
“A DIAGONAL DOS TOLOS” 

 

Libro do  xénero narrativo  editado por 

Galaxia no ano 2014, que consta de 224 

páxinas do  escritor vigués Santiago Lopo. 

Foi a obra gañadora da VII edición do 
Premio de Narrativa Breve Repsol. 
A imaxe da cuberta é un solpor en Saint-
Gilles les Bains (Reunión), reproducción 
modificada dunha fotografía de Cblm. 

ILLA DE REUNIÓN 

Xeografía: A illa Reunión é un departamento francés 

de ultramar situado no Océano Índico a 700 km,  ao 

leste de Madagascar cunha extensión de 2.500 km. 

constituído como unha rexión ultraperiférica da Unión 

Europea. 

Esta illa forma parte do arquipélago das 

illas Mascareñas.  

A 9.000 km. de Francia e formando parte 

con Mauricio e Rodriguez das illas Mascareñas, é un 

lugar insólito e inclasificable que conta cos maiores 

cumios do Océano Índico. 

Volcáns: O Piton de la Fournaise, un volcán situado no extremo oriente da 

illa Reunión, elévase a 2631 msnm.  

El volcán Piton deas Neiges é o punto máis alto da 

illa con 3070 msnm, e encóntrase o noroeste 

do Piton de la Fournaise. 

Imaxe do gran cráter do Pitón da Fournaise, 

cunha fumarola no seu interior, unha especie de 

respiradoiro por onde en ocasións sae expulsada a 

lava.  

Poboación: 700.000 persoas. 

Clima: Tropical. Fresco de maio a novembro e caloroso con chuvias durante o resto 

do ano. 

Moeda: o euro. 

Capital: San Denis 

LINGUA OFICIAL: o francés. Aínda que o crioulo de Reunión non é unha lingua 

oficial, tamén é falado habitualmente pola maior parte da poboación, mesmo no 

ámbito administrativo; pero a educación é exclusivamente en francés. Debido á 

diversidade da súa poboación, na illa se falan outras linguas.. ex. támil 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Re-map.pn�
https://cultura.xunta.es/sites/default/files/images/novas/santiago_lopo_0.jp�


“REUNIÓN foi o nome dado á illa en 1793 por decreto da Convención de Francia, tras o 
derrube da dinastía dos Borbóns, e o nome conmemora a unión dos revolucionarios de Marsella 

coa Garda Nacional de París, que tivo lugar o 10 de agosto de 1792. en 1801 a illa foi 
temporalmente renomeada como "illa Bonaparte", en homenaxe a Napoleón Bonaparte. A illa foi 
invadida por unha flota británica liderada por Josias Commodore Rowley en 1810, que volveu o 

antigo nome de "Illa Borbón". Cando a illa foi devolta á Francia polo Congreso de Viena en 
1815, a illa mantivo o nome de Borbón ata a caída dos Borbóns na Revolución de 1848, cando 

finalmente recuperou o nome de Reunión” 

 

Palabras do propio autor ao respecto da novela:  

“ESTE PROXECTO NACEU A PARTIR DUNHA VIAXE QUE EU REALICEI A ILLA DE REUNIÓN NO OCÉANO PACIFICO. ALÍ 

ATOPEIME  CUNHA  PERSOA  COÑECIDA  QUE  ÍA  PARTICIPAR  NA  CARREIRA QUE  LEVA  POR  NOME  O  TÍTULO  DA 

NOVELA “A DIAGONAL DOS TOLOS” 

O DE “DIAGONAL”   É PORQUE   A PROBA CONSISTE EN   ATRAVESAR   A  ILLA   VOLCÁNICA,   DE 160 KM DE SUR A 

NORTE EN LIÑA OBLICUA. 

EN  CANTO  AO  APELATIVO    “DOS  TOLOS”  ,  É  PORQUE    ESTÁ  CONSIDERADA  COMO  A  PROBA MÁIS    DURA  DO 

MUNDO . 

OS PARTICIPANTES DEBEN  COMPRETAR EN TRES DÍAS MÁXIMO O PERCORRIDO ESTABLECIDO, E DICIR OS 160 KM . 

É POLO TANTO  UNHA CARREIRA MOI DIFICIL E SOBRE TODO MOI DURA. 

NESTA PROBA TEN MORTO MOITA XENTE DEBIDO A SÚA DIFICULTADE.” 

“LOGO TIVEN QUE DOCUMENTARME PORQUE A ILLA TEN UN PASADO COLONIAL INTERESANTE” 

PREMIOS:  

Lopo publicou as obras de narrativa "Game over" (2006), coa 
que gañou o  Premio de Novela por Entregas La Voz de Galicia. 

 "Peaxes" (2009) e "Hora Zulú" (2012), distinguido co XXIV 
Premio Manuel García Barros. 

O Premio de Narrativa Breve Repsol foi  creado en 2006 i entre 
os sus galardonados figuran Miguel Sande, Anxos Sumai, Xosé 

Luis Martínez Pereiro, Xurxo Sierra, Fernando Díaz Castroverde, María López Sández y Berta 
Dávila. 

Santiago Lopo gaña o  Premio Repsol de narrativa breve con “A diagonal dos tolos” 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS: 

1.- A Murakami:  escritor e  tradutor xaponés,  autor de 
novelas e relatos. 

“Cun ruído seco, o libro de Murakami aterrou enerxicamente 
enriba da mesiña de cristal” 

Este é un libro que Carme (a súa noiva) regala a Pierre para que 
se documente de  cara a carreira que ten por diante. 
Este é unha especie de autobiografía, pero tamén reflexiona sobre as razóns para 

1982, tras deixar o local de jazz que dirixía e decidir que, de agora 

2.- Charles Baudelaire na páxina 120

correr e o que se sente ao participar nun maratón. 

É un best-séller mundial. 

"En 
en diante, ía dedicarse exclusivamente á escrita, Haruki Murakami 
tamén comezou a correr. Ao ano seguinte correría en solitario o 
traxecto que separa Atenas de Maratón, o seu bautismo nesta carreira 
clásica. Despois de participar en moitas carreiras de longa distancia en 
diferentes cidades e lugares, Murakami reflexiona sobre a influencia 
que este deporte exerceu sobre a súa vida e na súa obra. Mentres el fala 
sobre os seus  duros entrenamentos diarios e o seu afán de superación, 
da súa paixón pola música ou  dos lugares aos que viaxa, vaia 
debuxándose a idea de que, para Murakami, escribir e executar 
tornáronse unha actitude vital. Reflexivo e divertido, filosófico e cheo 
de anécdotas, este libro adéntranos plenamente no universo do autor” 

 

Charles Pierre Baudelaire (1821- 1867) foi 
un poeta, crítico de arte e traductor francés.  

Paul Verlaine  incluino entre os poetas malditos, 
debido a súa  vida de bohemia  e  excesos, e a 
visión do mal que impregna a súa obra. Foi o poeta 
de maior impacto  no simbolismo francés.  

“...baixo aquel dosel de árbores púrpura, bicou a súa sortella de dodo,  recitou 
mentalmente o seu poema preferido de Charles Baudelaires e entrou, docemente, 
no mundo dos soños” 

 “As termas derruídas  aínda habitaban os seus versos.”  

a pequena pero próspera 

 

Referencia as termas de Hell-Bourg, fundadas como unh
cidade balneario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_poetas_malditos


Ravenala madagascariensis é  chamado comunmente: 

A ÁRBORE DO VIAXEIRO OU A PALMA DO 
VIAXEIRO  

(Aínda que non sexa realmente unha palma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chámase deste xeito polo feito de que os viaxeiros sedentos podían  atopar encoros 

de auga en moitas partes da planta, como folletos das follas, as brácteas das flores e 

dentro das hoyejos ("cáscara", "vaina", "saco pequeno") a partir da base das follas, 

cada unha das cales pode almacenar un cuarto de  litro de auga. 

 

CONCLUSIÓN FINAL: 

Non cabe a menor dúbida de que Santiago Lopo tivo un traballo,  non sei si arduo 

pero queda de manifesto que si concienzudo no concernente a recopilación de 

documentación para escribir esta breve pero intensa i engaiolante novela. 

  


