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A tortura do silencio

N ARREPIANTE suce-
so dos que se viviron 
ao longo da Guerra 

Civil é o motivo cen-
tral desta novela que o 

seu autor, Francisco Castro, 
de xeito intelixente, conecta co noso tempo a 
través dun episodio de violencia machista.

O traballo dun equipo da Asociación da Me-
moria Histórica nun antigo pazo descobre seis 
cadáveres soterrados no seu interior. Cinco 
corpos executados dun tiro na cabeza e outro, 
o dunha muller, cun libro suxeito no seu pei-
to. Esas mortes teñen tras elas un de tantos 
feitos de horror, violencia, noxo e miseria do 
ser humano que só teñen fronte a eles o amor 
e a educación como opoñentes que serán quen 
de trascender ao paso do tempo. Así acontece 
ao longo desta novela na que imos coñecendo 
o que se agocha tras unha historia de odio que 
amosa o peor das persoas, a súa deriva cara 
posicións extremistas, incapaces de valorar o 
que hai realmente importante en nós.

Ánxela traballa para esa Asociación da Me-
moria que busca desentrañar e atopar a luz do 
coñecemento e a dignidade, alí onde só nos 
chegou escuridade e silencio, un silencio sote-
rrado polos anos e, tamén, pola indolencia de 
diferentes gobernos sen a sensibilidade sufi-
ciente para que a nosa terra mire en fite o seu 
propio pasado e tantas vidas como permanecen 
agochadas en gabias e en fosas comúns. Ese 
silencio é o que estrala no interior desta novela 
que un le de maneira «violentamente fermo-
sa», como se describe na contracapa, editada 
por Galaxia, e que nos vai a conectar con outro 
silencio, neste caso do presente, un silencio 
que adoita rodearnos máis preto do que pensa-
mos. O de mulleres que sofren a violencia ma-
chista dos seus maridos, seres de dobre face, 
sorrisos que, cando a tormenta, chega se con-

verten 
en vio-
l e n c i a 
d e s e n -
f r e a d a  e 
n o x e n t a , 
t a l  e  c o m o 
acontecía nos 
tempos da Guerra 
Civil. E é que a vin-
ganza e o rancor non en-
tenden de tempos, senón de 
persoas, como parte da nosa condi-
ción humana capaz de xerar demos pousados 
nos ombreiros que abren as súas fauces para 
facernos tremer.

Na novela Francisco Castro abre de maneira 
moi interesante ese dobre fío temporal, esa 
conexión de historias que, máis que dende o 
personaxe de Ánxela, se constrúe dende esa 
pátina negra do horror, do medo, e, por supos-
to, do silencio. Un silencio que adoita envol-
ver todo aquilo que nos incomoda, un silencio 
que tenta afastarnos do noso pasado, pero un 
silencio tamén co que ignoramos a esa tara 
que nos afecta hoxe na nosa sociedade referida 
á violencia nas parellas. Escoitamos berros, 
laios, choros; pero moitas veces quedamos en 
silencio, converténdonos en cómplices do que 
acontece ao outro lado das nosas paredes.

Medra así o silencio como unha tortura 
máis, do presente, desas vítimas asustadas 
que non atopan unha saída na súa gaiola, pero 
tamén o silencio que esta sociedade artellou ao 
longo de tantas décadas na nosa feble mirada 
cara os feitos dunha Guerra Civil. Galicia non 
tivo grandes batallas naqueles tempos, nin 
frontes de guerra uniformados; aquí o levan-
tamento militar dos rebeldes resolveuse dende 
a represión do pobo. 

Xente de diferentes sectores da sociedade que 

foron considerados como 
enemigos e aos que tocaba o 

castigo. Paseos, fusilamentos, torturas, deten-
cións... todo iso na distancia curta, á porta das 
nosas vilas ou nas nosas aldeas, tamén en es-
pazos que terían que ser hoxe valentes centros 
da nosa memoria, como a Illa de San Simón, 
presente na novela, como outro dos espazos do 
terror e do medo. Un altar de sacrificios sobre 
o espello da beleza ao que moitos chegaban 
para o seu sofrimento, pero había outros que 
xa non chegaban, os que quedaban sepultados 
tras recibir un disparo a carón dunha parede ou 
dunha árbore. 

Un ruído ao que lle seguía un silencio longo 
e denso que chega ata hoxe, e que Francisco 
Castro racha dende unha escrita na que valores 
como os da educación, a cultura ou os libros 
son poderosos enemigos para esnaquizar ese 
silencio, e xa que se non o puideron conseguir 
naquel tempo, hoxe teñen que ser as nosas 
principais ferramenas para acadalo.

Ler esta novela tamén é parte dese compro-
miso, tamén dunha ledicia da lectura polas 
súas páxinas engaiolantes, pola narración que 
te prende ao instante e te leva por espazos de 
escuridade, pero tamén por luminosas con-
quistas do amor entre as persoas, pero tamén 
o amor polas palabras e un compromiso co ser 
humano que é sempre a nosa redención.

u‘Tantos anos de 
silencio’, a nova 
novela de Francis-
co Castro, converte 
o silencio no pro-
tagonista de dúas 
situacións nas 
que a violencia e a 
barbarie están pre-
sentes en tempos e 
situacións aparen-
temente afastadas 
entre si, pero que 
responden a moti-
vos semellantes.

instrumental 
James rhodes

Editorial rinoceronte 
Páxinas 280 Prezo 19,90 €

Imaxinade por un mo-
mento un neno de cinco 
anos que vai saltaricando, 
cheo de ledicia, por un 
camiño inundado de luz 
e calor. De súpeto, o chan 

cede baixo os seus pés e o 
neno cae ás augas xélidas 
e escuras dun lago sen 
fondo. Pide auxilio, pero 
non hai quen lle valla. A 
piques de afogar, cando 
está a punto de afundirse 
para sempre, atopa unha 
inesperada táboa de salva-
ción. Non o saca da auga, 
mais permítelle aboiar 
nela, sobrevivir ata que o 
neno xunta forza e madu-
reza para salvarse só. Ese 
neno chamábase James 
Rhodes. As augas xélidas 
eran as violacións a que o 
sometía o seu mestre de 
ximnasia. E o salvavidas 
foi a ‘Chacona en re me-
nor’ de Johann Sebastian 
Bach que transcribiu para 
o piano Ferruccio Busoni. 
Disfrazada de autobiogra-
fía cuxa lectura remove as 

entrañas, ‘Instrumental’ 
é unha oda á capacidade 
salvífica da música. Ja-
mes Rhodes é un dos máis 
importantes concertistas 
de piano e un gran reno-
vador da música clásica. 
Realizáronse documentais 
protagonizados por el  para 
a BBC e Channel 4, escribe 
en The Guardian e ofrece 
recitais en todo o mundo. 
Todo un tributo apasiona-
do ao poder terapéutico da 
música e que aborda cues-
tións fascinantes sobre 
como funciona a música 
clásica e sobre como pode 
cambiar as nosas novas vi-
das. ‘Instrumental’ son as 
súas memorias, que viron 
a luz no Reino Unido des-
pois do Tribunal Supremo 
que levaba o voto que pesa-
ba sobre a obra. por r. l.

O magO de lublin 
Isaac Bashevis Singer

Editorial rinoceronte 
Páxinas 252 Prezo 18,50 €

‘O mago de Lublin’ narra 
a historia de Yasha, un 
antiheroe excéntrico, un 
mago talentoso que actúa 
por toda Polonia a finais do 
século XIX. Ten un talento 

para abrir calquera cadea-
do ou saltar calquera ba-
rreira, pero os malabaris-
mos que leva a cabo sobre o 
escenario esténdeos á súa 
vida diaria. Mentres a súa 
devota esposa espera por 
el na casa, as súas múlti-
ples amantes agardan a 
súa próxima visita. Yasha 
é un don Xoán xudeu, con-
sumido pola inquietude, 
que expresa nunha gran 
cantidade de aventuras. 
Porén, verase obrigado a 
deixar a un lado as acroba-
cias para atopar o seu ver-
dadeiro eu. Isaac Bashevis 
Singer 1902 -1991) foi un 
escritor polacoestadouni-
dense en yiddis;  recibiu o 
Premio Nobel de literatura 
en 1978. A forma polaca 
do nome do seu nacemen-
to foi Icek Hersz Zynger.  

Usou o primeiro nome da 
súa nai nun pseudónimo 
literario inicial, Izaak 
Baszewis, que despois 
expandiu. Foi unha das 
principais figuras do mo-
vemento literario yiddis, 
escribindo e publicando só 
en yiddis. Singer era fillo 
e neto de rabinos e irmán 
do novelista Israel Yehos-
hua Singer. Creceu no 
barrio xudeu de Varsovia, 
rodeado por un recorrente 
escenario de violencia an-
tisemita, onde se falaba 
yidish. Casou con Runia 
Shapira, con quen tivo un 
fillo, Israel. En 1935 e ante 
o temor da ofensiva nazi 
emigrou ós Estados Uni-
dos e separouse da súa es-
posa. Neste país comezou 
a escribir como xornalista 
e columnista. por r. l.


