
 
-COMO XURDE  A IDEA DE ESCRIBIR  “A MEMORIA DA CHOIVA”? 
 
-Era algo que eu tiña na cabeza. Rosalía foi unha figura que sempre me chamou moito 
a atención,  xa cando estudaba na Universidade.  En conversas co meu avó contábame 
que había outra historia por debaixo da que se contaba de Rosalía, e decateime de que 
ese aspecto víñame perfecto para falar dos “tejemanejes”, un pouco escuros da nosa 
cultura. 
Se falo de Rosalía,  a xente está mais predisposta a escoitar, pero ademais aproveito 
para falar  doutras cousas que me interesan. Aproveito  o formato da novela para contar 
moitas mais cousas. Rosalía é o meu pretexto. 
 
Pero tamén quería chamar a atención sobre a figura escura de Murguía, que estivo  aí 
detrás, na sombra, movendo os fíos en torno a vida de Rosalía. En realidade,  a 
verdadeira  historia é a que pasa despois de Rosalía.  
 
-POR QUE CHEGA A ESCOLLER A CHOIVA COMO SIMIL DE ROSALÍA? 

- Como xa dixen escollín a figura de Rosalía porque sempre chama a atención dentro da 
nosa cultura, e iso era o que eu quería, e  refírome a ela como a “Choiva” porque así era 
como se referían a ela moitos poetas contemporáneos. Por poñer  un exemplo direi 
Cabanillas 

-O LIBRO É UNHA MANEIRA DE DAR A COÑECER A FIGURA DE ROSALÍA, OU ROSAÍA É  “ A 
DESCULPA” PARA ESCRIBIR A MEMORIA DA CHOIVA? 

-Rosalía é o pretexto para chamar a atención sobre a manipulación que sufriu e  sofre a 
nosa cultura. 

-QUE SIGNIFICA ESE OLLO NA CUBERTA DO LIBRO? 

-O protagonista da historia é Adriano, este  é o que vai sempre por diante de todos, é 
como o gato que sempre está axexando. O meu obxectivo era que cando chegase as 
librerías ese ollo  incomodase un pouco ó lector.  Esa foi a idea que intentei levar a 
diante e despois de varias probas saíu esta,  pór  na portada do libro  o meu propio  
ollo, cousa que me parece, por outra banda, malísimo. 

-QUEDA DE MANIFESTO O GRAN TRABALLO DE DOCUMENTACIÓN DE FONDO SOBRE A 
VIDA DE ROSALÍA  PERO, COMO FOI ESE PROCESO? 
  
-Eu sempre  intento documentarme o máximo posible. Si ubico os personaxes  nunha  
rúa concreta  é porque eu coñezo ese sitio, sei como arrecende e o mais probable é que 
vos, os lectores,  tamén. Na medida do posible intento saber como cheira cada cousa 
que describo, ata certo punto.  

Construír esta historia foi un proceso longo, mais de dous anos de dedicación diaria e 
constante. Os seis primeiros meses foron exclusivamente dedicadas a documentación, 
viaxes, chamadas, preguntas incómodas,... A verdade é que foi un proceso  de moito 
traballo. 
 

-PORQUE ESCOLLICHES A GALA ( filla de Rosalía )  COMO CONTINUIDADE DA SÚA VIDA  E  

NON A OUTRO FILLO? 
 

-Escollín a Gala porque dende o punto de vista narrativo era a que me ofrecía mais 
facilidades e ademais foi a máis lonxeva. Morreu no ano 64. Tamén porque 
intelectualmente era a mais practicable. Foi unha muller moi manipulada. Para min 



supuña un personaxe moi maleable. Eu quería abrir un buraco en toda esa historia que 
quería ficcionar, e  dende o meu punto de vista Gala era o mais asequible. 

-CAL FOI O PERSONAXE QUE MAIS CHE  CUSTOU MOLDEAR,  SE É QUE HOUBO ALGÚN? 

-Igual os que máis me custan son aqueles dos que non me dou conta . 

Moitas veces estou máis pendente de cargar á historia que de caracterizar con resgos 
psicolóxicos aos   personaxes. O que si,  é que os traballo moito ata meterme  neles. 
Para facer os personaxes intento ver calquera cousa que farían eles, que música levan 
detrás, que voz,...  

Prefiro deixar algún espazo  dos meus personaxes sen especificar, sen definir, e que 
sexa o lector quen o complete, que cada quen os imaxine a súa maneira. Descubrín que 
isto funciona, al menos a min. 

-HAI ALGUN PERSONAXE POLO QUE SINTE MAIOR SIMPATÍA? 

-Si tivese que sinalar a un sería ao profesor Solano. Lembro que na época de estudante 
sempre nos dicía: ”Presten ustedes atención porque aquí,  hay más de lo que parece” 

A miña intención é ir creado un microcosmos onde haxa varios personaxes, que existan 
e poidan incluso interactuar entre eles, pero no caso de Adriano, non.  Este é unha 
figura que xorde para contar esa historia  que   xira ao redor da figura de Rosalía. 
 
-EN “MEMORIA DA CHOIVA” HAI TODA UNHA SERIE DE HOMENAXES LITERARIOS QUE 
REFLEXAN O POSO SÓLIDO DO FILÓLOGO. ERA ESA A TÚA INTENCIÓN? 

-Supoño que a presenza da Facultade e da formación  sempre  queda,  al menos unha 
parte. De feito ese “aire” está o longo de toda a novela.  
Ese ambiente que describe Sofía  é o ambiente que vivín eu. Hai anécdotas que conta 
Sofía que en realidade sucedéronme a min, ata  esa presenza todopoderosa do 
mestre Solano, e os percorridos polos corredores da facultade,...  
O que non quería era que fose un libro de ambiente excesivamente 
filolóxico. Na medido do posible intentei dar as pinceladas xustas 
para que ante todo seguiramos tendo unha una novela de intriga. 
Estou convencidísimo de que ben ou mal, aínda hai moitísimos outros 
campos nas letras galegas que faltan por cubrir. 
  
 
-NESTA NOVELA HAI  LITROS E LITROS DE SANGUE. QUERÍAS “REVOLVER O ESTÓMAGO  
DO LECTOR” ? 
  
-Había  unha  intención  clarísima,  non tanto  de  revolver  o  estómago,   senón   a  de 
producir esa sensación de “asquito”. 
Cando empezaba a deseñar “A memoria da choiva”, eu  xa tiña na cabeza libros con 
escenas moi violentas, como “Milenium”, ou películas como “El silencio de los corderos” 
ou “Seven”, todos eles  con escenas brutais,  e pensei, porque non podemos xogar a iso 
aquí? E así intentei facelo. 
Claro que podía contar os asasinatos de outra maneira. Unha vez que detectas a 
violencia que hai nos poemas, podes atopar un modo ou outro de plasmalo. Eu escollín 
facelo así, porque buscaba iso, eses formatos que aquí non se empregan. 
 
As veces  me preguntan que opino sobre esta nova configuración que hai de novela 
negra en galego. A min paréceme “caralludo”, todo o que sexa avanzar e normalizar o 
sistema, e  si é coa novela negra estupendo. Pero tamén me parece fantástico que este 
de moda os libros de cocina, os manuais de xardinería,... porque si temos un sistema 
editorial normalizado, haberá espazo para todo tipo de publicacións.  
A miña teima é a literatura betseler, este é  formato que eu aquí botaba en falta. 
 
 



-O FINAL DA NOVELA QUEDA ABERTO, QUIZÁIS PORQUE CABE ESPERAR UNHA SEGUNDA 
PARTE?  
  
-Non, non vai haber segunda parte. Cando fixen “OS FILLOS DO MAR”, unha cousa que 
comentaban os lectores era  que o final era demasiado redondo, que o contaba todo. Eu 
o que quería co final desta novela era fuxir diso. Non deixar un final aberto pero, 
apetecíame xogar a non contalo todo porque senón, non quedaría nada para a 
imaxinación.  Eu o que buscaba era un final no que o lector tivese  que ler ata a última 
palabra e incluso reler ata ao último párrafo. Quería xogar co personaxe de Adriano, o 
verdadeiro protagonista. Unha das características do seu carácter e que vai por diante 
de todos. Eu mo imaxinaba como unha especie de gato  que xoga coa súa presa ata 
que o final a  mata. En realidade Adriano non lle perdoa a vida a ninguén. El ten claro 
que todos os que están aí  pecaron. Así que uns por outros, para  el  todos merecen 
morrer.  
 
Non me gustan eses personaxes aos que todo lles sae ben. 
   
 
-CANDO REMATACHELA NOVELA QUE SENSACIÓN TIVECHE,  DE SATISFACIÓN,  ALIVIO OU 
TAL VEZ DE VACÍO?  
 
-A verdade é que estes días estou rematando un novo libro, e non teño 
moi claro cal é a sensación que teño enriba. Satisfeito o cen por cen nunca estás. Eu so 
publiquei dúas novelas, pero non son os primeiros traballos que saco a luz. Antes foron 
traballos como produtor e músico, ben escribindo ou gravando cancións, e sempre tes a 
sensación de que  podías facer mais ou mellor. Sempre me queda a sensación de que 
non son tan bo para contar o que quería contar.  
 
No caso da “A memoria da choiva”, estou satisfeito, non o cen por cen, pero aínda así, 
despois de tanta dedicación, si que xa pensaba “que ganas teño de quitarme isto 
derriba”. No caso de “A memoria da choiva” a sensación pareceuse mais a de alivio. 
Estou contento porque penso que é un traballo que valía a pena contar, pero xa ía 
pedindo cambiar de aires. Houbo un momento que chegou a ser obsesivo. Con “Fillos 
do mar” tamén me pasou. Deille moitas voltas a redacción. Para min é importantísimo 
que o libro pareza entretido e lixeiro, pero que cando peches a última páxina, penses 
que leva moito mais contido do que pensabas. Para  conseguir este obxectivo tes que 
saber que é o que queres contar e envolvelo nesa patina de superficialidade. 
 
 
-CALES  SON  OS  TEUS  REFERENTES? 
 
-O espazo cultural de hoxe é unha mestura de moitas fontes. Falando das miñas 
referencias, podo falar de cinco novelistas, pero tamén de cinco editores, de cinco 
músicos,... dos que sempre boto man. Por un lado gústame moito como concibe o 
universo literario Eduardo Mendoza, que é un autor capaz de escribir unha novela 
incrible como “La ciudad de los prodigios”, ou a divertidísima  novela “El misterio de la 
cripta embrujada”.   
Grazas o meu avó, crecín vendo o cine de Woddin Allen, e divírtome moito con 
“Granujas de medio pelo”, emocióname  moito “Anny Hall” e faime pensar “Interiores”. E 
son películas completamente diferentes.   
 
E porque non se pode xogar a iso? 
 
  
-NO  2012  PUBLICACHE  “OS FILLOS DO MAR”, NO  2013  “A MEMORIA DA CHOIVA”, E 
PARA O  2015, TES  XA ALGÚN NOVO PROXECTO ENTRE MÁNS? 
 
-Si, e seguramente saia cara o verán. Falta ultimar algúns detalles coa editorial. 
Cando estaba a rematar “A memoria da choiva” xa tiña clarísimo cal sería o seguinte 
libro. Agora estouno rematando  nestes días e a sensación que teño é a contraria, é 
unha sensación de baleiro terrible, porque penso, e agora que fago?  



-PODERIANOS ADIANTAR ALGO ? 
 
- O que estou facendo agora é algo completamente distinto. Apetecíame 
facer algo mais lixeiro para contrarrestar animicamente o que supuxo 
“A memoria da choiva”. Apetecíame tirar mais pola liña do humor, 
algo mais relaxado, mais ameno. E como por aquí temos unha boa 
tradición de comedia no teatro, no audiovisual, pero non na literatura, 
porque si nos descoidamos,  o último referente é Castelao,  pensei,  imos xogar un 
pouco a iso.  
Hai unha parte da novela que está ambientada en Vigo. A ver si vos gusta. Dáme un 
pouco de medo, porque ultimamente a corrente é esperar pola continuidade do que fas. 
 
 


