


a crítica contribuíse a mellorar a escritura. Eran tempos de cons-
trución dunha verdadeira literatura no noso país e podía verse 
como se desenvolvían todos os sectores, en estreito contacto —
de reunións, de copas, de risas— uns con outros. Dende a miña 
perspectiva pregunteime interiormente se realmente os autores 
(ou os críticos) desexaban a crítica, se non era para enxalzar o 
seu traballo. Pero resultaba evidente que esa dúbida non incluía 
a Agustín. A forza coa que el buscaba mellorar mellorábanos a 
todos. Sentín verdadeiro respecto por el dende entón.

A terceira evocación é unha longa continuidade. Intermiten-
temente chegaron á miña mesa todos os libros de Agustín. En 
galego, en castelán, en catalán. Viñan acompañados de longas 
cartas, das que podo evocar a caligrafía sen miralas. Incluso can-
do o correo electrónico xa dominaba as nosas vidas, as cartas 
de Agustín chegaban manuscritas, próximas, cheas de vida e de 
reflexións literarias. Somerxida na axitación do traballo, sempre 
me quedou a inquietude de non chegar a estar á altura desa co-
rrespondencia. Pero tamén sabía con total certeza que Agustín 
non mo tería en conta. En cambio, eu tiña o privilexio de asistir 
en primeira fila ao percorrido dunha traxectoria que diversifi-
caba sen cesar temas e xéneros detrás da sutileza construtiva, o 
simbolismo velado, o compromiso moral e o risco das formas. 
Vendo as súas obras ordenadas no meu estante sei que unhas 
me gustaron máis ca outras —e como podería ser doutro modo 
nese andel desbordado!—, pero sen dúbida admirei a obstinada 
persecución do escritor por dar auténtica forma literaria á vida 
dende o primeiro sobre de correos.

A última evocación é un sorriso: volvo ler nas páxinas de 
Amor dos quince anos, Marylin a fugaz aparición dunha Teresa 
Colomer, profesora da Universitat Autònoma. Converterme 
nunha personaxe literaria é un aceno de complicidade que só 
comparto con Agustín. Grazas Agustín, dende sempre… z

Grazas, Agustín

Teresa Colomer

Púxenme a recordar dende cando teño a sensación de que 
nese extremo do mapa teño a alguén que forma parte da 
miña constelación. E creo que foi en 1994, no premio 

Edebé por Trece anos de Branca. Agustín irradiaba esa mesma 
emoción sinxela e próxima coa que recolleu esa impresionante 
cantidade de premios recibidos ao longo da súa carreira. Ás pou-
cas frases sentías que era un dos teus, é dicir, que el te convertía 
sen máis nun dos seus. Ou acaso non proviñamos todos deses 
movementos democráticos e educativos que invadían os libros da 
ilusión dunha sociedade nova e que, sen dúbida, invadiu os teus? 
Ou non nos formaramos nese depósito de lecturas apaixonadas 
que nos facía desexar a mellor Literatura Infantil e Xuvenil con 
todas as súas maiúsculas e que, por suposto, abarcaban o cine, o 
cómic e todas esas referencias de Agustín que se foran coando 
sempre nas súas obras e que lle prestaron os moldes e motivos 
que el recrea, tal e como fixeron sempre os bos escritores? E non 
andabamos todos en defensa das nosas linguas ameazadas e esa 
era unha das súas preocupacións máis sentidas? Felicitoume por 
un artigo sobre o sexismo nos libros para nenos coma se fose eu 
a premiada do acto, “pero ese é un artigo de fotocopia”, díxome, 
e recórdoo porque me fixo graza a expresión. Fomos verdadeira-
mente amigos dende entón.

Outro instante —e elixo aquí esa fragmentación tan de Agus-
tín, nos seus anuncios por palabras, nos seus álbums de fotos, 
as súas perspectivas cruzadas, as súas dimensións superpostas, o 
seu xogo rodariano da imaxinación— sitúao ao cabo de pouco 
nos encontros de mesa verde da Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Reivindicaba que a literatura para nenos non fora in-
visible para a crítica, nunha expresión que fixo fortuna; esixía que 


