
Traballador incansable. Ar-
mando Requeixo (Mondo-
ñedo, 1971) vén de engadir 

un novo título o seu destacable la-
bor bibliográfico coa publicación 
de “Criticalia” (Sotelo Blanco), un-
ha antoloxía de recensións críticas 
que resume vinte anos de exercicio 
literario. Na actualidade compaxi-
na o seu traballo como profesor de 
Lingua Galega e Literatura nun 
centro de Pontevedra –no pasado 
traballou no departamento de Filo-
loxía Galega da Universidade de 
Santiago, onde se licenciou en filo-
loxía galego-portuguesa– con dife-
rentes colaboracións en diferentes 
medios de prensa escrita –é un ha-
bitual, desde o ano 2000, no suple-
mento cultural Nordesía–.

—En que está a traballar 
hoxendía?

—Pois nestes días ando rema-
tando dous novos volumes. Un de-
les será unha edición da poesía de 
Daniel Pernas Nieto que se titulará 
“Fala das musas e outros poemas”, 
que vai publicar nesta primavera 
Follas Novas Edicións, de Santiago 
de Compostela. Nela recupero un 
poemario deste escritor da escola 
mindoniense, Pernas Nieto, que 
ten importancia porque foi o pri-
meiro que se publicou en galego 
durante a Guerra Civil; ademais, 
leva un prólogo, en castelán, de 
Cunqueiro. Á parte desta edición, 
estou tamén terminando unha tra-
dución dun escritor francés do sé-
culo XVI que se chama Étienne de 
La Boétie. O libro titularase “A ser-
vidume voluntaria” e traduzo do 
francés do século XVI para o galego 
actual. Publicarao a Editorial Trifo-
lium, da Coruña.

—Acaba de publicar Critica-
lia. Fáleme un pouco desta anto-
loxía na que repasa dúas décadas 
de traballo literario e de como 
naceu.

— Criticalia é un libro por de-
cantación. É dicir, que non xurdiu 
como un volume que nalgún mo-
mento idease facer, traballando pa-
ra el durante lustros. O que ocorreu 
foi que hai sobre dous anos, máis 
ou menos, pensei que pronto ía 
cumprir os vinte anos de profesión 
crítica e que estaría ben poñer por 
xunto algúns dos moitos textos que 
fora publicando en xornais e revis-
tas ao longo desas dúas décadas. 
Pareceume que era un modo de 
darlles a eses escritos unha vida 
máis perdurable e, á vez, ofrecer ta-
mén a miña lectura crítica da histo-
ria literaria galega na etapa demo-
crática, pois en Criticalia aparecen 
libros comentados que foron publi-
cados dende os primeiros setenta 
ata finais do 2010.

—Tamén temos a versión dixi-
tal de Criticalia. Como vai este 

proxecto?
—Vai francamente ben. O vin-

deiro mes de febreiro cumprirá un 
aniño e estou moi contento co se-
guimento e a aceptación que esper-
tou. Nestes meses que leva na rede 
tivo case corenta mil visitas, os in-
ternautas deixaron nel varios cen-
tos de comentarios e doutros blogs 
e webs recibiu ducias de pingbacks 
e adscricións aos blogrolls. Mesmo 
tiven recentemente a agradable 
sorpresa de que Redelibros, A Rede 
Social Galega do Libro, que é, hoxe 
por hoxe, a plataforma de lectores, 
editores, libreiros e entidades máis 
importante de Galicia, o distingui-
se como o Mellor Blog Literario do 
ano que acaba de rematar. Non me 
podo queixar, a verdade.

—Atesoura xa uns cantos re-
coñecementos, o último o pre-
mio Ánxel Fole, editado recente-
mente. De entre todos eles, que-
da con algún pola súa relevancia 
persoal ou profesional?

—A ver. Eu investigo e analizo 
os textos literarios porque entendo 
que o esforzo dos que a ese labor 
nos dedicamos é útil como comple-
mento ao traballo fulcral que levan 
adiante os autores de ficción. Por 
tanto, a miña dedicación nace da 
convicción fonda de estar servindo 
no que podo á cultura e á literatura 
galegas. Logo, se resulta que un ten 
a fortuna de ver recoñecido o seu 
esforzo… ¡pois mel sobre filloas! 
Pero tería escrito o que levo escrito, 
exactamente igual, aínda que nun-
ca me tivesen premiado. E sigo tra-
ballando sen estar moi pendente 
dese asunto, que é algo moi afaga-
dor, é certo, pero tamén bastante 
efémero e que non sei se dirá ou 
non moito da miña valía dentro de 
oitenta ou cen anos, pois entendo 
que o que terá que falar por min da-
quela é o que deixe publicado. Pero 
se queres unha resposta con nomes, 
probablemente ficaría co Premio 
Xerais de Galicia á Cooperación no 
Labor Editorial 2004 e co propio 
Ánxel Fole.

—Escolleu a Xosé Díaz Jáco-
me por algo en especial?

—Interesoume a figura de Xosé 
Díaz Jácome porque é un escritor 
de relevo da escola mindoniense 
que me parecía que non recibira 
aínda toda a atención crítica que 
merecía. É máis, levaba anos acu-
mulando material e notas nun cla-
sificador para, algún día, escribir 
unha monografía sobre del. Nese 
sentido, a convocatoria no seu día 
do Ánxel Fole non fixo senón agui-
lloar a miña conciencia para que 
sentase dunha vez e escribise aquel 
traballo que había tanto tempo 
proxectara.

—Que destaca da figura deste 
autor da súa cidade?

mo industria que cohesiona, en 
sentido amplo, a riqueza dun terri-
torio, creo que está a ser obviada e 
desprezada por algúns. Iso ten feito 
que involucionemos obscenamen-
te. Temos unha literatura de calida-
de propia do século XXI, pero unha 
caixa de resonancia institucional e 
social que recuou trinta anos.

—Leva anos traballando co-
mo crítico literario. Como escolle 
os libros que analiza?

—Pois, para explicalo dunha 
maneira sinxela, fago unha especie 
de “catas” de lectura. Comezo a ler 
os libros unhas cantas páxinas, un 
número xeneroso delas. Logo, dou 
pequenos saltos para ver como van 
sosténdose no desenvolvemento. 
Se vexo que a obra é boa ou, polo 
menos, mantén uns mínimos, apár-
toa para realizar unha lectura xa 
completa e demorada. Se, pola 
contra, o libro é moi frouxo, entón a 
crítica é o meu silencio, porque en-
tendo que o espazo público é de-
masiado precioso para desbaldilo 
co que non paga a pena.

—Ten algunha lista negra?
—Entre as autoras e autores de 

ficción, non. O rigor, a seriedade e a 
profesionalidade que se lle supo-
ñen a calquera crítico que se prece 
impiden que teña ese tipo de 
prexuízos. Eu analizo libros, non 
xulgo cidadáns.

—Ata que punto pode influír o 
estado anímico á hora de elabo-
rar unha crítica?
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—Debería de influír o mínimo 
posible. Unha obra é boa, mala ou 
regular con independencia de que 
o crítico que a xulgue teña un bo ou 
un mal día. E quen se deixe levar 
por ese tipo de circunstancias, non 
actúa con rigor.

—Como lle sentan as que fan 
dos seus traballos literarios?

—Como estas, normalmente, 
proceden de colegas sobre os que 
teño un xuízo formado, aprendín a 
darlles o valor que a profesionalida-
de de quen as emiten me merece.

—Cantos libros pode ler nun 
mes? E cantos libros ten na súa 
casa?

—Como noutras ordes da vida, 
supoño que aquí o que importa non 
é tanto a cantidade como a calida-
de. Pero non quero que pareza que 
esquivo a pregunta, así que respon-
derei que, quen visite o Criticalia 
dixital e vexa a frecuencia coa que 
van aparecendo os post con novos 
comentarios de libros, deducirá 
doadamente a cifra aproximada. 
Canto ao número de libros que hai 
na casa, teña en conta que casei 
cunha tradutora literaria, así que o 
volume é importante, si.

—Algún e-reader ou libros en 
formato dixital?

—A verdade é que aínda non 
adquirín un e-reader, pero si que os 
manexei. O que ocorre é que, para 
o caso da literatura galega, que é 
no que me desenvolvo como críti-
co, aínda non existe oferta suficien-
te para que compense telo. En todo 
caso, intúo que non tardarei en fa-
cerme cun, porque me gusta estar 
ao día dos novos soportes e medios 
e porque estou seguro de que en 
breve resultarán, tamén profesio-
nalmente, indispensables. O que si 
manexo máis habitualmente é o 
formato e-pub para a lectura por 
ordenador. Mesmo hai algunha 
editora que me fai chegar xa o ser-
vizo de novidades vía pdf

—Que opinión lle merece este 
novo formato?

—Xa digo que creo que o futuro 
será de necesaria convivencia entre 
os tradicionais formatos en papel e 
os soportes e medios que posibili-
tan a lectura dixital ou electrónica.

—É vostede profesor, colabo-
ra para varios medios de prensa 
e publica monografías, estudos e 
edicións de diversos autores. De 
onde saca tempo para todo?

—En Galicia, os poucos que nos 
dedicamos a este oficio, levamos 
varios ese ritmo de traballo. Tóca-
nos ser un pouco todoterreos, así 
que supoño que non fago nada do 
outro mundo. Creo que a clave está 
en organizarse. E no meu caso ta-
mén axuda o feito de que non nece-
sito durmir moito, así que gozo da 
lectura (e da escrita) nocturna.

—Coido que foi un poeta nota-
ble, sobre todo nalgún tipo concre-
to de modulacións versais, princi-
palmente cando compuxo textos 
neotrobadorescos e cantares do 
Nadal. Logo, o seu labor e relevan-
cia como xornalista foi decisivo, 
non só pola súa escrita na prensa 
periódica, senón tamén polos car-
gos que ostentou en diversos me-
dios, que facilitaron que moitos 
outros escritores galegos do seu 
tempo brillasen como colaborado-
res de prensa, asinando maxistrais 
pezas de xornalismo literario. Iso 
non tería sido posible se Díaz Jáco-
me non tivese animado, amparado 
e recibido eses colegas cos brazos 
abertos nos medios que dirixiu ou 
axudou a dirixir.

—Nestes tempos tan duros 
que estamos a vivir, cal diría vos-
tede que é o estado actual no que 
se atopa a literatura galega?

—Depende como se mire. Se 
xulgamos a nosa literatura pola 
súa calidade, pola excelencia dos 
produtos que ofrece, penso que nas 
últimas décadas se ten demostra-
do, sobradamente, que somos un 
país de escritoras e escritores equi-
parables aos mellores de calquera 
outra latitude. Agora ben, se o que 
hai que xulgar é cal é a proxección 
e vitalidade social desa escrita… aí 
o presente volveuse moi avolto ul-
timamente. O capital cultural e so-
cioidentitario que a nosa literatura 
supón, mesmo a súa fortaleza co-

“O capital cultural e socioidentitario da nosa 
literatura está a ser obviado e desprezado”


