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I 

ACTIVIDADE 

Na clase de hoxe traballaremos o comentario crítico. A continuación vos achego un texto 

que teredes que ler e sobre o que debedes dar a vosa opinión dunha maneira argumentada e 

reflexiva. Podedes expresarvos con total liberdade, escribir o que consideredes. O máis 

importante é que as ideas sexan vosas e que o escribades coa maior claridade posible.  

Se tendes algunha dúbida, preguntádeme! 
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A miña sufrida biblioteca 
Eduardo Mendoza (16 de maio do 2016) 

Teño o costume de desfacerme dos libros que lin. E tamén dos que aínda non lin, si vexo que teñen 

mal prognóstico. A orixe deste costume, que moitas persoas atopan bárbara e desalmada, non é 

intelectual. Durante unha longa etapa da miña vida combinei a mobilidade cunha relativa escaseza de 

medios, co que me vin forzado a ir deixando atrás obxectos estimados pero non de primeira 

necesidade. As primeiras vítimas desta urxencia sempre foron a vaixela e os libros; a vaixela, pola súa 

fraxilidade; os libros, polo seu volume; en ambos casos, polo peso de embalar e meter en caixas 

cousas de tamaños e formas difíciles de axustar. Total, que acababa tirando pratos, vasos e cuncas de 

moi escaso valor, e pilas de libros dun valor material aínda máis escaso, aínda que quizá de maior 

valor sentimental. Pero o bo dos apuros é que o sentimentalismo desaparece cando a necesidade 

aperta. Fóra libros.  

Á terceira ou cuarta masacre deime conta de que de cando en cando necesitaba os libros que tirara e 

de que, si necesitábaos, podíaos volver comprar. Aparentemente, un gasto dobre. En realidade, un 

considerable aforro si entra no cálculo o custo do espazo e o mobiliario. Si o libro que quería 

recuperar estaba descatalogado, atopábao online, en librerías de segunda man ou, ás malas, nalgunha 

biblioteca pública. E si todo isto fallaba, sempre me quedaba a solución de encollerme de ombreiros 

e pasar a outra cousa. A vida está chea de frustracións e renuncias e non poder reler un libro, habendo 

tantos, non é gran tormento. 

A práctica ensinoume que os sentimentos, como ao parecer ocorre con outras prolongacións do 

corpo humano, recompóñense. Nas miñas sucesivas vivendas non había libros, pero procuraba que 

non faltasen as flores, outro artigo entrañable que, a diferenza dos libros, leva incorporada a 

fugacidade. Máis tarde, cando alcancei certo grado de estabilidade, acumulei algúns libros, pero non 

perdín a hixiénica costume de desprenderme da maioría. Unha parede limpa non me parece menos 

acolledora que unha parede cuberta de estantes. E polo que se refire á utilidade dunha biblioteca 

persoal, considéroo nulo ou pouco menos. vin bibliotecas persoais especializadas, arduamente 

construídas ao longo de toda unha vida, que logo algunha institución pública convén a herdar de mala 

gana. Salvo estes casos contados, unha biblioteca persoal é un mapa confuso da peregrinación 

intelectual do seu dono: cambios bruscos de gustos ou intereses, propósitos abandonados, paus de 

cego e unha boa dose de azar. Como máximo, testemuño dunha certa solidez de criterio, de amplitude 

de miras, de cultura xeral. Antigamente, o que nacía nunha casa provista dunha biblioteca, tiña ao seu 

alcance un territorio por explorar. 

A biografía dalgunhas persoas de mérito inclúe o episodio de descubrimentos venturosos. Pero como 

pasa tamén noutros aspectos do desenvolvemento xuvenil, o que un ten en casa suscita menos 

interese que o que hai na casa do veciño. No meu caso, recordo sentir curiosidade por libros que vía 

en bibliotecas alleas, pero non na que fixeran os meus pais. Quizais si que son un desalmado. A xente 

normal sente apego polos seus libros, como polos seus amigos. Eu tamén, pero ao meu modo. Por 

máis afecto que lles teña, non me gustaría convivir con eles. Prefiro perdelos de vista, reencontralos, 

comparar o que o paso do tempo cambiou en cada un. Hai algo morboso en reler un libro que leva 

anos envellecendo ante os meus ollos. Prefiro volver compralo, novo, co papel branco, ben 

encadernado, sen nada de po, como a primeira vez que o lin. Ata entón, todos os libros que lin, 

seguen na miña memoria. A inmensa maioría, aparentemente esquecidos. Non importa. Son o que 

eles me aportaron no seu momento. E tamén poden reaparecer de súpeto, cunha claridade cega, coma 

se acabáseos de ler.  


