
Armando Requeixo: “A crítica literaria 
ben feita tamén é un xénero creativo”
nicolás vidal > ferrol

n Mondoñedo e Ferrol teñen moi-
tos puntos en común. Un deles é 
de orde literaria e ten ao pres-
tixioso crítico Armando Requeixo 
e a este xornal como exemplo. O 
profesor mindoniense vén de edi-
tar “Criticalia” (Sotelo Blanco), 
vinte anos de traballo literario, 
que vai coincidir co seu “Xosé 
Díaz Jácome, poeta e xornalista”, 
XXIV Premio Ánxel Fole, que pre-
senta o próximo día 12 en Lugo.

—Que significa para vostede 
ver resumido en “Criticalia” o 
traballo de case vinte anos?

—Pois é unha satisfacción, 
porque este é un libro moi espe-
cial para min, xa que, dalgunha 
maneira, é unha especie de auto-
biografía lectora.

—Cre que pode funcionar 
como panorama da literatura 
galega das últimas décadas?

—Penso que o volume pode 
consultarse de dúas maneiras: co-
mo unha posible guía de lecturas 
na que atopar xuízos argumenta-
dos sobre o valor de moitos títulos 
ou, se se fai unha lectura máis 
global e transversalizada, como 
unha especie de canon literario, 
de escolma de textos comentados 
que reflicten a particular visión 
do estado da nosa historia litera-
ria dende os tempos da Transición 
ata hoxe.

—Arrepíntese dalgunhas das 
críticas –positivas ou negati-
vas– que leva feito?

—Non. O que non quere dicir 
que todo o que deixo escrito o 
volvese reescribir hoxe letra por 
letra. Cos anos un vaise facendo 

algo menos ignorante e decátase 
de que, á hora de analizar un tex-
to, sempre hai moitas circunstan-
cias que rodean a súa aparición 
que poden chegar a explicar eivas 
ou acertos que ao mellor non son 
tal, aínda que nun primeiro mo-
mento un os xulgase así.

—Como concibes o teu labor 
crítico nos medios respecto de 
lectores e autores?

—Paréceme que o traballo do 
crítico é dobre: por unha banda, 
ten que servir de posible guía ao 
lectorado que procura informa-
ción para saber se paga a pena ou 
non mercar tal ou cal libro; pero, 
por outro lado, ten tamén que es-
tablecer un diálogo intertextual 
coas obras comentadas, debe ca-
miñar en paralelo ás obras que 
analiza, de xeito que produza un-
ha creación de segundo grao, por-
que para min, a crítica literaria 
ben feita, é tamén un xénero lite-
rario creativo, de aí que non im-
porte só o que conta, senón que 
ten que ter un estilo propio, debe 
estar ben escrita, e a historia de 
todas as literaturas contemporá-
neas está chea de grandes autores 
que foron grandes críticos e que 
admiramos polos seus ensaios so-
bre temas literarios.

—Coincide este libro coa edi-
ción do seu Premio Ánxel Fole 
sobre o poeta e xornalista min-
doniense Xosé Díaz Jácome. 
Que valor lle dá a este galardón 
dentro da nosa literatura?

—A verdade é que foi unha 
grande alegría para min recibir o 
Ánxel Fole. Ten que pensar que 
eu, como o propio Díaz Jácome, 
son mindoniense de nación e que, 
ademais, o premio leva o nome 
dun autor ao que dediquei varios 

libros e a miña tese de licenciatu-
ra. Se a iso lle suma que o certa-
me, xunto co Carvalho Calero, 
son os galardóns máis importan-
tes de investigación literaria en 
Galicia, pois entenderase doada-
mente que me sinta moi conten-
to.

—Colaborar no Diario de Fe-
rrol, que ten suposto para vos-
tede?

—A posibilidade de chegar ao 
público ferrolterrán e ofrecerlle a 

O colaborador de Diario de Ferrol publica “Criticalia” e “Xosé Díaz Jácome, poeta e xornalista” 

colaboracións
“Escribir en Nordesía 
posibilítame ofrecerlle a 
miña visión lectora ao 
público ferrolterrán”

Requeixo mantén o seu propio blog en internet baldo ramos

Portada do volume 

Berros do Castro presenta en San Sadurniño o seu primeiro disco

redacción > ferrol

n O grupo tradicional Berros do 
Castro presenta ás 18.00 horas na 
Casa da Cultura de San Sadurni-
ño o disco “Eirexado s/n”. Trátase 
dunha recompilación de melodías 
de diferentes formacións da músi-
ca popular de Ferrol e comarca. A 
formación local estará acompaña-
da polo grupo Raparigos, de Fe-
rrol, e o dúo Verdegaio, de Com-
postela. Estas agrupacións cola-
boraron na gravación do disco 
que conta coa colaboración da 
Fundación Paidea e da Deputa-
ción da Coruña. O disco inclúe do-
us cortes de músicos xa míticos no 
eido popular da comarca como o 
acordeonista de Doso Dionisio 
Rodríguez, e o gaiteiro ferrolán 
Manuel López Vergara. 

O proxecto da publicación des-
te disco forma parte da iniciativa 
de Berros do Castro “Unha imaxe, 
unha melodía, un recordo”, no 
que se recompilan imaxes referi-

das a formacións musicais e ar-
tesáns de instrumentos tradicio-
nais das comarcas de Ferrol, Eume 
e Ortegal. 

A formación de San Sadurniño 

“Eirexado s/n”, a recuperación do 
repertorio popular de Ferrolterra

po na disposición de calquera 
grupo que o solicite, de xeito 
gratuíto e desinteresado, as par-
tituras dos temas populares re-
compilados.
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n “Trátase dun encargo da Aso-
ciación de Escritores en Lingua 
Galega, un traballo divulgativo 
no 125 nacemento de Castelao”. 
Así presenta o profesor Manuel 
Rei Romeu a súa última achega 
ao xenio de Rianxo, “Volver a 
Castelao”, un novo volume que 
profundiza na obra do galeguis-
ta desde a súa narrativa ata o seu 
traballo gráfico e a súa dimen-
sión política. 

“O libro trata a figura de Cas-
telao dun xeito integral, no que 
todas estas facetas coñecidas 
forman parte dun todo que se re-
sume nunha entrega total á cau-
sa do pobo galego”. Así sintetiza 
Rei a cerna do seu traballo no 
que anuncia será o último adica-
do ao rianxeiro. 

Tras abandonar a política ac-
tiva (era edil do Concello de 
Pontedeume) Rei Romeu anun-

cia a súa intención de seguir tra-
ballando noutros eidos: “Gusta-
ríame comezar cun xénero máis 
creativo”, anuncia.

Manuel Rei Romeu recupera a 
figura referente do galeguismo 
no traballo “Volver a Castelao” 

miña visión lectora a propósito da 
escrita galega actual. Pense que 
levo colaborando neste medio 
dende hai once anos, así que un-
ha parte non pequena dos textos 
que se compilan en “Criticalia” 
foron publicados por vez primei-
ra nestas páxinas.

—Continúa en internet co 
blog Criticalia (www.armando-
requeixo.blogaliza.org). Cal é a 
súa experiencia neste eido?

—É curioso. O Criticalia dixi-
tal, que sería o fillo natural deste 
“Criticalia” en volume, viu luz an-
tes que seu pai, porque leva xa na 
rede dende febreiro deste ano e o 
libro que agora se publica come-
zou a distribuírse a primeiros do 
mes de decembro. En todo caso, 
eu entendo os dous proxectos co-
mo un continuo e, de feito, prepa-
rei a aparición de ambos os dous 
ao mesmo tempo, hai agora un 
ano, aproximadamente.

—Manexarse nas dúas fron-
tes, a da crítica na rede e en 
prensa, debe esixir moita dedi-
cación. De onde sacas o tem-
po?

—Hai dúas cousas que me axu-
dan moito; primeiro, que son bas-
tante organizado, así que vou ti-
rándolle todo o partido que podo 
a calquera anaco de tempo que 
me queda libre tras cumprir coas 
miñas obrigas familiares e profe-
sorais. E logo que a natureza me 
fixo o regalo de ser case insomne, 
así que con tres ou catro horas de 
durmida diaria xa me abonda.

—Para rematar, sería capaz 
de facer un canon escolleito 
duns cantos títulos imprescin-
dibles da literatura galega des-
tes vinte últimos anos?

—Sería, si. Pero quen queira 
deducir cal é o meu parecer non 
ten máis que ler “Criticalia” e ob-
servar os autores que nel se in-
clúen e, sobre todo, a cales lles 
prestei máis atención, recensio-
nándoos en repetidas ocasións.
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