
Agustín	Fernández	Paz,	exemplar	e	memorable.		
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Todo	 o	 edificio	 intelectual	 e	 creativo	 de	 Agustín	 Fernández	 Paz	 estaba	

construído	sobre	un	axioma:	a	literatura	é	útil	e	necesaria.		
Lonxe	de	calquera	outra	consideración	que	sinalase	a	literatura	como	un	exceso	

ou	como	un	excedente,	como	algo	inútil	e	supérfluo,	pensaba	que	é	o	relato	o	que	
nos	 fai	 humanos,	 que	 é	 o	 canto	 o	 que,	 en	definitiva,	 nos	 separa	do	 animal	 e	 nos	
sitúa	na	cultura	e	na	historia.		
A	 consideración	 da	 utilidade	 da	 literatura	 chegáballe	 a	 Agustín	 dun	 exercicio	

empírico	 que	 o	 ocupou	 unha	 boa	 parte	 da	 súa	 vida:	 a	 docencia.	 Licenciado	 en	
Ciencias	 da	 Educación,	 traballou	 como	 profesor	 de	 EXB	 	 no	 Fogar	 de	 Santa	
Margarida	(A	Coruña),	e	máis	recientemente,	logo	doutros	centros,	como	profesor	
de	Lingua	e	Literatura	Galega	no	IES	Os	Rosais	2,	de	Vigo.	Nas	dúas	ciudades	máis	
importantes	de	Galicia	deixou	un	ronsel	de	antigos	alumnos	que	o	recordan	como	
un	 profesor	 dedicado	 e	 brillante.	 Un	 profesor	 que	 os	 enfeitizaba	 por	medio	 dun	
método	 simple	 na	 súa	 resolución	mais	 complexo	 na	 súa	 formulación:	 demostrar	
que	o	coñecemento,	en	calquera	das	súas	modalidades,	forma	parte	da	vida	e	está,	
ou	 pode	 e	 debe	 estar,	 por	 completo	 integrado	 no	 discurso	 desta.	 Necesitamos	
contar	para	ensinar	e	precisamos	relatos	para	aprendermos.	A	literatura	é	útil,	por	
tanto,	na	medida	en	que	é	quen	de	conter	o	exemplar	e	o	memorable.	É	 literario	
todo	 aquilo	 que	 codifiquemos	 para	 facelo	 perdurar,	 ou	 todo	 aquilo	 que	
codifiquemos	porque	queiramos	 lembrar	para	modelar	os	que	nos	seguen.	Que	a	
literatura	sexa	útil	significa,	tamén,	que	non	hai	literatura	inútil.	Nin	moito	menos,	
paradoxalmente,	 infantil.	Mais	a	maior	ou	menor	utilidade	da	 literatura	depende	
dos	 contidos	 e	 valores	 que	 traslade,	 contidos	 e	 valores	 sempre	 en	 tránsito,	 en	
continua	mudanza.	De	aí	a	súa	teima	en	que	a	literatura	infantil	(que	non	inútil)	é	
aquela	que,	tamén,	poden	ler	os	nenos.		
Lembro	a	Agustín	 falando	para	un	grupo	de	alumnos	meus	de	secundaria	que	

leran	Cartas	de	 Inverno,	 alá	 polos	 finais	 do	 século	 pasado.	 Falaba	 coa	 paixón	 de	
quen	anda	preocupado	polo	caso	que	nos	comunica	e	convertíase	así	en	cómplice	
da	curiosidade	que	el	mesmo	suscitaba	nos	seus	 lectores	e	auditorios.	Comezaba	
expondo	o	misterio	 e	 as	 súas	 sombras,	 facíanos	 sentir	 o	 temor	que	o	 aqueixaba,	
contaxiábanos	dese	temor,	e,	entón,	pouco	e	pouco,	ía	desvelándonos	a	maneira	de	
pasar	 do	 enigma	 á	 revelación,	 do	 misterio	 ao	 coñecemento,	 nun	 exercicio	 case	
kantiano	 que	 saía	 da	 percepción	 sensible	 e,	 logo	 de	 pasar	 polo	 entendemento,	
desembocaba	no	coñecemento,	asistido	pola	razón.	Velaí	o	Agustín	 inspirado	que	
sostiña	 a	 importancia	 do	 incógnito	 e	 alentaba	 na	 súa	 audiencia	 a	 alerta	 ante	 o	
enigma	e	a	necesidade	de	enfrentalo	facendo	uso	da	razón.	O	inútil	e	o	infantil	sería	
prescindir	do	enigma	na	nosa	relación	hermenéutica	co	mundo,	e	tamén	da	razón.		
Cómpre,	 pois,	 escribirmos	 relatos	 que	 sexan	 a	 un	 tempo	 exemplares	 e	

memorables,	 toda	unha	definición	do	 épos	na	Grecia	 clásica.	 Exemplares	 porque	
sirvan	 de	 modelo	 na	 formación	 dos	 máis	 mozos,	 que	 sustenten	 nesas	 historias	
unha	forma	de	afrontar	os	interrogantes	da	existencia.	Memorables	por	seren,	ao	
mesmo	 tempo,	 de	 fácil	 e	 rápida	 asimilación	 do	 lectorado	 e	 serviren	 logo	 como	
referencia	para	ulteriores	 situacións.	Porque	o	 reto	da	 literatura	é,	diría	Agustín,	



non	 esquecer.	 E	 ese	 foi	 outro	 dos	 afáns	 da	 súa	 obra:	 a	 batalla	 contra	 o	
esquecemento.		
E	nesa	loita	contra	o	esquecemento	estaba,	obviamente,	o	seu	compromiso	coa	

lingua	 galega.	 Recordo	 que	 nos	 útimos	 tempos	 intercambiábamos	 mensaxes	 de	
cando	en	vez	a	través	das	redes	sociais	e	gardo	especial	lembranza	do	entusiasmo	
con	 que	 saudou	 un	 dos	 meus	 poemas	 intitulado	 “Sétima	 Alocución”	 (en	
https://oximnasiodeacademo.wordpress.com/2015/02/28/setima-alocucion/)	
que	 é,	 certamente,	 un	 alegato	 en	 defensa	 da	 lingua	 galega.	 Escribiume	 “Sétima	
alocución...”Unha	liña	de	futuro"...	un	gran	poema!”		

	
E,	 tamén,	por	suposto,	está	a	nosa	 loita	pola	memoria	do	acontecido,	 	contra	a	

manipulación	 da	 nosa	 historia	 recente	 por	 parte	 do	 discurso	 oficial.	 A	 crítica	
contra	 a	 política	 cultural	 e	 social	 dos	 gobernos	 da	 dereita	 extrema	 que	 levamos	
sufrindo	era	outra	das	súas	constantes.		
Fascinoume	a	maneira	en	que	relata	en	A	Viaxe	de	Gagarin	a	súa	memoria	dos	

anos	 sesenta.	E	 fíxenllo	 saber.	 Sen	dicir	unha	soa	palabra	máis	alta	 ca	outra,	 sen	
saír	 fóra	do	guión	dunhas	existencias	narradas	con	grandes	doses	de	 realismo,	é	
imposible	 unha	 crítica	 máis	 feroz	 do	 mundo	 que	 herdamos	 e,	 tamén,	 do	 que	
deixamos	en	herdo.	Era	tan	humilde	que	me	advertiu	de	que	non	lese	a	súa	novela	
durante	as	vacacións,	que	non	gastase	o	tempo	de	lecer	nas	súas	páxinas.	Mais	eu	
lina	practicamente	dunha	sentada.	E	conmoveume.		
Alí	 estaba	 a	 culminación	 (un	 dos	 cumios)	 dunha	 vida	 entregada	 a	 facer	 das	

palabras	e	dos	relatos	unha	arte	da	existencia,	necesariamente	auténtica.		
E	 por	 iso	 a	 literatura	 ademais	 de	 útil	 é	 necesaria:	 porque	 combina	 consolo	 e	

catarse,	por	unha	banda,	e	soños	e	porvir,	por	outra.		
Lendo	a	Agustín	encontramos	o	consolo	por	todo	o	vivido,	damos	cunha	voz	que	

nos	alenta	a	curarmos	as	feridas	e	nos	encamiña	na	procura	dunha	redención.	Hai	
un	descanso	para	o	 camiño	andado	e	unha	enchente	de	 forzas	para	 seguirmos	o	
camiño.		



Porque	en	Agustín	disolvíase	a	vella	dicotomía	entre	armas	e	 letras:	 el	 era	un	
soldado	munido	 de	 palabras	 e	 relatos,	mais	 de	 palabras	 e	 relatos	 tan	 poderosos	
como	a	máis	poderosa	das	armas.	Escribir	para	Agustín	era	unha	forma	de	afrontar	
a	 transformación	 do	 mundo	 e	 de	 incidir	 no	 seu	 torbeliño	 central	 de	 discursos	
enfrontados.	 E	 enxergando	 atentamente	 o	 punto	 máis	 débil	 do	 inimigo:	 a	
mocidade,	a	humanidade	do	porvir,	a	que	aínda	fai	ondear	as	bandeiras	da	poesía.		
Hai	un	punto	na	lectura	de	Agustín	en	que	todo	nos	devolve	á	mocidade,	mesmo	

á	 infancia,	 iso	 que	 algúns	 chamaron	 patria,	 outros	 raíz,	 outros	 simplemente	
sagrado.	Iso	que	conmove	e	nos	sitúa	perante	nós	mesmos	espidos,	sen	os	veos	da	
corrupción	 do	 tempo.	 Desde	 ese	 punto	 falaba	 Rilke	 e	 Castelao,	 Kafka	 e	 Novalis,	
Mendiño	 e	 Faulkner.	 E	 desde	 ese	 punto	 fala	 tamén	 Agustín,	 xa	 un	 dos	 maiores	
escritores	que	ten	dado	este	país	noso.		
	Quero	 lembrar,	 tamén	 con	 emoción,	 a	 maneira	 en	 que	 saudou	 un	 poema	

dedicado	 áo	 miña	 nai	 falecida,	 “Carta	 á	 nai	 no	 día	 de	 defuntos”	 (en	
https://oximnasiodeacademo.wordpress.com/2014/11/29/carta-a-nai-no-dia-de-
defuntos/	)	do	que	dixo:	“A	vida	nos	versos.	Que	grande!”		

	
E	 se	 fago	 referencia	 a	 estas	 dúas	 reaccións	 perante	 poemas	 meus	 é,	 alén	 da	

vanagloria,	porque,	en	principio,	a	súa	maneira	de	comprender	o	 literario	estaba	
nas	antípodas	da	miña.	E	co	tempo	fomos	os	dous	camiñando	até	encontrármonos	
nun	punto	intermedio:	a	da	literatura	útil	e	necesaria,	exemplar	e	memorable.		



Creo	que	ese	foi	un	dos	grandes	méritos	de	Agustín,	alén	do	recoñecemento	da	
súa	obra:	camiñar	desde	o	enigma	cara	ao	coñecemento	e	encontrar	polo	camiño,	
como	 Edipo	 a	 Esfinxe,	 a	 Beleza	 da	 palabra	 co	 seu	 misterio	 xamais	 desvelado,	
núcleo	de	miles	e	miles	de	reflexións	que	non	cesan.		
	
	

	


