Por fin sós, Natalia rexéitao definitivamente, provocando
nel un ataque que o paraliza. Ante o temor de que a descubran, a moza arrastra o corpo ata
a rúa onde o deixa abandonado. O protagonista morre vendo pasar pola súa mente imaxes
recentes da súa vida.
O proceso de transposición de Ha entrado un ladrón ten en común con La casa
de la lluvia a alta fidelidade argumental. As modificacións que se levan a cabo son
accesorias, o cal nos facilita a análise simultánea de ambos os dous textos.
Do humor á traxedia
Con Ha entrado un ladrón o lector acompaña o protagonista da novela e do
filme (Jacinto Remesal) nunha viaxe que os personaxes das obras sometidas ao noso
estudo xa emprenderan con anterioridade. A estas alturas, a pegada de Fernández
Flórez fíxose tan recoñecible e familiar que cada capítulo, cada páxina e cada estrofa
escrutadas ofrecen unha interpretación que vén condicionada por unhas conclusións
xa extraídas en relatos anteriores do autor. A visión panorámica que se foi adquirindo
da obra do escritor coruñés permite reconstruír o sentido de Ha entrado un ladrón
non só dende unha perspectiva intrínseca e pechado da novela, senón, e iso é o máis
importante, dende un punto de vista global da mirada fernández-florezca que axuda
a recoñecer, recapitular e descifrar todos aqueles argumentos que o autor foi expoñendo na súa obra. Para que se entenda, Jacinto Remesal non é un descoñecido que
viaxa en solitario por rutas ignotas, senón que camiña á sombra de Saldaña (Huella de
luz), Arnal (El fantasma) e Luciano (La casa de la lluvia) a través de lugares xa explorados
por estes personaxes.
Jacinto Remesal é unha nova vítima do pesimismo melancólico de Fernández
Flórez que o somete ás mesmas penurias que os seus homólogos, forzándolle a percorrer o mesmo itinerario vital ca eles, pero cunha diferenza cualitativa no ton anímico do personaxe de Ha entrado un ladrón, sen lugar a dúbidas, o máis triste, aflixido e
deprimido dos catro.
O proceso de transposición cinematográfica aplica suaves pinceladas sobre a
superficie en busca dun ton menos lutuoso, co fin de crear un filme con leves retallos
de propósitos escapistas que fixesen posible un produto final máis dixerible para os
espectadores de finais dos corenta. A pátina coa que Ricardo Gascón recubriu o texto fílmico é o humor, sempre co propósito de reformar a aparencia, pero sen modiPoética da derrota: a literatura
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ficar o contido central da novela. O humor xoga o papel de condimento que fai máis
asimilable a crúa realidade que se describe na obra de Fernández Flórez. En Huella
de luz comprobamos como un relato deprimente escrito en primeira persoa por un
moribundo convértese nunha comedia aderezada cun «happy-end», inflixindo, así,
un xiro de cento oitenta graos á formulación do texto orixinal, o cal non implica que
se puidesen anular todas aquelas rugosidades que insinuaban unha realidade social
ferida por unha guerra fraticida. A adaptación de Ha entrado un ladrón non entraña
un xiro tan radical como no caso de Huella de luz, xa que o humor incluído afecta os
aspectos máis periféricos da historia, mentres que a trama central permanece fiel ao
orixinal.
Un dos elementos que contribúen a que o filme dispoña de secuencias próximas á comedia é o protagonismo que se lle outorga ao personaxe de Padilla, ese
dramaturgo perseguido pola fama de gafe que, na súa adaptación á pantalla, absorbe
outro personaxe secundario da novela de nome Menéndez, o cal aspira a estrear
unha obra propia no teatro coa colaboración de Remesal. Padilla e Menéndez fóndense nun só individuo, interpretado polo actor Arturo Cámara que proporciona co
seu comportamento un cariz humorístico á película cada vez que fai acto de presenza. Exemplo diso ten lugar durante o ensaio da súa obra Vida rota, no que obreiros e
actores expresan o seu temor ante unha desgraza, que se lles vén enriba por aceptar
a representación dun texto escrito por Padilla. Mentres este le as páxinas da súa
obra ante os presentes, un dos encargados do teatro acaricia con disimulo a mesa
de madeira na que se atopa sentado xunto ao autor, para intentar afastar as posibles
desditas atraídas polo mal agoiro. Outra aparición de Padilla que busca as risas do
público prodúcese no baile de disfraces, na que o gafado autor vese afectado polo
excesivo alcohol inxerido e é arrastrado fóra do local por alteración da orde; mentres é trasladado á rúa, Padilla finxe expulsar pola boca gases contaxiados polo seu
mal fario.
Todo o dramatismo que contén a película vaise ofrecendo ao espectador dun
modo progresivo, cun principio máis amable grazas ás aparicións de Padilla, as cales
concéntranse na primeira parte do filme e que irán diminuíndo a medida que a trama avanza cara ao tráxico final. Volve protagonizar unha última secuencia cómica254
cunha pasaxe, extraida da novela, cuxa inclusión na longametraxe rompe a lóxica
narrativa, posiblemente debido a que o relato fílmico emprendese xa o camiño do

254
A secuencia narra un episodio de Padilla cando traballou na Dirección de Aduanas. Probablemente, esta anécdota teña un carácter autobiográfico, xa que non esquezamos que Fernández Flórez
ocupou fugazmente un posto en Aduanas nos seus primeiros anos en Madrid, cando aínda non puidera
facerse un nome no mundo literario.
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protagonista cara a un tráxico desenlace. Prodúcese despois de que, tras o regreso
de Ricardo, Natalia decida abandonar a Remesal, é dicir, cando xa se iniciou o período destrutivo do personaxe protagonista que acabará coa súa morte. De aí que a
devandita secuencia, introducida na trama mediante un flashback, pareza quebrar a
liña narrativa iniciada coa ruptura do romance, coma se se tratase dun capítulo independente que achega humor, pero non así coherencia narrativa.
Porén, quen cobra protagonismo na película a medida que o perde Padilla é
o señor Picos, un personaxe que transmite ao espectador sensacións antagónicas.
Picos aparece en escena no tramo final do filme, despois de que perda o seu posto
de traballo e solicite a axuda de Remesal para finxir unha farsa ante a súa muller,
co fin de que esta siga pensando que aínda conserva o seu oficio. Falamos dunha
pasaxe que claramente se identifica coa novela curta El ilustre Cardona, que narra
unha acción desesperada dun escritor descoñecido por ocultar a realidade á súa
irmá enferma.
En definitiva, o humor vai desaparecendo a medida que a historia avanza e
achégase o fatídico final. O ton de comedia mantense grazas, sobre todo, ás aparicións de Padilla, pero non só a elas, posto que a secuencia do rexistro da casa
de Natalia, cando esta prega a Remesal que busque no seu domicilio a presenza
dun ladrón, tamén segue os parámetros da comedia, materializadas a través das
reaccións de temor de Remesal acompañadas duns acordes musicais de claras connotacións cómicas. Estas pretensións humorísticas apenas logran aplacar a dureza da
mensaxe fílmica.
Coa salvidade destas variacións no proceso de transposición, en termos xerais
pódese afirmar que o filme conserva os elementos fundamentais da novela, polo que
podemos falar dunha adaptación fiel ao orixinal.
O parto doloroso
O pesimismo do autor esténdese por toda a novela e por toda a película sen
opción á esperanza, concentrando nun único personaxe todas as desventuras que
os outros suxeitos soportaran por separado. Remesal padece unha enfermidade terminal, ao igual que Saldaña, pero este vive nos seus días de convalecencia un amor
verdadeiro nun escenario de luxo, onde pode saborear as delicias dunha vida desprendida, algo inalcanzable para a precariedade económica de Remesal, que o sitúan
ao bordo da indixencia. Ademais, o desaire que sofre por parte do seu obxecto de
desexo, o cal tira o seu cadáver ao barro para salvar a súa estabilidade futura, dista
moito da despedida agradecida que en La casa de la lluvia dispensalle Alina a Luciano despois de presentarlle o seu noivo. Por último, a forma da súa morte supera en
dramatismo ao suicidio de Arnal, dulcificado pola ironía en El fantasma.
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De todos os camiños, Remesal atravesou o máis espiñento, de aí que a conciencia do derrotado que sofre maniféstese dende o primeiro instante sen atender a
treguas que, nos casos anteriores, aliviaron a aflición dos seus protagonistas cando
o amor lles ofrecía a esperanza dunha vida avegosa. Remesal xamais gozou do amor,
senón que o sufriu.
A peza fundamental do relato fílmico é o personaxe de Jacinto Remesal, o
cal conserva as calidades esenciais da súa fonte literaria, o que, en consecuencia,
o emparenta co personaxe tipo fernández-florezo. A voice-over expresa nunha simple
frase o tipo de vida que Remesal leva en Madrid ao falar dunha existencia «triste» e
«melancólica». A devandita afirmación sintetiza as pasaxes reflexivas que roldan a
mente do personaxe no primeiro capítulo da novela, cando regresa do traballo, nos
cales póñense de manifesto a morriña que sente pola súa terra natal, así como as súas
penurias económicas e vitais.
Prodúcese entón o encontro con Natalia. De novo a voice-over esclarece co
seu testemuño a conmoción sufrida por Remesal ao coñecer á que será a súa amada
«Por una vez en su vida, Remesal se había encontrado con una mujer hermosa. Su
existencia, hasta hoy vulgar y monótona, ya tenía razón de ser». Temos pois catro
adxectivos que cualifican a vida do protagonista antes de coñecer a Natalia: triste,
melancólica, vulgar e monótona. Non cabe dúbida, pois, a orixe fernández-florezca
de Remesal que, como ben sinala a voice-over, ve iluminada a súa existencia grazas
á aparición de Natalia. De novo unha muller volve simbolizar a luz que resplandece
unha vida escura. Debemos destacar que Ha entrado un ladrón está composto de secuencias maioritariamente de noite, cunha fotografía nocturna, que contrasta abertamente coas secuencias de Galicia, onde paradoxalmente loce un sol radiante que
baña de luz toda a paisaxe.
O relato literario iníciase co protagonista traballando en Madrid no teatro
Reina Madre, pero deseguida se informa de que chegou ata a capital proveniente
dunha pequena aldea da Coruña chamada San Fiz. Pola súa banda, o filme iníciase
coa marcha do pobo. En ambos os dous casos vólvese á formulación da saída do
útero materno, a partida cara ao exterior onde se atopan as inclemencias do mundo
real. De novo un personaxe feminino dá calor a ese fogar doméstico, esta vez trátase dunha irmá (Margarida), cunha cara moi maternal que mima coas súas comidas
–símbolo do caseiro– o apetito de Jacinto. Reúne unhas características moi similares
aos outros personaxes femininos que dan acubillo á feble autoestima dos protagonistas. Atopáramos unha nai en Huella de luz, unha esposa en La casa de la lluvia e na
versión fílmica de El fantasma, isto é, El destino se disculpa, temos outra irmá. Todas
elas representan o refuxio illado do mundo externo onde os seres vulgares atopan
sosego, aínda a custa de sucumbir á rutina. Na súa casiña campestre, o seu útero
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materno, Remesal atopa esa tranquilidade que reclama a súa natureza vulgar: «Dios
bien sabía que él era hombre amigo de la tranquilidad;…»255
Unha tranquilidade que se quebranta no mundo externo representado por
unha gran cidade como Madrid, que tamén foi o signo do vórtice en El destino se disculpa, catalogada polo narrador como un «carrusel» e que acabou devorando a alma
de Arnal. Dende o primeiro momento Remesal non se atopa cómodo afastado da
súa terra natal, porque a súa personalidade pusilánime é incompatible co bulicio da
cidade, por iso bota de menos o seu fogar, illado dunha civilización hostil: «Muchas
veces, en la altura de su cuarto piso, dominando desde su ventana los altibajos de las
techumbres madrileñas, pensaba Jacinto Remesal con melancolía en su casa de San
Fiz, pequeña y aislada,…»256.
«Illada» é o calificativo capital, porque nel recóllese a idea de refuxio, en cuxo
interior un atópase a salvo das acometidas que proceden do exterior.
[u]na canción animosa y confortable que recuerda el tibio lecho y las
puertas que detienen al viento gruñidor, y las ventanas donde repiquetea el
granizo, y cierto ponche dulzón y agradable que al regresar a vuestra casa en
las noches de invierno, os espera sobre una lamparilla de alcohol que tiene
también una llamita azul, hermana de aquellas257.

Trátase dunha pasaxe que describe a calor da casa en San Fiz, que nos recorda
ao pazo galego de La casa de la lluvia, tamén un espazo illado da civilización, onde o
protagonista encontra a paz dos débiles. O paso do campo á cidade como símbolo
do parto, da saída do útero materno, ofrécese en Ha entrado un ladrón como un proceso doloroso xa dende o principio, ao contrario do que sucede nos demais casos,
onde, a pesar da desilusión final, a partida daba pé á esperanza de atopar unha vida
afastada da rutina. Isto despréndese da descrición que Saldaña (Huella de luz) realiza
do instante en que toma o tren cara ao luxoso balneario ao que foi invitado: «Mi
madre me abrazó llorando en el andén, y yo sentí también que las lágrimas acudían
a mis ojos. Nunca había intentado un viaje tan largo, y me parecía asomarme a una
aventura maravillosa»258.
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Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar, 1958, páx. 326.
256
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 327.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 437.
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Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, páx. 446.
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En termos moi similares exprésase Luciano (La casa de la lluvia), igualmente
emocionado ante a posibilidade de fuga coa moza que lle roubou o corazón, e non
sente ningún tipo de remordemento por abandonar a súa esposa e o seu fogar.
En la tartana iba, con mi maleta, otra de Alina, que yo había bajado por
la ventana del salón, y un cabás. Si digo que miré con emoción los tejados de
mi casona mientras esperé junto al bosque, miento. Solo sentía el temor de que
cualquier circunstancia o un arrepentimiento provocado por la violencia de los
últimos instantes obligasen a la joven a desistir de la huída259.

Pola súa banda, Ramiro Arnal, en El destino se disculpa, chega a Madrid coa ilusión de triunfar no mundo do teatro e consagrarse como poeta a nivel nacional, máis
alá dos reducidos límites da súa vila provinciana.
Fronte a esta ilusión inicial contrasta o modo de presentar a partida no caso
de Jacinto Remesal: «Se hizo un traje oscuro, compró un baúl forrado de hojalata y se
dispuso, sin grandes entusiasmos, a ingresar en el bullicio de la corte»260. Enxérgase,
pois, que o inicio dunha nova vida se presenta sen ese entusiasmo que estaba presente
nos outros exemplos, coma se o personaxe fose consciente do seu espírito vulgar e de
que a capital non era o seu hábitat natural. Non debe esquecerse un factor moi importante e é que Jacinto Remesal chega a Madrid en contra da súa vontade –non acontecía
así nos outros casos–, expulsado da súa terra natal por un conflito entre caciques, é
dicir, por unha circunstancia política, o que, dalgunha forma o converte nun exiliado.
La obstinada visión de estos sitios le entristecía, y en el fondo de su
carácter recogido y velado por la timidez, había nacido como un punto de irritación contra la banalidad de su existencia y contra la gran ciudad, en la que se
consideraba un desterrado261.

Por esta razón, sofre a melancolía dende o mesmo momento que pon pé en
Madrid, porque padece a angustia do exilio, dunha mutilación anímica que o narrador volve suxerir con outro comentario elocuente: «Ocupó un asiento el repatriado
en un vagón de tercera,…»262. Ha entrado un ladrón describe a historia dun exiliado
que non logra adaptarse ao seu destino forzado. Precisamente, un dos personaxes
259
Wenceslao Fernández Flórez . La casa de la lluvia. Obras completas. Tomo II. Madrid: Ed. Aguilar,
1959, páx. 487.
260
Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar, 1958, páx. 328.
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da novela, o dramaturgo Arturo Porcet, obtén un éxito rotundo coa súa obra Sol de
España, «en la que se intentaba demostrar que nadie es feliz fuera de su tierra»263.
O filme, nun intento de suavizar o ton da novela, elimina toda referencia ao
caciquismo como causa da súa partida a Madrid, e unha voice-over informa de que Remesal sentiu «el deseo incontenible de conquistar el mundo. Entonces la aldea se
le hizo pequeña y decidió partir». A súa prima Andrea, cando sae a despedirse del,
expresa que afortunado é por irse lonxe de alí, e ademais vaticínalle que se fará un
home. Pola súa banda, o seu tío chega a comparalo con Cristóbal Colón nas súas
ansias de conquistar novos horizontes. Nada que ver coa triste descrición da partida
que realiza a novela. O filme dá un tratamento antagónico á partida, como un paso
cara diante na vida do personaxe, do mesmo modo que intentou levar a cabo o protagonista de El destino se disculpa, cando os parabéns dos seus paisanos xa non lle
resultaron suficientemente aduladores e buscou o éxito na capital.
Unha molécula inapreciable
Jacinto Remesal, durante a súa estanza na gran cidade, un lugar inhóspito para
o seu espírito anémico, sofre unha melancolía desapiadada, entre outras razóns debido á disolución dos matices singulares que os individuos sinten cando ingresan
nunha urbe masificada.			
Había descubierto con desencanto que la ciudad vulgariza, nivela, iguala:
se encarniza contra las presunciones de personalidad y las corroe. Todos llevamos dentro el orgullo de creernos ejemplares únicos, de que nuestros sentires
y nuestros deseos y hasta nuestras necesidades son distintas a las de los demás;
de que tanto el bien como el mal que nos ocurre, es un bien y un mal que urde
con intención especial el Destino, preferentemente preocupado por nosotros264.

Este mesmo sentimento é o que atormenta a Arnal na versión fílmica de El fantasma despois de comprobar que os aplausos recibidos tras a estrea da súa obra no seu
pobo natal non se reproducen en Madrid, onde chega en busca dunha celebridade nacional que non logra conquistar. O prestixio que gañara na súa terra dilúese no vórtice
que axita a unha cidade multitudinaria, e que el achaca a unha conspiración do Destino.
La ciudad opone a esta halagadora creencia el ejemplo inesquivable del
tropel. Nos fuerza a vernos poseedores de un átomo de la sustancia igual repartida en todo el Universo. Nos hace advertir que a nuestro lado ocurren fenóme-
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nos gemelos de los que en nosotros apreciamos, con una identidad inmutable;
nos ofrece nuestra imagen repetida en centenares, en millares de espejos, con
las mismas ideas, con las mismas alegrías, con el mismo pesar, hasta con gestos
que son nuestros gestos265.

Na novela máis coñecida e popular de Fernández Flórez, El bosque animado
(1943), o argumento da uniformidade dos seres humanos, da inmersión na masa
igualitaria, esténdese tamén pola natureza, onde o home non pasa de ser máis que
un punto luminoso nun vasto firmamento no que brillan con igual intensidade tanto
os seus semellantes, coma tamén os animais, os vexetais e, mesmo, os minerais. A
mirada eterna da natureza sitúa nun mesmo nivel a todos os seres que habitan na
face da terra, con menoscabo da vaidade humana que cre que a súa luz brilla con máis
intensidade que o resto dos seres vivos. En Ha entrado un ladrón, Jacinto Remesal dáse
de fociños contra a súa vulgaridade ao sentirse devorado pola multitude que exclúe
o seu individualismo.
Sintió aquella noche con más ansia que nunca el deseo de volver a San
Fiz, de sustraerse al formidable maelstrom de la corte, donde él era apenas una
molécula inapreciable, que recorría estúpidamente el mismo camino que las
demás hacia un vértice de indiferencia y de negrura como a una fosa común266.

Fernández Flórez dá un paso máis na súa visión pesimista da vida ao estender a vulgaridade máis alá da personalidade do personaxe protagonista. Como ben
observou José-Carlos Mainer no seu estudo Análisis de una insatisfacción, a traxedia
individual de Remesal é a manifestación dun mal colectivo.
La muerte de Remesal, pronosticada por un ataque cardíaco en el promedio físico de la obra, es un ingrediente que completa homogéneamente la construcción del personaje central en cuanto se le concibe como enfermiza conciencia individual de una trágica situación colectiva: la de tantos seres que, como
él, viven la amargura de su fealdad y de su insignificancia y que, juguetes del
destino que los arrojó al mundo, acaban por ser víctimas de su arbitrariedad267.

Nesa procesión de seres vulgares que desfila polas rúas de Madrid encontramos
outras persoas con historias igual de tristes que a de Remesal. El é un máis e, por iso,
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 326-327.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 363.
267
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o seu sufrimento non é único. O seu mal padéceno outras moitas persoas anónimas
que viven condenados a sufrir as inxustizas dun mundo inhóspito. Non esquezamos
a historia de José, o porteiro do edificio abandonado pola súa muller en máis dunha
ocasión; ou a de Pintos, compañeiro de traballo de Jacinto Remesal que, tras ser despedido do teatro Reina Madre, deambulaba polas rúas da cidade para facer tempo e
chegar á casa despois do horario laboral, co obxecto de non espertar sospeitas ante
a súa muller de ter perdido o seu posto de traballo. Certo día suplica a Remesal que
acompañe a casa e lle axude a convencer á súa muller que aínda segue empregado no
teatro, pero nun momento dado, aproveitando que José deixou sós a Jacinto e á súa
muller, esta confésalle que está informada de todo, pero finxe non saber nada para
non afondar máis na tristura de José, de modo que tamén ela prega a Remesal non
desvelar ao seu marido que está ao tanto da situación. A historia de Pintos, como xa
dixemos, garda certas similitudes con El ilustre Cardona, pero engadíndolle unha volta
de rosca á trama, cun engano recíproco que busca minimizar os efectos da realidade.
Mediante ese engano preténdese disfrazar unha verdade amarga.
Non obstante, a vulgaridade esténdese máis alá dos personaxes secundarios
como poden ser José e Pintos, e alcanza tamén os figurantes, eses individuos anónimos que Remesal contempla na súa pauta cotiá dende o balcón da súa casa.
En un balcón frontero pasaba las tardes una jovencita espigada, de quebrado color, sentada en una silla diminuta, cruzados los brazos sobre el pecho
y mirando transcurrir las gentes con aire tedioso268.
La mujer del balcón era anciana. Un día vio regando sus plantas con solicitud materna. (…) Aquella mujer había pasado toda su vida en un pueblecito
asturiano. Cuando su hijo fue trasladado a Madrid, ella le siguió. En Madrid,
la anciana tenía la nostalgia incurable de los verdes horizontes de su tierra,
acaso la de algún jardín que ella cultivase. Poco a poco, esta tristeza la arrastró
a llenar de plantas su balcón. Por las tardes, terminada las labores caseras, se
sentaba, tras los cristales, a calcetar o leer, con unos lentes de aro argentino
sobre sus narices269.
Después, el tedio que caía sobre la calle toda, la tristeza que envolvía el
lugar, parecía apoderarse de ellos. Sentábanse también un largo banco ennegrecido por las lluvias, y parecían inmóviles. Cerca de las seis, el hombre mal vestido
daba una palmada, cerraba el libro y entraba vacilosamente tras los escolares la
higuera había muerto hacía años, y nunca verdeaba en sus ramas una hoja270.
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Soamente un espírito de similares características ás do personaxe de Jacinto
Remesal podería poñer atención ao comportamento e ao aspecto físico de tales suxeitos anónimos, que, para calquera outro observador, pasarían totalmente desapercibidos. Son típicos personaxes fernández-florezcos que conviven co protagonista
e contribúen coa súa presenza gris a debuxar unha estampa de tedio no espazo
circundante de Remesal. Cando este observa dende o seu balcón a estes individuos,
en realidade, está a contemplar varias ramificacións da súa existencia, coma se se tratase dunha prolongación da súa propia melancolía que desborda e anega todo aquilo
que atravesa o seu campo de visión. Ou quizais non, quizais sexa un proceso inverso
no que o aire melancólico emana do mundo externo e inunda o ánimo de Remesal.
Sexa como for, o certo é que non só o protagonista é vítima do tedio, senón que este
atópase en cada esquina da cidade, anulando calquera posibilidade de evasión dese
mundo rutineiro, a excepción dunha pequena fenda a través da cal poder inhalar aire
fresco: a fantasía. «–Sin nuestra fantasía– se quejó Remesal–, nada habría tan poco
interesante, tan igual, tan fatigoso, como el espectáculo del mundo»271.
A través do espello
A partires deste argumento, non deberiamos caer na inxenuidade de considerar froito do azar que, tanto a anciá coma o novo profesor, busquen na lectura un
mundo alternativo ao seu, o cal lles permita gozar dunha vida máis gozosa, radiante
e alegre que a súa propia.
Durante o tempo que durou o romance, o protagonista cría ter deixado de
lado a súa realidade, con todas as penurias e as carencias que deron un ton gris á
súa vida. Natalia encarna a esperanza dunha vida moito máis feliz, pero esta sostense
sobre a mentira, ou, polo menos, sobre a non verdade. A relación entre ambos os dous
é incompatible coa realidade, de aí que, na versión fílmica, Natalia eluda responder
ás preguntas que Remesal lle formula acerca dos seus sentimentos e do seu marido,
porque é consciente de que esas respostas poñen en perigo o romance. Nun momento dado Remesal pregúntalle: «¿De verdad me quieres, Natalia?», ao que ela responde
cunha contestación evasiva: «Eso no se pregunta, Jacinto». Vólvese repetir unha situación análoga ao interrogar Remesal sobre o seu marido: «¿Cómo fue tu matrimonio?»,
pregunta que volve recibir unha resposta escorregadiza: «No hablemos de eso, está
prohibido». Queda claro que a verdade é incompatible cun romance entre unha muller fermosa e nova como Natalia, e un personaxe como Remesal.
Todos sabemos que o amorío ten data de caducidade e que concluirá cando Ricardo regrese de Arxentina, pero esa certeza queda desterrada ata que finalmente se
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produce a chegada. Jacinto Remesal insiste en alimentar esa fábula, e intenta prolongala máis alá para darlle consistencia de realidade, pero é precisamente a realidade a
que acaba por desmontala. Detrás de cada pregunta evitada por Natalia, escóndese
unha verdade inimiga dese romance, unha verdade que a mellor amiga da moza, Leticia, revela sen perífrase nin eufemismos a Remesal: «Natalia no la ha querido nunca,
usted ha sido ni siquiera una aventura, era la voz que repetía diariamente: «Eres bella,
estás hecha para dominar, te quiero». Y hubo algo más, la piedad».
A irrealidade desa breve historia de amor confírmase cando Leticia lle di: «¿Y
qué mal ha recibido usted de ese engaño? Durante unos meses fue feliz con una mujer hermosa como nunca pudo soñar».
A fantasía intenta dar consistencia a un romance que a propia realidade é incapaz de manter. Situémonos nunha secuencia que ten lugar no piso de Natalia, na
que ambos os dous personaxes saen ao balcón e Remesal comenta: «¡Viviríamos tan
bien en San Fiz! ¿Verdad, Natalia?». Ao que a muller responde: «Soñemos un poco,
querido». É entón cando o protagonista se imaxina como podería ser a vida en común
con Natalia na súa aldea, rodeado de todos os encantos da paisaxe galega, porén ela
só parece preocuparse polo vestido que vai lucir. Remesal insiste en planear unha
vida en contacto coa natureza, ata que Natalia o interrompe para volver imaxinarse
vestindo outro traxe que enxalce o seu físico. Aquí compróbase que a relación entre
ambos os dous foxe da realidade e refúxiase na fantasía que cada un forxa ao seu
gusto. Porén, a conversación revela unha incompatibilidade de sonos. Mentres Remesal busca a súa felicidade nos praceres que lle poida outorgar unha vida apracible
en compaña da súa muller amada nun ámbito rural, Natalia parece ter como único
proxecto de futuro dispoñer da suficiente comodidade económica como para poder
elixir un vestido para cada día272. Durante esta conversa, ambos os dous personaxes
fixan a vista fóra de cadro, máis alá do balcón, buscando máis que un espazo físico
onde deter a mirada, unha esfera irreal, imaxinaria (Foto 61). Aínda así, Remesal de
cando en vez observa o seu acompañante, quen, á súa vez, en ningún momento xira
a cabeza para fixarse nel. Establécese así un xogo de miradas dentro dun plano medio en consonancia co contido dos diálogos. As miradas de Remesal buscan a unión
con Natalia, anhelo que se expresa na revelación dos seus soños, mentres que a rapaza non pon atención ao protagonista porque no seu proxecto de futuro non aparece
ninguén máis ca ela. Na obra literaria, a actitude displicente de Natalia amósase a
través dun espello no que se está a contemplar:

272
Esta secuencia garda grande analoxías con outra de El destino se disculpa, cando Elena se ri
dos plans de futuro de Ramiro Arnal, desexoso de compartir con ela un pequeno fogar no seu pobo natal
rodeado de natureza e animais domésticos.
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Foto 61

Foto 62

–Si tú me quisieses verdaderamente… ¿Me dejas soñar un poco en voz
alta?
–¡Dios mío, sí, sueña!– consintió ella, mirándose con atención en el espejo–. Pero, dime…: me parece que tengo algo brillante en la nariz273.

O espello representa o concepto individualista que posúe Natalia, pendente
unicamente de si mesma e de poder ascender na vida sen reparar en todos os cadáveres que vaia deixando polo camiño. Ao final da secuencia fílmica, Remesal volve
preguntar se de verdade o quere e ela responde dun modo ambiguo: «Todo lo que
soy capaz de quererte». Con esta resposta, Natalia elude a mentira, pero tampouco
destapa abertamente a verdade porque ela, neses momentos, goza desa relación e
sabe perfectamente que a verdade acabaría por destruíla.
A partires de aquí, establécese unha relación de dominio absoluto por parte
de Natalia. O alcume con que se refire a Remesal (Chinto) parece convertelo nunha
especie de mascota de compaña. Ademais, a diferenza de altura entre ambos os dous
manifesta a superioridade dela fronte a un individuo cunha presenza física non parece infundir demasiada autoridade.
Analicemos a secuencia do primeiro encontro sexual entre os personaxes. Remesal acode á casa de Natalia para facerlle entrega do diñeiro do chocolate que non
puido pagar a noite anterior. A secuencia ábrese cun primeiro plano dunhas mans
apalpando un sombreiro, denotando certo nerviosismo (Foto 62). A cámara retrocede
ata revelarnos en plano medio a Remesal sentado no vestíbulo da vivenda, agardando
a ser recibido por Natalia coma se se tratase dunha audiencia cunha persoa de maior
rango, ata que a voz da criada en fóra de campo lle dá permiso para pasar. Con andar
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timorato camiña cara á porta. Por corte, a cámara sitúase dentro do salón ao que
vai acceder Remesal, cun plano no que en primeiro termo obsérvase a figura esvelta
de Natalia de costas á cámara, fóra de foco, mentres que ao fondo, en nitidez, asómase timidamente Remesal co sombreiro entre as súas mans e inclinando lixeiramente a
cabeza (Foto 63). A composición apunta un dominio da figura feminina sobre a masculina, xa non só coa diferenza de tamaño, senón tamén pola firmeza que denota un
perfil sobre o outro. A serventa permanece inmóbil á altura do personaxe masculino,
outorgando un aire protocolario a un encontro entre dúas persoas de distinta condición social. Natalia manifesta o seu desagrado pola presenza de Remesal na súa casa,
alegando que estivo a punto de non deixalo pasar xa que esa mesma mañá rexeitou
un convite seu. Ela dáse a volta e vira as costas ao hóspede, ao tempo que a cámara
cambia de foco para captar con nitidez unha expresión de anoxo no seu rostro, mentres que a silueta de Remesal entra en desenfoque (Foto 64). Neste momento preciso,
a distancia que os separa é enorme, unha distancia marcada polo comportamento
de Natalia, e que na novela xa fora sinalada:
Reclinada perezosamente en el pequeño sofá, Natalia no rectificó su actitud al ver a Jacinto. Con tono que podía ser de severidad o de indiferencia, le
habló:
–Pase usted. He dudado en dejarle entrar274.

De novo na secuencia fílmica, Remesal avanza ata situarse xusto detrás de Natalia e entrar en foco (Foto 65). A distancia vaise acurtando grazas ás palabras daquel
lamentándose da súa mala fortuna que parecen conmover a moza, quen, cando Remesal está a punto de saír pola porta, lle di: «¡Quédate!». Este momento recóllese mediante un plano medio longo da muller, captando a súa figura completa, nunha imaxe
simétrica incrustada dentro da luxosa decoración do salón (Foto 66). Entón a cámara
avanza cara ao rostro extático de Remesal ata un primeiro plano (Foto 67). José Luis
Castro de Paz tamén repara na desigualdade dos personaxes:
[a]centuada por la llamativa diferencia de estatura y eficazmente puesta
en forma por Gascón, al hacer que una y otra vez se nos niegue la imagen de
Natalia desde el punto de vista de Remesal, aunque este no cese de mirarla:
cegadora para su mirada –literalmente se abalanza sobre sus ojos, por medio
de un rápido movimiento de cámara, en el último plano de la secuencia en la
que ella lo acepta– la figura femenina se nos ofrece de forma objetiva, interpretando el papel de enamorada, pero sin obligársenos a participar del irresistible
274
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resplandor que en él provoca; la recurrente utilización de un narrador en off
colabora a ese distanciamiento275.

A continuación, unha elipse lévanos ao día seguinte. Polos diálogos decatámonos de que na noite anterior chegaron ao acto sexual. Con todo, de novo ponse de
manifesto a distancia entre os dous e a actitude de dominio que Natalia exerce sobre Remesal. É entón cando decide chamarlle Chinto, emulando o alcume dun animal
de compaña, aspecto que se reforza cando ela téndese sobre un sofá e el séntase no
chan ao seu carón, como un can faldreiro. Natalia non está namorada de Remesal, accede a ser a súa amante efémera por motivos de apatía e ata de pena, pero o abismo
que os separa vaticina unha ruptura traumática para unha das partes, a masculina, a
que si creu a farsa dese amor.
O afán materialista de Natalia convértese tamén nunha mostra da distancia
que os separa. A capacidade económica de Remesal xamais poderá satisfacer todos
os caprichos de vestiario e de xoias cos que a ela lle gusta rodearse. Certo día, el
intenta erguerse á posición de luxo na que vive Natalia e decide comprarlle un anel.
Para iso tivo que obrigar a súa irmá a vender o prado de San Fiz por 1500 pesetas.
Cando entra na casa dela para facerlle entrega do anel, Natalia atópase tombada na
súa cama lendo un libro do cal, a pesar da chegada do seu amante, non aparta a vista.
O rostro de Remesal atópase cegado pola alegría de poder regalar unha xoia dese
valor, convencido de que lle gustará. Tras deixar o libro, Natalia érguese e mírase
ante o espello ata que Remesal lle fai entrega do anel. Ela obsérvao fixamente á luz
dunha lámpada e da forma máis seca posible dille que non lle gusta e devólvello. Isto
cambia radicalmente o rostro de Remesal, que pasa a denotar unha humillación e un
desconsolo terribles. A verdade filtrouse entre as fendas desa relación irreal, e deixou
patente que o protagonista é incapaz de satisfacer todas as necesidades requiridas
por unha muller como Natalia. Trátase dunha continuación da incompatibilidade dos
sonos expresados anteriormente, mentres un buscaba a felicidade na tranquilidade
da natureza galega, o outro soñaba única e exclusivamente no traxe idóneo que luciría en cada momento. O incidente do anel orixinaría o primeiro desfalecemento
de Remesal, un aviso do achaque letal que poñerá fin á súa vida.
Máis que un episodio real da súa vida, o que realmente está a vivir Remesal semella un soño. Un soño que se fai realidade pouco antes de que o protagonista
morra, dando por certo a lenda oriental que se mencionaba en Huella de luz, segundo

275
José Luis Castro de Paz. «Lujo y miseria, realismo y fantasía, fascinación y reflexión: Wenceslao Fernández Flórez y el cine español de los años cuarenta». En José Luis Castro de Paz (coord.),
Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, páx. 46.
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a cal, nos momentos previos á morte, a persoa logra facer realidade aquilo que máis
anhela. Federico Saldaña, o protagonista de Huella de luz, sofre unha enfermidade
terminal que lle leva a un luxoso balneario onde goza dunha historia de amor cunha
fermosa rapaza. O paralelismo con Remesal é irrefutable, un individuo que nos meses
previos á súa morte logra vivir un romance cunha muller moi superior ás súas aspiracións. O exemplo máis evidente na novelesca de Fernández Flórez atopámolo en El
bosque animado, na que o poceiro Geraldo nos minutos previos ao seu falecemento
alcanza un estado místico no que por fin vese correspondido por Hermelinda, o amor
da súa vida. Mesmo, Federico Solá, o personaxe de El hombre que se quiso matar, cando
anuncia publicamente a súa decisión de suicidarse adquire unha condición de moribundo que en certo modo equipárao cos suxeitos citados, e consegue alcanzar o que
tanto ansiou: un bo posto de traballo e unha moza que o ame.
Todo isto vén a confirmar que o romance de Remesal e de Natalia ten máis
de irreal que de real, porque trátase dun romance que foxe da verdade, baseado en
ilusións e en preguntas non contestadas. De novo, a fantasía acode ao rescate dun
ser vulgar para ofrecerlle acubillo e resgardalo dunha realidade que sacode con inmisericordia a súa autoestima. As revelacións que lle fai Leticia acerca da verdadeira
natureza do romance destrúen ese refuxio construído pola fantasía, e abocan o personaxe a unha morte vexatoria.
O pesimismo de Remesal supera calquera manifestación de desalento expresada polos personaxes xa analizados con anterioridade. Tanto é así que, nin sequera
deixando aflorar a súa imaxinación por un instante, logra recrear un mundo que
aplaque a súa desgraza cotiá, porque cada vez que solicita o amparo da fantasía, o
seu pesimismo acaba impoñéndose no último instante ao facer acto de presenza un
acontecemento funesto.
Ni aun en sus ensueños era feliz. Comenzaba a urdir su imaginación un
sonriente episodio, y, lentamente, iba ensombreciéndose la ficción; se sentía
incapaz de truncarla ni de cambiar su curso. Las sombras creadas por su mente
parecían tener una voluntad u obedecer a un destino contra el que ya nada
podía el creador mismo. Y él veía espantado, suspenso, cómo en el teatro de su
alma los personajes vestidos por él para la comedia representaban siempre un
drama de pesadilla.

A conciencia do derrotado que padece Jacinto Remesal é tan profunda que nin
sequera por medio da fantasía logra a felicidade. Parece coma se no seu interior se
establecera unha pugna entre a súa fantasía e o seu pesimismo, no que este último
sempre sae vitorioso do litixio, coma se se tratase dunha forza intuitiva que vaticinase o tráxico final de Jacinto Remesal, no que era vítima da humillación.
Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

189

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

Foto 68

Foto 69

Gustó de soñar en su zarzuela. Era el estreno.
(…) Natalia, bellísima, que lo había presenciado todo, que había asistido
a la apoteosis clamorosa. Tenía lágrimas en la voz y en los ojos. Le decía estas
palabras, que era para Jacinto más que todo el éxito saboreado:
–¿Me perdona usted?
Los ojos de Jacinto se humedecieron también al soñarlo. Pero Fermín se
aproximaba. Severamente, interrogaba a la mujer:
–¿Sabe usted a qué se redujo la colaboración de Jacinto? ¿Lo sabe usted?
Pues a unos versos maravillosos. Óigalos nuevamente: tilín, tilín –cascabelín…
–¡Oh!– reía Natalia.
–No he terminado… –seguía Montero–; tilín, tilán –sonando van…
–No torture usted más al infeliz– suplicaba ella muerta de risa y alejándose del brazo de Montero276.				

O filme converte este pensamento nun pesadelo, no cal Remesal é torturado
pola humillación de non ter podido pagar a cunca de chocolate que tomaron Natalia e Leticia o día anterior. Uns camareiros con máscaras acósano cunhas cuncas de
chocolate ríndose a gargalladas, mentres Remesal, en pixama, intenta escapar deles
pero na fuxida atópase con Natalia que tamén se ri del e esíxelle o diñeiro. Finalmente, aparece Leticia que lle tira á cara o chocolate (Foto 68, 69, 70).
O pesadelo pon de relevo a humillación interna que sentiu Remesal por culpa
do incidente do chocolate. Pero é que, ademais, o personaxe interiozou a súa infe-
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Foto 70

rioridade respecto a Natalia, porque grazas ese incidente valeu decatouse de que o
forte amor que sente cara á moza supón unha aspiración inalcanzable. Por iso, ao
día seguinte, cando acode á casa de Natalia para devolverlle o diñeiro, Remesal comunícalle en primeira instancia que decidiu non a volver ver porque sabe que unha
muller como ela xamais podería namorarse del. Prefire renunciar a un amor imposible que, como lle advertiu o pesadelo, só pode levalo ao sufrimento e á humillación.
Finalmente, Remesal sucumbe á petición de Natalia de que quede, dando comezo a
unha historia de amor irreal. No medio destas recreacións que teñen lugar na novela,
o pesimismo que o asalta en pleno desenvolvemento imaxinativo profetizaba tamén
a súa propia morte.
El enfermo quedó fortalecido con esta visita y soñó despierto durante
todo el día escenas de amor en las que él y Natalia amábanse bucólicamente
entre los verdes campos de Fiz; pero, como siempre, su pesimismo encargábase
de desenlazar sus imaginaciones y se veía morir entre la amante y Margarida,
una a cada lado del lecho,…277.

A visión pesimista é un mal crónico que tortura sen piedade o ánimo de Remesal, afondando nunha ferida do seu espírito que non atopa cura, nin sequera o
fármaco da fantasía consegue aliviar os efectos dese mal. É máis, nunha pasaxe da
novela, o pesimismo materialízase nunha voz interior que vai relando unha moral xa
de por si desvaratada. O que en anteriores novelas de Fernández Flórez expresábase
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a través dos pensamentos dos personaxes, nesta ocasión, aínda que se trate dunha
reflexión e igualmente xorde do interior do protagonista, o pesimismo cobra voz
propia na conciencia, como un personaxe independente que confire unha presenza
máis tanxible a unha idea abstracta sobre a que se cimenta, entre outros piares básicos, a obra literaria do escritor coruñés.
O lector de Ha entrado un ladrón afonda na psicoloxía de Jacinto Remesal grazas a un desdobramento que materializa unha pugna interior. Algo moi similar lle
sucedía a Saldaña en Huella de luz que falaba co seu outro eu reflectido no espello; ou
en La casa de la lluvia, onde a inconsciencia de Luciano desdobrábase en Elías Morel,
que encarnaba os desexos reprimidos pola conciencia. Por último, Capulino e Arnal
eran dúas ramificacións dun mesmo madeiro común, no que o primeiro deles era
unha prolongación do segundo, o cal satisfacía o seu desexo de coñecer o futuro. Esta
vez o desdobramento prodúcese dentro da mente do personaxe, onde se establece
un duelo interior, coma se na súa conciencia habitasen dous individuos contrapostos.
Al llegar a este punto entablóse en su espíritu un mudo diálogo entre
un Jacinto timorato y razonable y otro Jacinto terriblemente fanfarrón. Decía
el primero:
–No cuesta trabajo mirar bajo la cama. Los ladrones se refugian siempre
bajo las camas.
Y contestaba el segundo:
–No espero encontrar ninguno en mi cuarto. Nada hay que pueda tentarle278.

Neste caso, reprodúcese un diálogo entre un pensamento timorato e un pensamento valente, dando a entender que os pensamentos non son únicos nin estables,
nin sequera na mente dunha mesma persoa, xa que as circunstancias mobilizan os
modos de pensar dos individuos e estes mobilizan os seus comportamentos. Os acontecementos externos decantan a balanza da púgna interior dun a outro lado, co que,
consecuentemente, condicionan o ánimo das persoas e, á súa vez, o ánimo de cada un
condiciona a percepción da vida. José-Carlos Mainer sinala que este desdobramento
responde a que José-Carlos Mainer señala que este desdoblamiento responde a que
«Jacinto Remesal está observado, en este sentido, como un auténtico neurótico, víctima de la escisión de su personalidad y de una enfermiza autovigilancia (rasgos que
siempre están en los personajes del autor pero aquí notoriamente agrandados)»279.
Ademais, Mainer destaca o contexto socio-psicolóxico nacional e internacional da
obra como xerme desta peculiar forma de expresar os pensamentos do protagonista.
278
279
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El personaje de Jacinto Remesal se concibe, no podemos olvidarlo, en
la proximidad de «Visiones de neurastenia», y en un momento que significa la
vulgarización de los conceptos del psicoanálisis y de boga universal del pirandellismo. Aparte de lo cual, puede pensarse en el reflejo indirecto de la crisis
política que en España sucede a la irremediable putrefacción de la Restauración
y que habría de reflejarse en una literatura inquieta que se interroga, en sus personajes, por su propia identidad; Leon Livingstone ha llamado «desdoblamiento
interior» a una tendencia general de la literatura española que igualmente comprende las fórmulas de «teatro en el teatro» que la creación de imaginaciones
por parte de personajes de suyo imaginarios como su posible autonomía con
respecto al creador: quizá dentro de este carácter –y en cuanto estos predicados tan genéricos pueden ser comprobables– es donde se insertarían preocupaciones de Fernández Flórez a la hora de elaborar a su angustiado Jacinto
Remesal, seis años después del unamuniano Augusto Pérez280.

O interior de Jacinto Remesal manifesta unha complexidade que se materializa a través dos cambios de pensamento e de estados de ánimo. Cando a relación
con Natalia semella camiñar polas canles da felicidade, por un momento, o seu pesimismo deixa paso a unha visión máis optimista da vida:
Tu cariño ha hecho cambiar mágicamente el panorama de mi vida. ¿Sé
acaso lo que ocurre a mi alrededor? Dentro de mí nace un alma nueva, y yo soy
sino el maravillado espectador de este prodigio281.

Trátase dun optimismo efémero, unha pequena vacúa que alivia pasaxeiramente un pesimismo crónico. Como cando recibe a carta de Natalia durante a súa estanza
en San Fiz.
Anduvo y anduvo alegre, porque todo era alegría dentro y fuera de él. Tal
ternura llenaba su alma, que evitaba pisar las florecillas silvestres que alzaban
sus pequeñas corolas entre la hierba. Reconocía ahora su aldea, y aquel sano e
intenso perfume y aquella bondad que todo lo envolvía y que latía en todo282.

Todo cambia de forma radical cando recibe unha nova carta na que se lle informa que o marido de Natalia emprendeu a viaxe de regreso a Madrid.
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Entonces vio llegar el otoño.
Era una nube grande y oscura que asomó sobre unos montes lejanos y
fue cubriendo todo el azul. Unos cuervos corrían ante ella, como si la arrastrasen, y la tierra quedó sobrecogida y en silencio283.

O seu ánimo cambia e con el a percepción das cousas, porque o carácter das
persoas vaise forxando a partir das circunstancias externas que acontecen na súa
vida. Pero, a pesares deses pequenos feixes de luz, o pesimismo empeza a manifestarse sen misericordia dende o momento en que o protagonista sofre a ausencia
dunha muller que ilumine con luz a súa existencia, pero a súa gran desdita reside na
súa carencia anímica, física e mental.
–Tiene razón Garcés. ¿Qué puedes ofrecer tú para ser amado? Eres pobre, eres feo, eres triste…
El protestó apenas en lo íntimo, mientras se alejaba:
«¡Oh, yo no sería triste si tuviese un amor!»284.

A carencia física (fealdade), anímica (tristura), material (pobreza), privan a Remesal da calorosa e lumínica compañía dun muller. É a fealdade, a diferenza das outras dúas, unha penuria que non ten solución. Mentres a vida pode deparar acontecementos que emendan as desgracias da pobreza e da tristura, a fealdade é un estigma
que non parece deparar ningún tipo de solución nin de consolo terreais.
Pero ¿y la fealdad? ¿No es el más riguroso de los destinos? La fealdad
aleja al amor, sin el que la vida carece de fin y de sentido. La Naturaleza inspira
horror a lo feo, y crea, no obstante, lo feo. Por una apariencia física que él no se
ha procurado y que no puede modificar jamás, un ser vive en la desgracia. (…)
Cuando los muertos se levanten para asistir al Juicio Final, muchos de ellos, al
ser preguntados: «¿Qué has hecho tú?», podrán contestar rencorosamente: «¡Ser
feo!...» Y la Justicia Divina dirá entonces: «Venid a mi Reino; bienaventurados
vosotros, que padecisteis sed de amor»285.

Pero este presumible desagravio que no alén virá a resarcilo de todo o seu
sufrimento, non parece compracer a Remesal: «Al llegar a este punto, Jacinto dobla
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escrupulosamente sus pantalones, sin que se note en él ningún síntoma exterior del
contento que debiera inspirarle la seguridad de ser un bienaventurado»286.
Mediante este argumento establécese unha ponte comunicativa co relato de
El fantasma, ao menosprezar o consolo dunha vida mellor despois da morte. Os protagonistas deste relato asinan un pacto para que o primeiro que faleza acuda ao
auxilio do segundo co obxectivo de previlo das súas malas decisións, para poder así
alcanzar a felicidade terreal, en vez de conformarse coa promesa de ser recompensados no alén das desditas sufridas en vida. Ao igual que lle sucedese a Arnal en El
fantasma, Remesal non atopa consolo na hipotética felicidade celestial que lle fora a
corresponder tras o seu triste paso pola vida. El vese feo e só un contexto imaxinario
podería compensar en parte esa fatalidade, e a devandita situación só sería factible
se Natalia fose cega: «¿Sabes cómo te querría yo, Natalia?... Te querría ciega; ciega
antes de haberme conocido, para ser como tu imaginación quisiera hacerme, y no
como soy»287.
A luz dun espellismo
Todo ese amargo pesimismo semella, por un instante, ceder ante unha visión
esperanzada da vida. O que parecía unha quimera preséntase como unha posibilidade factible cando unha muller fermosa, Natalia, ofrécese a Remesal nun encontro
carnal. A súa vida, triste e lóbrega, inmersa nas tebras dunha existencia monótona,
énchese de luz grazas á aparición dun amor correspondido: «Todo se iluminó repentinamente en su vida, llena de la pompa magnífica del amor,…»288. A luz como símbolo
do amor, da felicidade ou polo menos como símbolo da esperanza dese amor e desa
felicidade que semellaban tan inalcanzables, como a luz que leva Alina a La casa de la
lluvia desde a soleada Andalucía, o a que Lelly en Huella de luz –o título deste novela
xa foi analizada como a aparición do amor na gris existencia do protagonista– verte
sobre a vida de Saldaña.
Na versión fílmica de Ha entrado un ladrón, a luz que encarna Natalia represéntase mediante un farol situado fronte á casa onde a moza vive co seu marido. Nas
dúas ocasións que Remesal se achega ao devandito domicilio, a secuencia iníciase
cun primeiro plano da luz do farol. A continuación, a cámara realiza unha panorámica
vertical en sentido descendente ata encadrar en plano medio a Remesal contemplando a casa da súa amada, ao que lle segue o consecuente contraplano da fachada da
vivenda (Foto 71, 72).
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Foto 71

Foto 72

Cando Natalia abandona a Remesal, este volve mergullarse na escuridade, onde
sempre vivira, pero esta vez esa escuridade fáiselle máis irrespirable porque xa saboreou os meles dun amor. Porén, a pesar do feixe luminoso que abre un van á esperanza, o pesimismo de Remesal non transixe no seu empeño de escurecer as ilusións
dun amor verdadeiro. Boa proba diso atopámolo no temor ao fracaso que sobrevoou
a conciencia do personaxe ao presentarse ante Natalia por primeira vez despois de
facer o amor con ela: «Al día siguiente, al presentarse ante la mujer, padecía el temor
de que, arrepentida, le vedase la entrada en su habitación»289.
O pesimismo non fincara o seu xeonllo na terra e seguía urdindo tramas subrepticias na mente do personaxe para intentar ennegrecer a súa visión da nova vida
que abriu ante el. Unha e outra vez a súa conciencia do derrotado incitaba á visión
do vaso medio baleiro, presentando un panorama sometido ao pesimismo, mesmo
antes de que os acontecementos reais se pronunciasen.
Aquella noche, al abrir el estuche por trigésima vez, a Remesal le pareció
pobre y feo el regalo. Fue una sensación repentina y profunda. Recordó las alhajas que ya poseía Natalia, y se le antojó que la suya no resistía la comparación
con la más sencilla de aquellas. Este temor envolvió su espíritu en congoja y le
hizo pensar en no hacer el ofrecimiento de la sortija290.

Volve sufrir un ataque de pesimismo cando, durante a súa estanza en San Fiz,
non recibe resposta de Natalia ao seu correo e espértanse os seus celos que acre-

289
290

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 378.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 409.

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

196

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

cientan o complexo de inferioridade ata o punto de imaxinarse –e vaticinar– o fatal
abandono.
Pensaba ahora que Natalia había sentido acrecentarse su amor hacia el
esposo lejano, y que nunca volvería a incurrir en aquel inexplicable abandono,
al que debía Jacinto la escasa felicidad de su vida. La voz de su pesimismo volvió
a hablar en él:
«Natalia quiere únicamente a su marido»291.

Pero esa mirada tráxica da vida non reside soamente no interior da mente do
protagonista como un interlocutor da súa conciencia, senón que reside tamén no
mundo externo, na vida real, posto que todos os temores que acuciaban o seu ánimo,
ao final, acaban por materializarse en situacións reais. A alfaia que Remesal lle regala
a Natalia non levanta nesta a máis mínima admiración, e o triste final do protagonista
que tantas veces imaxinou remata por cumprirse do modo máis vexatorio posible:
abandonado morto polo seu amante no barro.
Xa argumentei en reiteradas ocasións que a conciencia do derrotado é froito
da insatisfacción, da distancia que existe entre o que un anhela e o que a realidade
lle depara. O momento máis pragmático desta situación ten lugar cando Jacinto Remesal atópase con Natalia despois de estar varios días sen verse. A fría acollida que
lle dispensa a moza contrasta co encontro que agardaba o personaxe protagonista.
Aquel recibimiento, las palabras vulgares de la joven, le desconcertaron
hasta el punto de sentirse incapaz de decir algo. ¡Había tanta distancia entre lo
que él hubiera querido hablar y de lo que había hablado Natalia!... 292.

A cadencia rutinaria
Existe outro aspecto que non se debe pasar por alto e que permite moldear un
pouco máis a cara melancólica de Remesal, á vez que o vincula con outro dos personaxes revisados neste traballo: Saldaña de Huella de luz. A ambos os dous personaxes
diagnostícaselles unha grave enfermidade irreversible que os condena a unha morte
prematura. É entón cando os dous deixan de mirar ao futuro e proceden a realizar un
reconto do seu pasado, do que foi a súa vida ata o día que lles deron a fatal noticia.
Nese momento descobren unha triste realidade: o inmenso baleiro da súa existencia.
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Entonces, ¿esto era la vida? ¿Este rápido asomo a una dolorosa vulgaridad? ¡Morir! ¡Qué terrible injusticia le pareció a Remesal la de su suerte! Abarcó
en una mirada el pasado, y vio su existir solitario y recto, como un camino en la
estepa; como una vía que fuese desde la nada hasta la inutilidad293.

Ramiro está a punto de exhalar o seu último suspiro e decátase de que durante
trinta anos viviu na máis absoluta indixencia pasional, prisioneiro dunha vulgaridade narcotizadora e, non só iso, senón que, ademais, ao plantarse ante a morte descobre que a súa existencia é pasaxeira: «No he nacido más que para este tránsito breve y
oscuro»294. Unha escuridade administrada polo paso rutineiro dos días que o confinan
a unha monotonía opresiva.
Pero esa monotonía individual que sofre Remesal atópase inmersa dentro dunha
monotonía máis amplía, que afecta a moitas máis persoas.
Nacimos únicamente para aguardar la hora de morir. Y el intervalo se nos
antoja maquinal. Pero, en realidad, esperamos, no hacemos más que esperar
ese momento extraordinario. Vamos de la nada a la nada al través de unos años
de estupor295.

Esta espiral de tedio non queda aquí, pois aínda existe unha escala maior de
monotonía cunha cadencia igual de rutineira que abrangue grandes dimensións temporais.
–Pienso en algunas pequeñas cosas ridículas, Soutullo– contestó Remesal, mirando la tierra–; pienso en la terrible monotonía y en las asperezas de
todo lo real, y en que nada hay más absurdo que la vida, ni más aburrido que el
mundo. Todo en él se repite, como las horas de un reloj: el verano y el invierno,
el día y la noche, los gestos y las angustias, los paisajes, las ideas, los seres, los
matices de las puestas de sol y los sentimientos de las gentes296.

É o ciclo monótono da vida que avanza sen pausa por enriba da aprehensión
dos mortais, limitados pola súa efémera existencia que lles impide observar o ritmo
rutineiro da Natureza, un argumento que o escritor volveu expresar dúas décadas
despois no ultílogo de El bosque animado.
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Y transcurrieron los días y los años. Y vino la muerte y pasó su esponja
por toda la extensión de la fraga, y desaparecieron estos seres y las historias
de estos seres.
(…) porque la vida nació de un solo grito del Señor, y cada vez que se
repite no es una nueva voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde
el infinito al infinito297.

Historia dunha escaleira
Por outra banda, a historia de Ha entrado un ladrón é unha historia dun encontro e o posterior desencontro. No primeiro encontro entre Natalia e Remesal adquire unha especial relevancia o lugar onde se produce: a escaleira; un lugar de paso,
onde as relacións entre as persoas adoitan ser fugaces. Precisamente, a fugacidade
é a característica que mellor define a relación entre Remesal e Natalia. Xa dende o
primeiro momento, ese noivado clandestino nace con data de caducidade: só poderá
existir mentres o marido de Natalia continúe en Arxentina. Por esta razón, dende
que se produce o primeiro encontro carnal entre ambos os dous, a relación non
experimenta ningún avance, permanece estancada e encerrada no piso de Natalia.
Este estancamento metaforízase por mor dunha fusión de tempos, é dicir, fusiónase
o primeiro encontro –Remesal entra no piso para inspeccionar a presenza dalgún ladrón– co último –permanece escondido dentro do armario á espera do que o marido
de Natalia abandone a casa.
Un recuerdo se presentó entonces lúcidamente en su memoria: el de
aquella primera noche que él había entrado en casa de Natalia para perseguir
a un ladrón que no existía. Pensó que acaso la mujer rememoraría ahora tal
coincidencia298.

Establécese un paralelismo entre ambos os dous momentos que denotan unha
analoxía entre Remesal e aquel suposto e inexistente ladrón que atemorizou a Natalia. Mesmo, nun momento dado, durante o tempo que permanece oculto naquel habitáculo, asáltao un estraño pensamento que o fai cavilar como un verdadeiro ladrón.
Después imaginó:
«Estas aquí, como un ladrón, agazapado…»
Y los fantasmas de su espíritu se vistieron para la nueva teoría. Como
un ladrón… ¡Qué fácil sería, si él quisiese, cuando quedase solo con Natalia,
apoderarse de sus joyas y huir!...299.
297
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Foto 73

A relación entre os dous protagonistas nunca avanzou porque Jacinto Remesal xamais puido saír da clandestinidade para gozar en liberdade e publicamente dun
noivado. A ollos de Natalia, Remesal era algo tan fugaz e irreal como o virtual ladrón
que certa noite entrara na súa casa. O piso de Natalia convértese nun territorio vedado para el, porque, a pesares de que por un tempo tivese acceso a el e a Natalia, de
forma continua ponse de manifesto a súa inadaptación a ese mundo de opulencia e
diñeiro. A palabra coa que ela acepta o protagonista como amante –«¡Quédate!»– vén
a concederlle o permiso de permanecer no seu mundo, con todo o luxo material e a
dispoñibilidade dunha aventura amorosa.
Remesal intenta gañar unha praza nese mundo cando compra para Natalia un
anel polo cal tivo que vender unha parcela da súa propiedade en San Fiz300, pero ela,
cun ton seco, despreza o obsequio, co cal, en realidade, lle está a prohibir a entrada
ao seu espazo. Neste contexto encaixa o significado do título da novela, Ha entrado
un ladrón; dalgún xeito, Remesal compórtase como un intruso que pretende saltar o
muro social que separa os ricos dos pobres e así poder beneficiarse do tipo de vida
que gozan as persoas adiñeiradas. Así se sente cando permanece escondido na casa
de Natalia a noite da súa morte, mentres observa unha típica estampa cotiá dun
matrimonio acomodado durante a cea. Dende que coñeceu a moza, o seu anhelo
sempre foi alcanzar algún día o lugar que nese momento ocupa Ricardo na mesa, en
compaña de Natalia.
Ao regresar á cidade comeza o proceso destrutivo. O marido de Natalia emprendeu a viaxe de volta e é inevitable a separación. Sucedeu o irremediable. Dende o

Non debemos pasar por alto o simbolismo que se deriva de desprenderse dun trozo de terra
do seu lugar de orixe para poder conquistar outro territorio.
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Foto 74

Foto 75

primeiro momento os dous protagonistas eran conscientes de que o seu romance era
pasaxeiro, de aí que a única forma de mirar máis alá do presente con certa esperanza
consistía en imaxinarse un futuro a imaxe e semellanza dos seus sonos. Xa foi analizada a secuencia do balcón na que ambos os dous divagan sobre como podería ser unha
hipotética vida en San Fiz, pero deseguida queda patente a diferenza entre ambos os
dous, a incompatibilidade de futuros. Remesal atópase atrapado no seu propio soño,
nunha irrealidade que foxe do pasado e teme ao futuro, porque son dúas coordenadas temporais nas que non se atopa Natalia. Cada fracción de tempo que pasa supón
un paso cara ao baleiro. Na secuencia fílmica na que o protagonista organiza no piso
de Padilla unha cita con Natalia, despois da chegada do marido desta, amósase como
o paso do tempo convértese no maior inimigo de Remesal, porque o arrastra cara a
onde ela non está. Os planos do balanceo dun péndulo e as insistentes miradas ao
seu reloxo de peto, culminan cun ramo de flores tirado no chan despois dunha longa
espera en van, porque Natalia non acudiu á cita (Foto 73, 74, 75).
Tampouco se debe obviar outra circunstancia que acentúa o carácter efémero,
xa non só da relación, senón tamén da súa propia existencia. Trátase da enfermidade
irreversible que padece Remesal, a cal forza no personaxe esa visión triste e melancólica que desprende ao longo da novela. O seu presente atópase atrapado entre un
pasado baleiro e monótono e un futuro onde lle espera unha morte inmediata. É a
presenza desa morte a que baña toda a novela do concepto do tempus fugit. Cando lle
diagnostican a afección, as reflexións de Remesal divagan a propósito da brevidade
da vida.
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Entonces, ¿esto era la vida? ¿Este rápido asomo a una dolorosa vulgaridad? ¡Morir! ¡Qué terrible injusticia le pareció a Remesal la de su suerte! Abarcó
en una mirada el pasado, y vio su existir solitario y recto, como un camino en la
estepa; como una vía que fuese desde la nada hasta la inutilidad301.

Para colmo de males, a vida non é só efémera, senón que ademais tamén é
monótona. De aí que non é estraño que o escritor recorra ao relato iterativo para
describir aquelas pasaxes que trazan o sentido rutineiro da vida, posto que se trata
do tempo verbal idóneo para expresar a monotonía, xa que permite relatar unha vez
algo que sucede varias veces: «Cuatro veces al día recorría los mismos lugares para ir
desde su casa hasta el teatro».
Un narrador próximo ao personaxe
Se repasamos as instancias narrativas das anteriores novelas analizadas, atopámonos con que tanto Huella de luz coma La casa de la lluvia contan cun narrador
en primeira persoa, o cal nos permite coñecer sen intermediarios os pensamentos
do protagonista. En cambio, con El fantasma a narración fundaméntase nunha omnisciencia que relata os acontecementos dende unha posición externa á diéxese. O
caso de Ha entrado un ladrón orixina unha situación paradoxal, posto que, a pesares
de contar cun narrador omnisciente, as características enunciativas desta novela o
aproximan máis á narración en primeira persoa das dúas primeiras obras, debido ao
discurso manifestamente focalizado a través da mente e os ollos de Jacinto Remesal.
A historia de Ha entrado un ladrón comparece ante o entendemento do lector despois de ser sometido a un proceso de filtraxe no que a conciencia do derrotado do
personaxe protagonista guía a atención e o modo perceptivo do narrador. A pesares
dos rexistros lingüísticos que marcan a distinción entre ambas as dúas figuras, en determinados momentos prodúcese unha fusión entre instancia narrativa e personaxe
case tan arraigada como a que nos ofrece unha narración en primeira persoa.
Pola súa banda, o filme de Ricardo Gascón impón un narrador representado
a través dunha voice-over que informa os espectadores dalgúns aspectos da historia.
Trátase dun narrador coas mesmas características que posúe o da novela. O narrador
cinematográfico de Ha entrado un ladrón atópase fóra da historia e ten a capacidade
de introducirse na mente dos personaxes, non só na de Remesal, senón tamén na
de Padilla. O coñecemento que posúe da trama argumental permítelle iniciar o relato emulando o estilo da novela decimonónica, «en las que el narrador describe con

301

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., páx. 424.

Poética da derrota: a literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
no cine

202

Cadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4

abundancia de comentarios el ambiente, la época o el orbe en el que se moverán
sus personajes»302. O filme iníciase con imaxes da partida de Remesal, cunha voiceover que explica as circunstancias que levaron ao protagonista a emprender rumbo
cara á capital, como un comentario introdutorio que pretendese centrar o espectador de cara á historia que a continuación se narra.
En la pequeña aldea de San Fiz, nació Jacinto Remesal. Aquí nació y aquí
supo vivir en paz hasta que un día sintiera el deseo incontenible de conquistar
el mundo. Entonces la aldea se le hizo pequeña y decidió partir. Otros narrarán
su historia que empieza hoy.

O relato literario tamén se abre dun modo clásico. Cun narrador non representado, externo á historia que procede a contarnos (extradiexético), e que inicia o
seu labor facendo unha composición do lugar onde se producen os feitos inaugurais. A mirada do narrador fai un percorrido por toda a estanza para describir o aspecto xeral que presenta o interior do teatro. Trátase dunha mirada non identificable con ningún personaxe, o cal lle permite desprazarse sen ataduras por distintos
puntos do espazo: as bambolinas, as butacas, os palcos, os bastidores, o escenario
e as portas dos camerinos. A narración continúa coa descrición de diversas situacións protagonizadas por personaxes aparentemente anónimos. É entón cando o
narrador nos presenta a Jacinto Remesal, pero faino a través dos ollos doutro personaxe, o empresario, que arrastra a atención da instancia narrativa cara á figura do
protagonista.
Nun principio, nada fai sospeitar que Jacinto vaia ser o personaxe que filtrará
o desenvolvemento da trama. Do mesmo xeito, percibimos as limitacións do narrador omnisciente que nos vai desvelando aspectos da historia a medida que estes
maniféstanse por si mesmos, coma se o narrador presenciase os feitos connosco. Por
exemplo, coñécese o nome do protagonista grazas ao empresario que o invoca, e
non ao narrador, que ata entón se referira a Remesal como un «homiño». A instancia
narrativa desestima a privilexiada situación que lle confire estar instalado no tempo
da narración, como xa sabemos, un tempo posterior aos acontecementos que se narran303, circunstancia que lle permitiría posuír unha visión completa da historia antes,
mesmo, de dispoñerse a relatar os feitos. Non obstante, esa limitación da omniscien-

Carmen Peña-Ardid. Literatura y cine. Madrid: Cátedra, 1999, páx. 139.
No momento que o narrador utiliza o pretérito imperfecto para abrir o relato, dámonos
conta de que, desde o punto de vista temporal, estamos ante unha narración ulterior que sitúa o relato
no pasado. Véxase Gérard Genette. Figuras III. Barcelona, Ed. Lumen, 1982, pp. 273-274.
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cia implica que o narrador se posicione á altura do lector e pareza que vai dando a
coñecer a historia a medida que se presentea ante os seus ollos.
Por «influjo del cine o no», las localizaciones exactas desde las que se
perciben los objetos, la justificación de la misma posibilidad de ver, la orientación en el espacio, entran de lleno en las preocupaciones estéticas de los
narradores españoles del medio siglo304.

Pois, precisamente, esa «justificación de la misma posibilidad de ver» revélase
nitidamente no momento no que Remesal logra baixar das alturas, posto que dá pé
a unha segunda descrición do individuo, esta vez dende un plano máis próximo e á
mesma altura, o que facilita un retrato máis detallado que a que nos deparou o punto
de vista do empresario. Cando por fin Remesal queda só, o narrador introdúcese por
primeira vez na novela dentro da mente do personaxe.
Ya en la puerta, Jacinto despidióse de los cómicos y siguió su ruta por
las calles sombrías. Vaciló un momento entre ir a su casa o entrar en algún
cafetín de los que filtraban hasta las rúas el estrépito de su interior, repleto de
trasnochadores y de humo de tabaco; pero meditó que el estado de su bolsa le
imponía la sobriedad, aun tratándose de un fasto exiguo305.

A partires deste momento, e ata a morte do personaxe pouco antes da conclusión da novela, o narrador limitará a súa omnisciencia ao coñecemento da historia
e á percepción dos feitos que posúa Remesal, salvo nalgunhas excepcións que máis
adiante sinalarei. A instancia narrativa introdúcese na mente do personaxe e irá relatando a historia tomando a devandita focalización como punto de partida da súa
enunciación. Dá a sensación que, tanto narrador coma personaxe, transitan por unha
senda común, coma se se tratase de dous suxeitos que pensan coa mesma mente e
observan cos mesmos ollos.
Existen dous destacados e significativos exemplos nos que o narrador sepárase drasticamente do personaxe protagonista. O primeiro deles ten lugar despois
de que Natalia se entregue a Remesal. Este saborea os meles de tan doce manxar
nun estado de suprema exaltación, pero o narrador efectúa un caneo e afástase do
personaxe, quen fora o seu compañeiro de viaxe durante case toda a narración, impoñendo a súa autoridade como instancia omnisciente ao deixar entrever un desenlace
desastroso.
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Jacinto gozó todos esos confusos placeres en una tardía adolescencia
inesperada. No pensó que pudiesen ser la compasión y el capricho los senderos
por los que había llegado hasta él la ventura. La recibió crédulamente, temblando de emoción. Ni aun caviló en la rápida entrega de aquella mujer, ligada por
grave compromiso al hombre ausente. Le fue difícil recordar con minuciosidad
lo ocurrido306.

Abandona ao personaxe e á diéxese, isto é, o tempo da historia, para internarse no tempo da narración, dende o cal coñece todo o que se irá relatando a continuación e poder ofrecer ao lector certos indicios que vaticinan un final doloroso. Rompe
ese pacto de unión que se establecera dende a aparición en escena de Remesal, para
«ás súas costas» dubidar da sinceridade do amor demostrado por Natalia. Trátase dun
comentario interpretativo do narrador que só el é capaz de certificar, posto que o
personaxe, cegado polo amor que cree correspondido, viu limitada a súa capacidade
intuitiva.
O segundo exemplo no que o narrador se afasta do punto de vista do personaxe ten lugar cando Remesal falece. Cando o protagonista exhala o seu último
suspiro, Natalia asume a focalización da historia ata o peche da novela: «Quiso alzarse. Pero súbitamente Natalia le vio recogerse en sí mismo, presa de una palidez
mortal»307. A partir deste momento, non só percibimos os acontecementos a través
dos ollos de Natalia, senón que ademais nos introducimos na súa mente para compartir con ela o desasosego que sofre tras comprobar que Remesal morreu no seu
domicilio.
Pola mente de Natalia en ningún momento se asoma o máis mínimo sentimento de condolencia cara ao defunto. As súas meditacións céntranse nas repercusións
que o devandito suceso pode carrexarlle á súa propia persoa; aterrorízalle ser descuberta naquelas circunstancias, o cal afectaría gravemente a estabilidade do seu
matrimonio e, por ende, poñería en perigo unha vida repleta de comodidades materiais que con tanto entusiasmo buscou aínda a cambio de hipotecar a súa dignidade
persoal. O filme tamén busca transmitirnos o pánico de Natalia ante esta situación,
grazas a un rostro aterrado pola visión do corpo abandonado de Remesal que nós
percibimos a través dos seus ollos mediante un plano subxectivo. Posteriormente, a
cámara acompáñaa cara a dentro da vivenda onde a vemos rezar (Foto 76, 77, 78).
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Fotos 76-77 e 78.

A pesares da mesquindade dun acto deplorable como é deixar tirado o corpo
sen vida de Remesal na lama, a focalización en Natalia forza un leve exercicio de
comprensión cara a unha persoa que trata, por todos os medios posibles, fuxir da
miseria que, naquela época, empantanaba á sociedade española. As circunstancias
forzan os seres humanos a practicar un individualismo sumamente egoísta, abocados a renunciar a calquera acto de solidariedade cos demais se entre os seus plans
atópase erguerse a un status social e material de maior prosperidade.
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CONCLUSIÓNS

O 14 de maio de 1945, Wenceslao Fernández Flórez tomou a palabra para
deixar constancia dun desdén que afectaba directamente á globalidade da súa obra.
Era o día do seu ingreso na Real Academia Española de la Lengua. Os académicos que
se atopaban presentes no acto escoitaron un discurso obstinado en cubrir de matices
o significado do humor, vocábulo condenado ao simplismo por efecto dunha recepción superficial. Cando o escritor asegura que o humor é algo serio, está a botar man
dun paradoxo que se materializa no rostro de Antonio Casal, capaz de devolvernos
un sorriso baixo os seus ollos acuosos. A mesma face que o actor exhibe simbolicamente en El fantasma y Doña Juanita, por medio desa hiperbólica risa coa que a maquillaxe cobre un ricto de melancolía.
Unha imaxe do autor ilustra o sentido ambivalente do humor: a casa de caramelo en cuxo interior habita un ogro. Existen persoas que saborean a parte externa
e degustan unicamente o dulzor da morada, mentres que outros individuos divisan o
ogro e expresan o seu reproche pola falta de seriedade á hora de rodearse de paredes
acarameladas. Entre os que quedan na superficie e os que desdeñan a fachada ábrese
un espazo intermedio de fronteiras difusas onde reside o significado do humor. A ese
espazo é ao que pretendemos acceder para intentar descifrar as claves do autor, alí
onde se conxugan interpretacións heteroxéneas que na súa ambigüidade dan maior
profundidade á mensaxe.
De ter estado vivo na actualidade, Fernández Flórez volvería solicitar o uso da
palabra para defenderse das análises dos seus textos que non atenden aos matices.
Faise necesaria unha relectura da súa obra desposuída dos prexuízos maniqueos que
o encadran de forma precipitada como un escritor de dereitas. O seu posicionamento
ideolóxico non transita por un camiño recto, senón que as súas tendencias políticas
foron mudando en función do punto concreto no que se atopa dentro do seu perCadernos de Cine
e Cultura Posbélica
Española. Nº 4
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corrido vital. Dende o seu particular concepción esquerdista que lle levou a autodenominarse «socialista heterodoxo», ata a dura alegación contra a II República que
describiu en Una isla en el mar rojo, o seu relato biográfico é un canto ao paradoxo.
Intentar situar a Fernández Flórez nun bando ideolóxico presúmese unha tarefa complexa á vez que inútil, xa que o seu encadramento eliminaría o valor do paradoxo,
emulando así aqueles suxeitos que ante a casa de caramelo son incapaces de adoptar
unha visión global.
Sorprende que a vida privada do escritor pesase máis que o seu legado literario á hora de valorar a súa traxectoria como intelectual. O episodio vivido por Fernández Flórez no Madrid republicano, sumado á amizade persoal que mantivo co ditador
Franco, serviron de coartada para aquelas teorías que defenden o carácter conservador do escritor. Non obstante, a fonte directa de todo escritor son os seus textos, e
da súa lectura despréndense conclusións que contradín non só aos que sitúan a Fernández Flórez próximo ao franquismo, senón que contradín tamén ao propio escritor
no seu comportamento cotián como individuo acomodado na clase burguesa. É dicir,
o maior paradoxo do autor galego establécese entre a súa obra e a súa vida.
Nunha conversa que recollemos neste estudo entre Eduardo Haro Tecglen e
Fernando Fernán-Gómez, resáltase o cariz subversivo da obra do escritor, establecendo unha clara distinción co seu modus vivendi, sobre todo o que practicou tras a
vitoria nacional na Guerra Civil. O autor galego levou unha vida de burgués podente,
pero cada vez que se sentaba diante dun papel en branco para escribir, cedía a palabra aos desventurados para darlles a oportunidade de atacar sen misericordia. Os
seus mundos debatíanse entre a bipolaridade dos ricos e os pobres. Para remarcar
as desigualdades, Fernández Flórez facía coincidir nun mesmo relato ambos os dous
universos (ricos e pobres), case sempre a partir da inclusión no mundo da opulencia
dun individuo castigado pola falta de recursos materiais. En todos os casos, o autor
decantouse sempre polos máis necesitados, non só pola identificación con estes, senón pola feroz crítica que inflixe á clase adiñeirada. Non obstante, esta formulación
socialista esconde unha vertente conservadora, posto que o desherdado non busca
cambiar a sociedade, senón lograr o salto cara ao mundo dos ricos para alcanzar
unha vida amplamente desafogada.
A súa obra recompila varias das formulacións máis inconformistas da época:
antimilitarismo, agnosticismo, proabortismo, proeutanasia, anticiquismo, etc. Pero
sobre todo, fala das persoas vulgares que a sociedade materialista de principios do
século XX acantoou á marxinación, xa non só pola penosa situación económica que
padecen, senón, sobre todo, polo baleiro existencial no que deambulan. As desigualdades sociais espertaron o seu espírito subversivo.
A obra de Fernández Flórez acada a súa maior popularidade, tanto en termos
cuantitativos como cualitativos, durante a década dos anos vinte, isto é, durante o
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período na ditadura do xeneral Miguel Primo de Rivera. A pluma do escritor arremeteu con dureza a liña de flotación do Réxime, descargando toda a súa furia contra
aqueles estamentos que se beneficiaron da instauración dunha ditadura para acrecentar o seu poder político e económico. Fernández Flórez rebélase contra o capitalismo infame que implantou unha sociedade inxusta onde o diñeiro converteuse no
elemento que rexe todo tipo de relacións, mesmo, o amor axeónllase ante o poder da
riqueza, negando, deste xeito, a felicidade a todo aquel que quedase fóra do reducido círculo dos atesourados. Todo ese universo que non ten acceso á opulencia vai ser
a materia prima do autor galego. A través deses personaxes vulgares dos anos vinte,
vai conectar coa sensibilidade colectiva da sociedade da posguerra, porque Fernández Flórez xa foi un escritor de posguerra moito antes da que en España entrasen os
nacionais, de aí que varios directores de cine recoñecesen nas súas novelas a traxedia
que o seu país estaba a vivir durante a posguerra.
Hai un termo capital neste traballo: a conciencia do derrotado. É o concepto
clave que funciona de ponte entre a literatura de Fernández Flórez e a cinematografía
nacional dos anos corenta. Tras a lectura sosegada e continuada da súa obra, chegamos a sentir de que material están feitos os seus personaxes. O autor galego retrata
na súa obra os seres máis vulgares, individuos anónimos que na realidade cotiá pasarían desapercibidos pola súa insignificancia, suxeitos solitarios que se sentan nunha
mesa apartada dunha cafetaría, que viaxan de forma silenciosa no asento traseiro dun
tranvía, ou que pasean a súa escuálida figura polas rúas dunha cidade de provincias
sen chamar a atención do máis observador dos viandantes. Son individuos tristes
que levaron unha vida baleira, anódina, aburrida, monótona, e cando chega a hora
de mirar cara atrás para facer balance da súa existencia, decátanse sen que puidesen
facer absolutamente nada neste mundo de que a súa vida foi devorada polo paso
do tempo. Esa conciencia que tingue de pesimismo toda a súa obra, é a que tras a
terrible Guerra Civil se estende por toda a sociedade española, ata o punto de chegar
a afirmar, sen temor a equivocarnos, que durante a posguerra España encheuse de
personaxes fernández-florezcos.
Isto explica, por outro lado, que o groso das súas adaptacións circunscríbanse
maioritariamente á década dos corenta, os anos máis negros da ditadura, cando as
graves feridas da guerra, as físicas e as psicolóxicas, seguían sangrando. As súas novelas relatan historias de personaxes individuais que, dado o profundo subxectivismo
da narración, cobre toda a súa obra dun pesimismo asfixiante. A perda do obxecto
de desexo, normalmente plasmada a través do fracaso amoroso, saca a relucir unha
existencia escura que resplandece de forma efémera durante a presenza dunha muller bela. Cando esta presenza luminosa esfúmase, a escuridade volve asolar ao protagonista ata abocalo a un estado depresivo marcado pola melancolía do que poido
ser e non foi.
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Na distancia existente entre os desexos e a realidade fórxase a conciencia do
derrotado. Todos os personaxes fernández-florezcos alcanzan un estado de falsa
esperanza que dá renda solta ao optimismo e que os leva a imaxinarse un futuro
radiante onde se cumpren os seus desexos. Porén, unha vez acariciado ese estado
de embriagadora felicidade, a realidade imponse con toda a súa crueza para asestar un golpe mortal ao ánimo do protagonista. Por esta razón, cando a esperanza
se esvaece de forma definitiva, decide regresar ao útero materno para resgardarse
dos azoutes da realidade, no que se interpretou como retorno á etapa infantil do
ser humano. O mundo exterior fere de gravidade a autoestima dos personaxes que
emprenden a fuxida cara a un lugar afastado de calquera perigo. Con todo, esta decisión leva consigo un gravame que repercute no seu estilo de vida, posto que a placidez do universo materno ten como compañeira de viaxe á rutina. Efectivamente,
o devandito acubillo implica unha vida sen sobresaltos, tanto para o bo coma para
o malo. Para o bo porque mantén os suxeitos afastados das desditas da vida real,
para o malo porque encerrado nese mundo a vida desenvólvese dun modo insulso.
Gaña tranquilidade a cambio de monotonía. As palabras do personaxe de La casa
de la lluvia ao final do relato exemplifican esta retirada ao útero materno. Despois
de frustrarse a fuga coa moza rapaza da que se namorou, o protagonista retorna
abatido á súa cadeira de brazos xunto ao lume da cheminea e ordena á súa muller
pechar con chave a porta principal, porque o exterior xa non pode ofrecerlle nada
que pague a pena vivir. É a imaxe dunha derrota. Como o é tamén o peche de Huella
de luz, no que o personaxe retorna, tras o seu paso polo luxoso hotel de Montoso,
ao seu humilde piso onde en breve aparecerá a morte para poñer punto e final á súa
desoladora existencia.
Esta formulación do útero materno reforza a simboloxía do espazo en Fernández Flórez. Os seus relatos enmárcanse dentro dunhas coordenadas espaciais integradas nun universo metafórico onde o fogar materno caracterízase non só polas súas
peculiaridades físicas ou xeográficas, senón tamén polas connotacións psicolóxicas
que definen a un personaxe pusilánime. Desta correlación entre espazo e psicoloxía
do personaxe xorden os espazos semiotizados que enchen a obra do escritor, de tal
maneira que se establece unha identificación entre a descrición do topos e a conciencia do individuo. A intimidade do protagonista plásmase no espazo circundante, ben
mediante unha instancia en primeira persoa, ben a través dunha narración en terceira
persoa fortemente focalizada pola mirada do personaxe, grazas ao cal conséguese
traducir á imaxe visual unha serie de conceptos abstractos que resultan fundamentais
para a comprensión do relato, posto que se refiren a conceptos que forman parte da
conciencia do derrotado.
O único consolo que lles queda aos desgraciados para soportar a súa pobre
existencia é a fantasía. Aqueles que non gozan da compañía dunha muller fermosa
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nin do diñeiro necesario para cortexala, botan man da imaxinación para mitigar a súa
angustia. Só deste xeito conseguen mitigar o seu sufrimento.
O equívoco da personalidade, unha temática reiterativa no cinema hispano dos
anos corenta, é unha consecuencia desta pugna que os suxeitos manteñen coa realidade. A decepción, a amargura, a melancolía, o pesadume, o desacougo, a aflición,
e todos aqueles sentimentos que xorden da insatisfacción representan o móbil do
equívoco da personalidade. Todo individuo que pretenda fuxir da súa propia existencia para forxarse unha personalidade ficticia, o que en realidade está a facer é poñer
de relevo a súa condición de suxeito atormentado pola conciencia do derrotado,
un individuo aflixido polo fracaso. A obra de Fernández Flórez atópase enchida de
individuos que se forxan unha nova personalidade para fuxir de si mesmos. O feito
de que un personaxe desprece a súa propia vida e intente reconstruír unha personalidade artificial, implica unha dura crítica a unha realidade social na que a maioría dos
cidadáns busca o refuxio da fantasía para resgardarse das súas penurias. En tempos
de miseria, o único consolo que lles queda aos desventurados é a súa capacidade
imaxinativa para crear un mundo alternativo. O pobre desexa ser rico, o feo ser guapo, o covarde ser valente, o namorado desenganado desexa ser correspondido, o
home insignificante desexa converterse en alguén importante, en resumo, o desgraciado desexa ser feliz.
Na mesma liña formúlase o afán de moitos suxeitos fernández-florezcos –tamén de numerosos personaxes cinematográficos dos corenta– por reconstruír o seu
propio pasado. Todas as miradas retrospectivas achegan unha maior ou menor dose
de nostalxia, pero esta, en concreto, posúe unha porción de nostalxia maior porque
oculta unha gran frustración persoal. Nin que dicir ten que, nos primeiros anos da
posguerra en España, poucos españois podían botar a vista atrás sen que no seu
rostro se perfilase un aceno de aflición. Esta formulación redunda no pensamento
existencialista que propaga toda a obra de Fernández Flórez. O que se pretende
significar é que a imaxe ou o recordo dun ser falecido que se proxecta sobre outra
persoa desvela o anhelo do ser humano por revivir un momento fermoso do pasado,
por recuperar o obxecto de desexo perdido. En termos mitolóxicos, reprodúcese o
mito de Orfeo que ousou descender ás tebras para recuperar a Eurídice, a súa amada
falecida pola picadura dunha serpe. O que, en definitiva, desvela este anhelo é un
trauma ocasionado pola perda do obxecto de desexo, ben a causa do Destino, ben
pola aparición da Morte, termos (Destino e Morte) que no vocabulario particular
de Fernández Flórez, comparten campo semántico.
Ese afán por reconstruír o pasado é unha mestura de reflexión existencialista
pola fugacidade do tempo e de pesadume pola vida que lles tocou vivir. Pretender
modificar a nosa vida pretérita por medio da ilusión supón unha variante do equívoco
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da personalidade, que representa, non unha reconstrución do pasado, senón unha
reconstrución do presente.
A arte cinematográfica encarna a expresión artística que eleva a un grao supremo de realismo o universo forxado pola fantasía. A pantalla de cine ofrece aos máis
humildes o consolo de vivir, a través de personaxes similares a eles, unha vida moito
máis agradable. Este é o efecto que embelesou a Fernández Flórez, como se desprende da imaxe sobradamente comentada neste estudo no que Sánchez Bey considera
o desenlace feliz de Octavio Saldaña e Lelly Medina en Huella de luz. Ambos os dous
personaxes masculinos son un desdobramento dun mesmo madeiro constituído polo
protagonista da obra literaria. O señor Bey representa ese espectador que contempla
un final feliz nunha pantalla cinematográfica. Faino compracido, pero co coñecemento de que esa estampa que observa non pertence á súa vida, senón que é unha
ficción que atenúa efemeramente o seu pesadume. O cinema español dos corenta
ofrece un novo exemplo do poder da pantalla para suplantar unha realidade mísera
noutra película de Rafael Gil titulada Eloísa está en debajo de un almendro, onde un dos
personaxes proxecta sobre a parede da súa habitación imaxes en movemento que
emulan unha viaxe en ferrocarril, coa intención de soportar a súa fráxil saúde que o
mantén encamado.
En resumo, todo é unha fuxida cara outra existencia, cara un universo onde a
felicidade se expanda por todas as partes. Nesa fuxida cara ao lugar onde os anhelos
se satisfán, os personaxes de Fernández Flórez atravesan o albor da vida terreal para
internarse nunha dimensión intermedia entre a vida e a morte, alí onde segundo unha
lenda xaponesa os seres humanos ven cumpridos os seus desexos. As catro novelas
analizadas neste traballo ofrecen exemplos máis ou menos nítidos de individuos que
deambulan por ese espazo sobrenatural, e todos eles gozan dunha experiencia amorosa cunha muller que, en teoría, superaba as posibilidades reais do protagonista.
Estas historias atópanse envolvidas nunha estraña nebulosa que outorga ás historias
un halo de misterio que nos sitúan nesa esfera de transición entre a vida e a morte.
De feito, os personaxes que protagonizan estas historias adquiren unha mirada privilexiada que nós identificamos coa visión do neurasténico, en referencia á
recompilación de relatos e crónicas que publicaron conxuntamente baixo o título Visiones de neurastenia. A devandita visión adquírese grazas a unha enfermidade que os
achega á morte, o cal lles outorga unha mirada libre das premas da inmediatez que,
á súa vez, permítelle considerar a vida con maior perspectiva. O neurasténico cobra
certa distancia do mundo terreal, e describe a realidade circundante dende un punto
de vista insólito que lle permite destapar e poñer de relevo todas aqueles aspectos
da sociedade que provocan a infelicidade da xente vulgar. A ironía que sempre definiu
a obra de Fernández Flórez procede, en parte, dese posicionamento que agudiza o
espírito crítico das súas crónicas literarias.
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Ao escritor non lle agrada a sociedade que observa, logo ascende a esa atalaia
na que se atopa o neurasténico para plasmar a súa inconformidade a través dos ollos
do personaxe. Agás El fantasma, todos os textos analizados filtran o relato a través
da mirada dos protagonistas, ben mediante a narración en primeira persoa (Huella
de luz e La casa de la lluvia), ben por mediación dun relato en terceira persoa fortemente subxetivizado pola conciencia do personaxe (Ha entrado un ladrón), de tal xeito
que se establece un vínculo afectivo entre o narrador e o personaxe. Grazas a este
procedemento introspectivo o lector logra internarse no interior da conciencia do
derrotado. Non obstante, a devandita conciencia depresiva non permanece pechada
na mente do protagonista, senón que se expande máis alá e anega todos os cantos
do espazo. Deste modo, os lugares nos que se desenvolve a acción cobran unha
relevancia vital. Non se trata de espazos que simplemente acollen as accións dos
relatos dunha forma neutra, senón que se erixen en ambientes semiotizados sobre
os cales se proxecta a intimidade do individuo. Nun traballo de análise comparada,
este aspecto adquire grande importancia porque ofrece na tarefa de transposición un
substancioso recurso á hora de cargar de subxectivismo unha imaxe. Unha versión fílmica dunha novela de Fernández Flórez sen profundidade subxectiva traizoaría un
piar básico da súa obra, posto que estaría a acernar o retrato da conciencia do derrotado. De aí que a plasmación en fotogramas de imaxes cargadas de subxectivismo
vén facilitada polo estilo descritivo de Fernández Flórez. As súas descricións non se
conforman con enumerar os aspectos íntimos do suxeito, senón que buscan transmitir unha atmosfera externa en conivencia coa súa conciencia íntima. Dá igual que
unha ou outra novela conten cun narrador en primeira ou en terceira persoa, xa que
a narración rematará, por norma xeral, inclinándose cara ao subxectivismo. Un bo
exemplo atopámolo en Ha entrado un ladrón, onde o estilo indirecto libre está presente na maior parte da novela. Mediante este recurso, narrador e protagonista fonden
os seus pensamentos nunha soa voz que, dalgún xeito, vén a confirmar o vínculo
afectivo que se establece entre o escritor e os personaxes das súas novelas. Dalgunha
forma, a obra de Fernández Flórez, valorada no seu conxunto, pode considerarse un
exercicio global de estilo indirecto libre.
O caso de Huella de luz é o máis paradigmático no emprego da subxectiva indirecta libre. A cámara solidarízase en ocasións coa mirada melancólica do personaxe,
e dende perspectivas só accesibles a un narrador externo contemplamos espazos
filtrados pola visión derrotista que aniña na intimidade do protagonista. Mediante
a subxectiva indirecta libre, o espectador percibe o ámbito que crea o filme dende
unha posición próxima ao personaxe, pero sen perder certa carga de verosimilitude
que outorga o punto de vista do narrador externo.
No resto de filmes analizados, o subxectivismo intenta facerse un oco na narración. O ambiente lúgubre que atormenta os personaxes dos filmes expándese máis
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alá do seu intimismo e cobre boa parte do espazo que acolle os acontecementos. O
espectador recibe un ámbito «contaminado» pola conciencia do derrotado, co cal se
situará sempre do lado dese individuo que, como xa reiteramos, vén sendo un alter
ego dunha inmensa maioría de españois tras a Guerra Civil.
Este é o corpus temático que define a obra literaria de Wenceslao Fernández
Flórez. Sobre esta base cimentarase gran parte do cinema hispano dos anos corenta,
mesmo máis alá das adaptacións das súas novelas que diversos realizadores levaron
a cabo. Un dos grandes atractivos da obra do autor galego reside na súa capacidade
de adaptarse ao material argumental dos filmes de posguerra, a pesares de tratarse
de novelas escritas dúas décadas antes. Moitas das películas alleas á autoría de Fernández Flórez gardan considerables similitudes cos argumentos desenvolvidos polo
escritor, aspecto que pon de relevo o carácter profético da súa obra. Cando un director de cine quixo retratar na pantalla cinematográfica a sociedade española da
posguerra, encontrou na obra de Fernández Flórez un valioso legado.
Pero non só o apartado argumental funcionou como factor determinante na
xénese das transposicións fílmicas, senón que tamén concorren unha serie de condicionantes formais que influíron de xeito sobranceiro nos modos de representación
do cine español. Edgar Neville e Fernán-Gómez, dous dos grandes directores que se
converteron en expoñentes da estilización do cinema hispano, beben directamente
da fonte literaria de Fernández Flórez. As dúas adaptacións que ambos os dous cineastas realizaron de El malvado Carabel convertéronse en modelos fílmicos da revitalización dunhas tradicións estéticas autóctonas que se fusionan coas fórmulas do
cine clásico de Hollywood. O propio Edgar Neville gaba o humor fernández-florezo,
o cal non se consume no simple conto gracioso, senón que deixa un pouso de desolación que confire profundidade ao texto. A visión do neurasténico deparou un punto
de vista agudizado por unha mirada mordaz que retratou unha sociedade baixo o
prisma da ironía. Evidentemente, a partir desta mirada só podían xurdir comedias
baixo as cales palpitase un substrato inconformista, como exemplifica o filme de Rafael Gil El hombre que se quiso matar, baseado nunha novela curta de Fernández Flórez.
O ton cómico, tanto do relato literario coma do relato fílmico, non logra suprimir o
cariz subversivo dalgunhas das súas formulacións argumentais. Tras o sorriso queda
un aceno de amargura, coma se o devandito humor encerrase en si mesmo unha
contradición que atopa ilustración no rostro de Antonio Casal, un dos actores máis
emblemáticos da comedia burguesa española dos anos corenta, cuxos ollos acuosos
delataban esa amargura que convivía co seu sorriso. Non é azaroso, entón, que Antonio Casal viva os seus anos de esplendor como actor cinematográfico na década dos
corenta, é dicir, durante a etapa na que a temática fernández-floreza encontrábase en
pleno auxe. Pódese afirmar sen temor a equivocarnos que o actor nacido na Coruña
encarna o prototipo de personaxe humilde e melancólico que se describe na obra
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novelesca do autor. De aí que, a medida que as adaptacións de Fernández Flórez van
facendo silencio, a presenza do actor no cine español vaise limitando.
Por outra parte, a metadiscursividade da obra de Fernández Flórez redunda
aínda máis na teoría dunha escritura estreitamente vinculada a un modo concreto
de facer cine, que na noso país desenvolveuse con profusión no contexto da inmediata posguerra. A xuízo de José Luis Castro de Paz, que recollemos neste estudo,
a posta en evidencia do proceso narrativo foi tamén unha constante no cine de Hollywood posterior á Segunda Guerra Mundial, o cal o leva a consideralo un trazo relacionado cun trauma posbélico. O certo é que a tradición literaria española conta con
numerosos e insignes exemplos de obras metadiscursivas –Don Quijote de la Mancha e
Niebla son quizais os dous casos máis célebres e paradigmáticos–, á cal non foi allea
a faceta creativa de Fernández Flórez, quen o aplicou, non só no seu labor literario,
senón tamén na súa incursión cinematográfica. Un cadáver en el comedor en literatura
e El destino se disculpa en cine son as dúas grandes achegas do autor coruñés á creación autorreflexiva. O caso de Un cadáver en el comedor conta cunha versión fílmica (Intriga) realizada por Antonio Román que saca partido do recurso metadiscursivo cunha
enxeñosa transposición na pantalla, na que a dialéctica escritor-novela transfórmase
nunha dialéctica director-película. En cambio, El destino se disculpa trátase dun filme
cuxa autorreflexividade non procede do orixinal literario, senón do guión asinado
por Fernández Flórez. Dalgún xeito, adáptase por un lado un argumento proveniente
dunha novela concreta e, por outro lado, un discurso que emana dunha práctica narrativa que caracteriza o autor.
Outra característica destacable no estilo narrativo do autor é un modelo descritivo, que nos invita a definilo como eminentemente cinematográfico por unha
razón esencial: a acción non se ve interrompida pola descrición. Acción e descrición
flúen de forma inseparable. É dicir, Fernández Flórez leva á práctica o que Seymour
Chatman denominou descrición tácita, o tipo de descrición que mellor se axusta a un
modo de expresión visual como é o fílmico. Todas as adaptacións analizadas sacan o
maior partido posible da capacidade que ten a imaxe cinematográfica para describir
o espazo de forma simultánea á acción. Isto leva consigo a construción dun espazo
fílmico no que o personaxe e o ámbito estean en permanente relación, dispoñibles
para a vista do espectador de forma simultánea, o cal explica o tipo de planificación
fundamentada na abundancia de planos medios e longos cos seus correspondentes
reencadres.
Rafael Utrera afirmaba que Fernández Flórez foi un dos poucos académicos
que se achegou á expresión cinematográfica sen complexos. Os seus artigos xornalísticos, os seus guións, as súas colaboracións nas adaptacións, a influencia que exerceu
sobre novos directores que iniciaban as súas carreiras, o corpus argumental da súa
obra, a confección de personaxes humildes, o estilo formal da súa narrativa; todo iso
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debe engadirse no haber de Fernández Flórez á hora de valorar a súa achega ao cine.
Ao noso xuízo a súa achega resulta tan básica que mesmo poderiamos consideralo
un cineasta.
A pesar dos inevitables xiros argumentais que as adaptacións cinematográficas
impoñían ao orixinal, moitos dos filmes realizados durante os primeiros anos da
posguerra levan a inconfundible pegada de Wenceslao Fernández Flórez, non só no
apartado temático senón tamén no estilístico. É máis, numerosas longametraxes que
foron rodadas alleas a unha proposta creativa do escritor, presentan un aspecto formal e temático próximo á súa obra, quizais non tanto por unha influencia directa do
seu legado literario, senón máis ben por unha coincidencia de inquedanzas artísticas
e existenciais. A xeito de titular e pecando, quizais, de simplificación, a obra literaria
de Fernández Flórez é unha gran prolepse que anticipou, vinte anos antes, o pesimismo colectivo dunha sociedade desangrada pola guerra.
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