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A luz da candea e a imaxe da luz da candea reflectida
no espello colgado entre as dúas fiestras retorceuse
e endereitouse cando entrou na sala e outra vez cando pechou
a porta. Tirou o sombreiro e achegouse amodo. As táboas
do piso renxéronlle baixo as botas. Co traxe negro quedou
detido no vidro escuro en que os lirios se inclinaban
moi pálidos desde a fina cintura do floreiro de cristal tallado.
Ao longo do corredor frío ás súas costas pendían os retratos
de devanceiros que apenas coñecía todos encadrados
en vitrinas e apenas alumados sobre os paneis estreitos
da parede. Baixou a vista para observar o cabo acanalado
da candea. Gravou a pegada do polgar na cera quente
empozada na chapa de carballo. Finalmente mirou
para o rostro tan consumido e mirrado entre as pregas do pano
funerario, o bigote amarelecido, as pálpebras finas
coma o papel. Aquilo non era durmir. Aquilo non era durmir...

■ Temática: historia de amizade e lealdade entre
dous mozos.
■ Idade recomendada: lectores adultos.
■ Aspectos destacables: obra galardoada co
National Book Award e co National Book Critics
Circle Award (Estados Unidos, 1992); do autor
de “A estrada” (Faktoría K); valor simbólico da
fronteira.

Cormac McCarthy
Á morte do seu avó, John Grady Cole ten 16 anos e vive no

(Rhode Island, Estados Unidos, 1933)

rancho familiar de San Ángelo (Texas), fundado polos seus

Pasou boa parte da súa nenez e mocidade en
Knoxville, Tennessee, onde comezou a carreira de
Humanidades, que non chegou a rematar. Alistouse
despois nas Forzas Aéreas estadounidenses, onde
permaneceu catro anos. Sábese pouco da súa vida
persoal, porque apenas concede entrevistas aos
medios, pero el mesmo descríbese como un ser
solitario, máis amigo de científicos que de escritores.
Casou tres veces e levou unha vida desordenada,
mudando de domicilio e traballando en diferentes
oficios, vivindo de bolsas e premios que recibía polas
súas obras. Está considerado un dos principais
novelistas da literatura norteamericana actual. Entre
os seus traballos destacan “Suttree”, co que recibiu
en 1981 o Premio MacArthur Fellowship, e “A triloxía
da fronteira”, coa que conseguiu o recoñecemento do
público e da crítica; a esta serie pertencen “Todos os
cabaliños lindos”, “O paso” e “Cidades da veiga”. En
2005 publica “Non é terra para vellos”, levada ao cine
polos irmáns Coen, e en 2006 aparece “A estrada”,
recoñecida co Premio Pulitzer de Ficción 2007 e
adaptada á gran pantalla por John Hillcoat en 2009.

devanceiros. Mais a nai de John decide vender a propiedade
e que o rapaz vaia vivir con ela á cidade. John Grady non acepta
a proposta e convence o seu mellor amigo, Rowlins, para que
o acompañe nunha viaxe cara ao sur. Ambos os dous foxen
a cabalo na procura da fronteira porque agardan atopar
traballo de vaqueiros en México. Polo camiño darán con
outro mozo, Jimmy Blevins, que semella escapar de alguén.
O encontro marcará o destino da súa viaxe.
“Tantos cabaliños lindos” é unha historia de amizade
e lealdade entre dous mozos. Transcorre na fronteira,
un lugar xeográfico mais tamén literario; metáfora
do desarraigamento, da viaxe, de realidades que cambian
en función do lado da liña na que nos atopemos.
Cormac McCarthy está considerado un dos autores
norteamericanos máis importantes da literatura actual.
“Tantos cabaliños lindos” publicouse por primeira vez nos
Estados Unidos en 1992, e deseguida conseguiu a atención
do público e da crítica ata converterse nun éxito de vendas.
No mesmo ano da súa publicación gañou o National Book
Award e o National Book Critics Circle Award nos Estados
Unidos. O director Bob Thornton levouna ao cine no 2000.
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