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Arantza Portabales homenaxea a
novela negra en «Beleza vermella»
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A obra válelle para reﬂexionar sobre as tensións entre a vida real e a artística
XESÚS FRAGA
REDACCIÓN / LA VOZ

Cando rematou Sobrevivindo,
unha narración de intriga coa
que gañou no 2015 o Premio de
Novela por Entregas de La Voz,
a Arantza Portabales (San Sebastián, 1973) quedáronlle ganas de
escribir unha obra que fose unha
homenaxe ao xénero negro, sen
as estritas limitacións de espazo
—31 capítulos— que impoñía o
galardón. O resultado chega hoxe
ás librarías: Beleza vermella (publicada en galego por Galaxia e
en castelán por Lumen co título
de Belleza roja) é «unha homenaxe á novela negra clásica», segundo a autora, que quixo recuperar o pracer lector que experimentou hai moitos anos cando
lía a Agatha Christie.
O punto de partida da narración é o asasinato de Xiana Alén,
unha moza de 15 anos que vive
ás aforas de Santiago. Esa mesma
familia desafogada que lle deu a
vida convértese de inmediato en
sospeitosa: en concreto, as seis
persoas que se atopaban na casa cando se produciu a morte. O
comisario Santi Abad e a policía
Ana Barroso irán tirando do nobelo de pistas e na pescuda da autoría do crime irán atopando escuros segredos.
Portabales aclara que a súa intención non era «facer un CSI»,
senón empregar o soporte da trama e a dosiﬁcación do suspense
para afondar na psicoloxía dos
seus personaxes. «O que hai por
detrás da narración é un interese
polas tensións que se dan entre a
vida real e a vida artística», describe. Esta dualidade encárnase
de xeito singular nunha das fa-
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A novela de Portabales está máis cerca de clásicos como Agatha Christie que de «CSI». JESSYCA OCAMPO

miliares da vítima, Lía Somoza,
unha creadora que case «renuncia á súa vida persoal, que sacriﬁca pola arte», unha circunstancia á que tamén se suma a síndrome da farsante. O mundo da arte
tamén ofrecía posibilidades estéticas á escritora: non en van a
adolescente morta aparece, xa no
primeiro capítulo, inerte nunha
gran poza de sangue que cobre
todo o chan do seu cuarto.
Aínda que non é unha referencia máis que indirecta, sobre Beleza vermella paira nalgúns intres
o caso Asunta. De feito, algúns
dos personaxes chegan a comentalo na historia. «Foi un caso que
conmocionou a cidade», lembra
Portabales. «Son desas cousas
que sempre ves lonxe, pero cando ocorren a 500 metros da túa

casa é cando te decatas de que
esas cousas pasan e poden pasar
preto de ti», explica. Casos ademais que rachan co estereotipo
que asocia crime e marxinalidade, un tópico que a escritora esquiva ao situar a cerna do seu caso nunha familia burguesa.

Personaxes
Beleza vermella constrúese sobre capítulos curtos —Portabales
cultivou durante moito tempo o
microrrelato— pero, a diferenza
de Sobrevivindo, a planiﬁcación
foi máis libre. Se para a novela
por entregas a escritora chegou
a trazar toda a trama nunha folla
de cálculo, desta vez deseñou a
historia pero logo os personaxes
foron desenvolvéndose durante
o proceso de escrita. Algún que

de primeiras estaba chamado a
un papel secundario acabou adquirindo un peso maior.
Con todo, para a autora o importante foi a diversión que experimentou mentres escribiría,
un gozo que espera trasladar ao
outro lado, o da lectura. Mentres Beleza vermella estaba en
curso, mandaba algúns avances
a amigas para coñecer a súa opinión: as súas correspondentes ﬁcaron enganchadas, ata o punto
de que cando tivo que interromper a redacción para traballar na
tradución ao castelán doutro libro, Deixe a súa mensaxe despois
do sinal, tivo que deixar anotado
nun caderno o nome do culpable
«por se me pasaba algo», di entre risos Portabales ao lembrar
a anécdota.

Siendo las librerías como son
los hogares transitorios de la
literatura, es inevitable que
entre sus estantes se produzcan historias tan novelescas y
esclarecedoras como las que
contienen su género. Hace falta alguien que las narre con
pulso, intención y mucho humor como ha hecho en Rialto, 11 Belén Rubiano (Sevilla,
1970). Igual que en Clerks Kevin Smith resumía las peripecias del dependiente norteamericano, Rubiano eleva
a arquetipo librero la voz narradora de su Rialto, 11. Los
ecos dinensianos del arranque —«Yo tenía una librería en
Sevilla»— apuntalan la historia del desempeño de un oﬁcio con dignidad, pasión e inteligencia: esa es una de las
lecturas de estas crónicas, la
de la reivindicación serena de
un eslabón fundamental en la
cadena literaria. Pero enseguida el lector también se dejará
arrastrar por el anecdotario
del mostrador, que Rubiano
cuenta en la tradición del mejor humor —narrar como serio
lo que es disparatado—. Clientes ingenuos, clientes aprovechados, clientes ladrones de
disimulo o de cuchillo en mano. Y siempre los libros, que
encuentran en gente como Rubiano sus grandes valedores.

Un documental incide nas achegas
de Antonio Fraguas á cultura galega
MONTSE GARCÍA
SANTIAGO / LA VOZ

Revisitando a Antonio Fraguas é
un documental que busca aproximar de xeito ameno a ﬁgura e
as achegas a prol da cultura galega do homenaxeado este ano no
Día das Letras Galegas. O traballo será unha das pezas centrais
da exposición que se inaugurará
o próximo mércores no Museo
do Pobo Galego sobre Fraguas.
O proxecto audiovisual, dirixido por Gonzalo Veloso, conta
coa participación de persoas que
coñeceron a Fraguas, entre elas
antigas alumnas, ademais de es-

tudantes actuais do IES Rosalía.
Entre os colaboradores están Justo Beramendi, Clodio González,
María Xosé Fernández e Víctor
Freixanes. «Falamos de espazos
vitais facendo ﬁncapé no propio
Museo do Pobo e tamén na súa
parte de mestre», asegurou Veloso, que onte presentou o traballo
xunto ao director xeral de Políticas Culturais e representantes
do Museo do Pobo.

Discurso na RAG
Por outra parte, a Real Academia Galega publicou onte, coincidindo co 63 aniversario, o discurso de ingreso de Antonio Fra-

guas na institución e os orixinais
mecanoscritos. No texto titulado As coplas que se cantaban nas
ruadas de Loureiro de Cotobade.
Roseiras e paxariños nas cantigas
dun serán o etnógrafo fía versos
populares da súa terra. Fraguas,
que pasou a ocupar o 8 de maio
de 1956 a cadeira de Castelao, dedicáballe a el as primeiras palabras: «Confeso que sinto neste
momento un medo tremendo,
estremencente, medo que xurdiu no seu día e que vai aumentando a medida que, sen querer,
hai que facer unha comparación.
Veño a ocupar un lugar que quedou baleiro o día 7 de xaneiro de

A RAG publicou na súa web o discurso de ingreso de Fraguas. RAG

1950 cando alá lonxe, en Buenos
Aires, morreu Alfonso Rodríguez
Castelao [...]. Quizais fora mellor
deixar vacante o seu posto deica que outro artista como el ou

Rosalía, as dúas representacións
de Galicia máis sinceiras e acabadas, viñera ocupar esta cadeira». A RAG tamén publica a resposta que lle deu Otero Pedrayo.

