
“Unha persoa  atravesa a pé a illa da Reunión, no Océano 
Índico.  

-Por que corre?  

-Cumprirá o seu obxectivo?  

Os ritmos africanos do *maloya, con raíces de liberdade, van 
marcar a cadencia desenfreada dunha carreira que agocha un 
segredo terrible e escuro.  

*Maloya é un dos grandes xéneros da música de Reunión, cantados xeralmente en criollo 
Reunión, tradicionalmente cun acompañamento de percusión pura. Maloya basease nunha 
estrutura de canto-resposta. Ten a súa orixe na música dos escravos na illa. Ao igual que a 
outra música tradicional de Reunión, SEGA.  

As veces se compara coa música americana, o blues. 

A creación de melodías era unha maneira de escapar da dura realidade a que estes 
escravos estaban encadeados. 

“O maloya estivera prohibido oficiosamente ata os anos oitenta pois en pleno 
século XX o goberno francés consideraba que aquel estilo de música, herdado 
dos ritos atávicos, incitaba ao independentismo” 

“No océano Indico, na illa da Reunión, existe unha carreira chamada “ A 
DIAGONAL DOS TOLOS”. É unha das probas atléticas máis brutais que se 
coñeza....os participantes deben percorrer cento sesenta quilómetros en liña 
oblicua, atravesando a illa francesa de sur a norte, subindo aos cumios máis 
altos do Indico e arriscando as súas vidas. 

Xungla, desertos volcánicos, cimas de tres mil metros , barrancos, temperaturas 
extremas, mal de altitude, fracturas e escordaduras, deshidratación,  hipotermia, 
paradas cardiorrespiratorias e, no pero dos casos, a morte, esperan os 
competidores. 

Hai un prazo límite de sesenta e seis horas para realizar a Diagonal.. 

As recompensas  máis cobizadas polos participantes que conseguen rematar La 
Diagonale des Fous son unha medalla e unha camiseta amarela na que se le “J” 
ai sur-vécu”. Eu sobrevivín”. 

“A DIAGONAL DOS TOLOS” é unha novela de viaxes e de duplicidades, 
ambientadas na Illa Reunión e formulada como a fuxida de si mesmos e da 
historia de dous personaxes afastados cronoloxicamente.  

 

 



 

Nesta novela, Santiago Lopo desvela algún dos   misterios da antiga Îlle Bourbon.  

 “A Reunión ten moito que calar..... garda unha chea de historias que é mellor 
deixar morrer no esquecemento” 

“Vila pequena, grande inferno” 

“A Diagonal dos Tolos é unha fiestra aberta aos vieiros tortos que dan forma á 
historia da humanidade” 

“A orografía da Reunión levaba gravada a lume unha toponimia que recordaba 
a barbarie” 

Estraños nomes, estraños significados: 

-Cimendef (cumio) o non escravo. 

-Dimitile: o escorregadizo. 

-A caverna de Cotte. Matouta,Mahavel....a aldea da desgraza, o lugar do 
masacre. 

-De la Fournaise: "Pico do Forno" e un volcán   no lado oriental da illa. 

-Cilaos:  lugar que un nunca deixa , o enclave seguro. 

-MAFATE: Esta palabra aparece con dous significados ben distintos. 

1. Marca comercial de calzado.Os tenis que se compra Pierre son de Mafate. 
2. O que causa a morte. 

 

PROTAGONISTAS: 

 

-PIERRE:  ten  trinta anos e traballa de programador informático para unha 
compañía de telefonía móbil na Illa de Reunión. 

“A árbore xenealóxica de Pierre amosaba que os seus antepasados, orixinarios 
de Nantes, pertenceran  ao primeiro grupo de colonos do territorio que arribaran 
a finais do século XVII” 

A vida privada de Pierre saltara ás portadas dos xornais a semana seguinte das 
exequias debido ao peculiar testamento paterno. No testamento, o pai de Pierre 
engadiu  unha condición extravagante para a transmisión da residencia chamada 
Paradis Dodo, sita en Saint-Paul, unha das construcións mais antigas da illa, 
edificada en estilo crioulo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shield_volcano&usg=ALkJrhgOSzqY13gHhAMHwW1am0WARg5iGw


O Paradis  Dodo representaba un terzo do total da herdanza, e unha cláusula 
estipulaba que o seu  fillo debería correr a Diagonal dos Tolos en menos de 
cincuenta horas se non quería que a morada pasase a ser patrimonio do Estado.  

Así que, se quería gañar os dereitos de propiedade debería ao mesmo tempo gañar 
a mencionada carreira. 

E inda que os cartos non lle importan, el quería  esa casa o Paradis  Dodo : 

-“os mellores momentos da miña xuventude están gardados entre esas paredes.... 
Ademais, é a memoria viva da historia da miña familia!” 

Ao francés non lle quedaba outra que asumir a súa condición de derradeiro 
membro vivo da familia. “A súa nai falecera cando neno. Sen pais nin avós, sen 
tíos nin curmáns e sendo fillo único, o futuro abríase coma un carreiro solitario 
no medio dun deserto de lava” 

“El non participaba por pracer. Nin sequera por snobismo ou por cumprir un 
desafío persoal. El non competía pola medalla nin pola camiseta. El corría para 
vencer o seu pai e tamén, quizais para vencerse a si mesmo” 

 

-CARME: é a súa moza actual ...Ademais de lectora ávida tamén é unha 
fisioterapeuta galega que chegara ao departamento de ultramar despois dun longo 
periplo por diferentes hospitais de Francia. O país galo necesitaba titulados en 
fisioterapia e Galicia dispuña de toda unha lexión preparada para facer as maletas. 

 

-CORINNE: rapaza mestiza que procede dunha poboación do interior e da que 
quince anos atrás Pierre se namora.  

Naquela época o Paradis Dodo  deshabitado, convértese no paraíso secreto da 
parella  durante meses ata que son descubertos. Ambos foxen e cando semanas 
despois a xendarmería os atopa o patriarca envía interno a Pierre a un colexio 
privado de París.  

A nove mil quilómetros de distancia, a parella non conseguirá manter viva a súa 
historia de amor. Inda que  a medida que avanza a carreira as súas vidas volverán 
a  atoparse inda que Pierre non sexa consciente da súa presenza  a dúbida rolda 
pola súa cabeza. 

-P. :é un andevo, fillo de andevo, neto de andevo.  

 P. é un escravo. 

É da caste dos escravos “saímos da planta dun pé. O máis baixo. Cos vermes. 
Arrastrándonos.”  

Pero el non estará disposto a arrastrarse. “Non. Xa  non” 

“P. “é un gran marrón  á procura de liberdade”  

  



Nese momento, aos escravos chamábanos “marrón” mentres que os que estaban 
fora de control eran chamados “negro-marrón” 

 

“P. deprendeu na infancia que os contos se recitan baixo as estrelas. O día 
proporciona alimento á carne. A noite proporciona sustento ao espírito” 

 

Na novela aparece un conto moi  fermoso, o conto sobre o ceo e a terra  ao 
comezo do mundo que a súa nai lle contou de meniño: 

-“Sabes fillo, que no comezo do mundo, o ceo e a terra estaban xuntos como un 
pai e unha nai? Mais co paso do tempo enfadáronse e o ceo afastouse. Sabes 
fillo, que a terra furiosa, tentou atrapalo?....loitaron durante xornadas e ao final 
da batalla todo foi desolación....a batalla rematou hai miles de anos, pero a 
xenreira aínda existe nos dous bandos e de cando en vez, volven pelexar. O ceo e 
a terra nunca máis se xuntaron...Sabes fillo?”  

 

Como trasfondo, preséntase a reflexión sobre o home postcolonial, o encontro co 
outro e o conflito individual coa débeda histórica.  

Lopo , sitúa ao lector na illa Reunión, de nacionalidade francesa e plantada no 
océano Pacífico, á que viaxou nun momento dado e da que recolleu recortes, en 
concreto, dunha carreira mitificada polos amantes do running que leva aos 
participantes a circundar o terreo en tres días, nos que apenas dormen para 
percorrer 160 kilómetros. 
 
A novela xorde tras unha viaxe que o seu autor fixo hai dous anos á Illa da 
Reunión no Océano Índico, onde descubriu unha competición deportiva que o 
sorprendeu, "una das carreiras máis duras do mundo" na hai que percorrer 160 
quilómetros de sur a norte en tres días. 

Cabe destacar, segundo o propio Santiago,  a testemuña de primeira man, dunha  
persoa participante na  carreira  que foi a que lle ofreceu parte da información 
desta proba  para logo escribilo libro. 

O circuíto supón para o protagonista da  historia  un esforzo físico, pero tamén 
unha viaxe introspectiva.  

A competición marca o ritmo no que sucede a trama, á que Santiago se encargou 
de alimentar de interese porque sinala que todos os seus escritos caracterízanse 
por tratar de “tirar do lector e non aburrir”. 

A historia , vai rebelando  o obxectivo da carreira, quen corre e porque o fai, algo 
que vai en consonancia coa propia historia da illa.  

 



Para iso, Santiago trazou un esquema da duración da proba para repartir o 
suspense en 217 páxinas. 

A historia que conta Santiago  é una trama paralela a carreira que percorre o 
mesmo  traxecto dos deportistas participantes.  

Páxinas cheas de intriga, segredos, misterios, ... que se van desvelando pouco a 
pouco mentres dura a carreira. 

O mais atraíante da novela  é a historia que se vai desvelando paralelamente 
mentres ten lugar a carreira oficial  (como tantas outras, moi de moda nos nosos 
días). 

A historia convence pola súa habilidade  á hora de dosificar a intriga na historia. 

O ritmo da novela é lixeiro, áxil intentando emular o ritmo da mesma proba. 

A tensión chega ata o final . Iníciase dende o comezo ata o remate da proba 
oficial e mantense durante todo o percorrido da mesma. 

O final resulta moi  inesperado e ao mesmo tempo sorpresivo. 

Nesta novela as dúas historias paralelas que se desenvolven ao longo das 217 
páxinas,  corresponden coa  dos seus dous  protagonistas  se ben están 
distanciados no tempo , P. e Pierre.   

O final de cada un deles  será totalmente oposto, mentres P. extínguese como un 
ser anónimo, Pierre sobrevive.  

En relación a Pierre: 

”Conseguíchelo! Es un campión! 

“Tras o esforzo titánico, despois da travesía  case en solitario da illa...Pierre 
sobrevivira! 

En relación a P. : 

Por un lado P.,  protagonista que Santiago  sitúa a súa  presenza tempo  atrás na 
historia da illa.  

“....desaparece do mundo dos vivos, sen cerimonias nin bágoas de deitar”  

“P. Extínguese como una especie máis, coma un ser anónimo. Ninguén lembrará 
o timbre da súa voz. Nin a cor dos seus ollos. Nin o seu nome. O seu corpo 
fundirase coa terra e alimentará os vermes de Ny Tany (A Terra).  

Ny Tany, que alimenta os vivos e envolve os mortos)”. 

 



 

Pola contra, Pierre remata a carreira con éxito, logra a súa fazaña. 

“No alto da plataforma, rodeado de anuncios  publicitarios que amosaban a 
mascota da cervexa Dodo, Pierre xirouse cara aos fotógrafos, ensinando 
orgulloso o pequeno disco de metal que brillaba no seu peito.....Pierre bicaba o 
anel do que nunca se desprendía, a reliquia familiar que levaba engastada, 
quizais, un anaco de bico de paxaro Dodo. Unha alfaia branca, branquísima. 
Máis branca ca o marfil” 

Segundo a  tradición familiar dicía que non  se trataba de marfil, senón do anaco 
dun bico de paxaro Dodo, unha ave endémica do sur do océano Índico que se 
extinguira había mais de trescentos anos...a lenda aseguraba que  aquela alfaia 
posuía propiedades medicinais e traía voa fortuna. 

E para rematar que mellor que as palabras coas que comeza,  esta carreira 
novelesca, o seu propio autor, Santiago Lopo : 

-”Cando levaban correndo unha media hora e secos, de súpeto, o Paxaro Dodo 
berrou:”Acabou a carreira!. 

Todos o rodearon, abafados, preguntando: “E logo, quen gañou?” 

(Lewis Carroll, Alicia no País da Marabillas). 

Santiago Lopo tamén resultou ser un gañador. 

“Polos paxaros dodos, onde queira que estean!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daquela, o Paxaro Dodo afirmou:  

“Todos vencemos e todos merecemos un premio” 


