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Ollos de auga
"Ollos de auga" ten lugar na cidade de Vigo, o inspector Leo Caldas e o seu compañeiro
Rafael Estévez investigan o asasinato dun xoven saxofonista que morre nunhas
circunstancias moi estrañas. Hai partes do libro que non me gustaron moito, como cando van
ao hospital a buscar a lista das persoas ou as longas conversación coa señora Zuriaga.
Tamén hai partes que me gustaron moito e son moi graciosas, como os enfados de Rafael
Estévez. O libro é bastante sinxelo de ler, non me levou moito tempo lendo uns cantos
capítulos cada noite. En definitiva gustoume moito o libro, porque a novela policiaca é para
min un xénero moi bo, teño pensado mercar este libro xa que so o puiden coller prestado
uns dias na biblioteca. (Fernando)
O conflito da historia comeza cun asasinato en pleno inverno na cidade de Vigo, feito que
dará paso a unha historia policiaca chea de investigacións que levarán tras de si outros
asasinatos , mentiras, traizóns... contados de unha forma moi intelixente e con humor por
parte dalgún dos personaxes. O título “Ollos de auga” refírese aos fermosos ollos azuis do
home asasinado: Lois Reigosa. A partir deste asasinato, o inspector de policía Leo Caldas e o
seu axudante Rafael Estévez farán as súas investigacións ata chegar ao fondo do asunto. O
protagonista indiscutible é Leo Caldas, por medio do cal o autor lle dá á obra o toque
intelixente que a caracteriza, pero é o personaxe secundario Rafael Estévez o que o
acompaña en todo momento aportando o toque humorístico. Tamén hai algo especial cos
títulos dos capítulos: todos son unha palabra coas súas acepcións postas coma se dun
dicionario se tratase. Aínda que non pareza moi significativo, o que sucede no capítulo
podería recollerse nestas palabras, polo que están realmente ben pensadas.
Tras esta introdución, cómpre agora falar dos elementos narrativos da obra. O narrador
participa de forma externa como narrador obxectivista relatando os feitos en terceira persoa.
Segundo o seu coñecemento da historia, é un narrador omnisciente editorial xa que, ademais
de saber todo o que pensan e opinan os personaxes, vai valorando o seu comportamento,
destacando o tocante a Rafael Estévez, que ten unha personalidade un tanto retorcida. Na
acción a historia coincide coa trama, pero no tempo narrativo a cousa cambia un pouco ao
final: tras todas as investigacións, o inspector decátase de que algo se lle escapa, e isto fai
que a historia de un xiro. O culpable do asasinato pasa a ser a muller do acusado e, para que
ocorra este cambio, o autor acude a unha anacronía de tipo retrospectivo reconstruíndo
algúns sucesos e interrogatorios. O espazo da historia desenvólvese entre Vigo e na Illa de
Toralla, nos que o inspector fai os interrogatorios e onde se produce o asasinato,
respectivamente. Os dous personaxes xa nomeados e máis todos os editoriais que aparecen
na obra (debido ás múltiples investigacións que fan que aparezan personaxes nun momento
determinado) son redondos por presentaren unha caracterización complexa e pola súa
evolución. A reprodución do diálogo dos personaxes é na súa maioría mediante a utilización
do estilo directo rexido.
A miña impresión sobre o libro é moi positiva. Gustoume moito lelo porque, a parte de ser do
tipo de historias que me gustan, estou moi afeita a ler novela contemporánea e case
ningunha me desagrada. Hai un dato que me chamou a atención e que reflicte, sen dúbida
algunha, o actual que é a novela: o autor utiliza a frase “the show must go on” (o
espectáculo debe continuar, en inglés) sen tradución algunha. A lingua inglesa é actualmente
a máis importante, pero non sempre o foi. Para empregar isto, o autor conta co actual
coñecemento que a xente adquire sobre este idioma dando por feito que coñecerán por elas
mesmas a tradución. Esta especie de recurso non é a primeira vez que o vexo nunha obra, e
chámame moito a atención. O libro ten un tema agochado, que é o da homosexualidade. O
doutor Zuriaga (primeiro acusado) vive coa súa muller aínda que o seu sexo é o que lle
atrae. A razón pola cal agocha a súa orientación sexual é a súa distinguida posición social
que non lle permite amosar ningún escándalo. As opinións sobre este tema se reflicten dende
moitos puntos de vista , todos eles cuns argumentos moi bos, polo que fixo que
comprendese mellor a vida dun homosexual e os seus arredores. Os puntos de vista que
destacan son: da muller de Zuriaga, do mesmo Zuriaga, do DJ dun paz deste ambiente, do
Doutor Caldas e de Rafael Estévez que, aínda que con sorna, explica moi ben a situación.
Por último, non podería faltar no libro unha anécdota que nos leve á Galicia verdadeira.
Cando os investigadores van ao cemiterio, unha tumba ten unha inscrición da familia dun
falecido dando as grazas ao mar por lle devolver o morto que el mesmo provocou. O policía
Estévez, que é zaragozano, fica moi sorprendido e lle pregunta ao inspector como é que a
familia agradece tal cousa ao causante da morte. A resposta é unha explicación sobre a
importancia de sempre da pesca na nosa terra, e que a xente coñece o risco do mar ao que
todos os días van pescar os seus fillos, netos.. O feito de que lle “devolvese” o corpo non é

cousa moi usual. Aínda que un pouco agochado, paréceme un suceso moi bonito; penso que
o Inspector Caldas aporta unha explicación moi boa. (Elena)
Ollos de auga é a primeira novela escrita en galego que realmente me gustou. O xénero
policíaco é un dos meus preferidos pois neles é moi difícil, por non diciren imposible adiviñar
o final, que moitas veces non é o típico remate feliz, cousa que eu agradezo de cando en
cando, xa que así a sorpresa é máxima. O narrador ten unha participación externa, creando
así unha narración heterodiexética en terceira persoa, tamén é omnisciente, debido a que
coñece os pensamentos e sentimentos dos personaxes. Un claro exemplo son os recordos
que ten o inspector Caldas durante toda a novela, pensa nunha moza que xa non está, nun
detalliño que se lle escapou en relación ao crime, no seu axudante, etc. Todo isto fai que
sexa o personaxe principal e tamén un personaxe redondo, pois evoluciona durante a novela
como tamén evoluciona Rafael Estévez, un zaragozano un pouco brután que non se adapta
ao humor e á retranca dos galegos. Estévez e Caldas forman unha parella perfecta, a típica
parella literaria, o gordiño que non ten pelos na lingua e fala sen pensar e o home que pensa
máis que fala, guíase polos seus instintos (pero porque sempre son acertados) e ten que
sacar ao outro dos enredos nos que se mete. Aínda que moitas veces o que leva a razón é
Caldas, é necesario dicir que Estévez acerta cousas da trama e ninguén lle fai moito caso ata
que máis tarde o confirman, é o caso da homosexualidade da vítima da que está seguro xa
no comezo do libro. A novela ten unha reprodución directa, máis concretamente un estilo
directo rexido. En canto ao tempo abundan as escenas e as pausas. Isto é debido aos
interrogatorios, dunha grande importancia sentimental, e aos reveladores descubrimentos
que fai o inspector. A trama é moi complicada e ten moitos xiros, un claro exemplo é a
inocencia do sospeitoso e a culpabilidade da súa muller xunto co seu amante. Sen embargo a
trama coincide co tempo da historia e iso axúdate moito, como tamén o fai que coñezas o
escenario no que se desenvolve o crime. É real e máis concretamente Vigo, a illa de Toralla,
certos bares da cidade e unha taberna que, segundo conta o autor, existe na realidade.
O inspector, durante a investigación, percorre o mellor nivel de vida e un máis baixo. É dicir,
a burguesía actual e o ambiente nocturno. Descubrín que forman unha moi boa parella, case
tan boa como Estévez e Caldas. Ao meu parecer é un dos puntos fortes da novela,
ensinarnos o lado escuro da burguesía, as mentiras e os segredos. Tantos ou máis cós que
ten a clase media, máis relacionada coa burguesía do que cremos. Fose onde fose, alí todo o
mundo escoitaba“Patrulla nas ondas”. É un programa de radio no que o inspector Caldas
axuda á xente, ou polo menos o intenta. O policía pensa que ninguén o escoita, pero
pescudando información para o caso descobre que é famoso, todo o mundo coñece o seu
nome. Cómpre dicir que o programa tamén foi unha axuda para resolver o caso, aínda que o
inspector case se decata demasiado tarde. O libro é unha mistura perfecta de humor,
intelixencia e unha gotiña de novela negra. O meu momento preferido é, sen dúbida, o baño
na praia. A Estévez pícalle unha faneca brava e pásase dous ou tres capítulos laiándose,
ademais por culpa diso métese no problema máis grave de todos nos que estivera ata agora,
sen contar o que tivo que facer para chegar a Galicia dende Zaragoza.
Para finalizar quero dicir que me pareceu unha moi boa novela. Perfectamente narrada e
cunha intriga que nunca desaparece, nin tan sequera cando todo acaba, polo que me
gustaría ler a segunda novela do autor. Espero que sexa igual cá primeira, pois superala é un
pouco complicado. (Marta)
Ollos de auga é unha novela policiaca escrita por Domingo Villar. É a típica lectura que te
absorbe e non podes parar de ler ata que a rematas. Ademais diso, a linguaxe é bastante
sinxela, en contraste cunha trama complicada na que o mínimo detalle é relevante para a
historia. Este tipo de historias son as que máis me gustan porque adoro os libros de acción ,
de aí que sexa tan complicado atopar un deste tipo nas lecturas de galego, posto que a
maioría tratan outros temas. Outro aspecto que me gustou é que a historia transcorre na
cidade de Vigo porque é agradable imaxinar ao inspector Leo Calda sentado no Elixio, o
mesmo lugar que eu vin cos meus ollos non moito tempo atrás ou imaxinarme ao inspector
Leo Caldas paseando polo Castro ou mesmo por Príncipe, xa que isto fai que a historia sexa
máis real ou mesmo máis interesante. Respecto aos personaxes, o autor domina moi ben a
evolución no transcurso da historia, fíxome moita gracia o personaxe de Estevez, polo seu
particular carácter e a súa pouca paciencia á hora de interrogar aos sospeitosos.Respecto ao
inspector Caldas, penso que é un home ao que lle gusta ir por libre e que non pode parar
quieto ata que non atopa o que busca. Definitivamente é un personaxe complexo do que por
exemplo non coñecemos o que lle aconteceu con Alba, algo que me tivo intrigada toda a
historia e que espero que comente no próximo libro. Outra cousa sorprendente do inspector
é a súa memoria cos detalles e a súa intuición presente durante todo o caso.
O asasinato é moi peculiar e ao parecer bastante doloroso. Sinceramente sorprendeume

moito que un produto tan común como o formol puidese facer tanto dano nun ser humano. A
verdade é que o desenlace non me resultou moi inesperado,sen embargo pareceume
sorprendente que resolveron o caso grazas a Pipo, o can dun traballador da empresa
encargada da distribución do formol. A organización do libro é un tanto especial, ao principio
non entendía moi ben o porqué da colocación dunha definición ao principio de cada capitulo,
pero a medida que ía avanzando coa lectura, semellóuseme como un xogo atopar a palabra
no capítulo e a súa acepción correspondente. Ademais é unha boa maneira de recordar
acepcións de palabras coñecidas. A linguaxe do libro non é moi difícil, aínda que si que é
máis complexa ca noutros libros. Sen embargo creo que esta moi bonito escrito , sobre todo
as escenas de chuvia sobre a cidade ou as descricións das paisaxes. Para finalizar, debo dicir
que é un libro totalmente recomendable, intrigante é mesmo divertido que te axuda a
esquecer realidade. (Carmen)
Ollos de auga conta a historia de dous policías que tentan resolver o asasinato dun
saxofonista. O primeiro que me impresionou foi o asasinato xa que nunca lera sobre un tan
estraño con todo o tema do formol. A partir deste momento o libro vaise complicando de
maneira que non es capaz de deixar de ler. Impresionoume moito como as pistas va
evolucionando e facéndose máis complexas cada vez. Ademais, os policías teñen moitos
problemas para atopar novas pistas xa que foi un asasinato moi meditado e pensado.
Un aspecto que me gustou moito é que ti les coma se foses o inspector Leo Caldas o que fai
que vaias descubrindo todo ao mesmo tempo ca el e o que fai máis sinxelo imaxinarte todo o
que acontece xa que parece que ti es un dos personaxes da historia. Outro aspecto positivo é
que o libro te asombra ata o final xa que nada é o que parece neste asasinato. Cres que xa
está todo resolto e dun intre a outro toda a historia que crías certa cambia. Tamén hai que
estar moi atento cando les o libro porque todos os detalles son importantes para resolver o
caso. Gustoume moito que ao comezo de cada capítulo aparecera unha palabra cos seus
distintos significados. Pronto comecei a buscar en cada capítulo a palabra do comezo para
ver a que acepción correspondía, coma un xogo. Este libro gustoume moitísimo tamén,
porque está ambientado en Vigo e podes imaxinar todos os lugares nos que se desenrola a
acción. Tamén ten un papel moi importante no libro o xogo de mentiras que rodea o caso xa
que primeiro a vítima minte a súa muller que remata descubríndoo pero tamén minte ao
resto da sociedade viguesa xa que era unha persoa moi importante. Tamén está a mentira
do DJ que ao principio di que non sabe nada do caso e ao final era a persoa que deu unha
das pistas máis significativas. Pero a mentira que cambia o curso do libro é a do home que
traballa na distribuidora de formol. Pareceume un libro moi interesante e aínda que ten un
vocabulario fácil a historia ten a súa complexidade xa que hai que estar todo o tempo
observando os detalles. Non teño nada negativo que dicir do libro e recoméndolle a todo o
mundo que o lea porque é diferente a todos os demais libros. (Elena)
Ollos de auga é unha emocionante novela de misterio policíaca, onde o inspector Caldas e o
axente Estevez investigan a morte dun famoso saxofonista, Lois Reigosa. O crime
desenvólvese na coñecida Torre de Toralla, preto da cidade de Vigo. O inspector, que
compaxina o seu traballo de investigador policial, cun programa radiofónico sobre temas de
índole policial, trata de esclarecer a extraña morte do músico, friamente asasinado.O nome
do libro, radica nos ollos do saxofonista, moi penetrantes e azuis, asemellados á auga.
É un libro cunha dinámica moi magnética: Os sucesos acontecen moi rápido, case sen tempo
para asimilar o anterior capítulo. Isto provoca unha sensación de empatía có inspector, xa
que o lector vive o axetreo dunha auténtica investigación criminal. Cabe destacar, a pequena
definición denotativa, que aporta o autor ao comezo de cada capitulo: Esta palabra coa súa
definición serve de introdución ao capitulo. Esta palabra tamén é importante, xa que será a
palabra clave do capítulo. Os protagonistas son persoas cunha peculiar historia. O axente
Estevez e un home irascible e agresivo, pero tamén un policía perspicaz e observador. O
trato co seu inspector e impecábel, non mostra signos de agresividade con el e, moitas
veces, quere deixar ver o seu pequeno sentimento de admiración polo seu xefe. O inspector
é un home intelixente. Non é un erudito en temas policíacos, pero é un home meticuloso,
con capacidade máis que suficiente para relacionar conceptos. É o home perfecto para a
investigación dunha trama tan complexa coma a tratada. O espazo é pechado, é dicir,
limitase á zona de Vigo. A cidade e arredores son o berce do misterio. O laboratorio do
amigo de Caldas, o despacho, a discoteca Idílico, o apartamento de Lois e o despacho do
inspector son os espazos máis remarcables do libro. O tempo é lineal, cunhas alusións
aclaratorias a un pasado próximo. Non hai saltos longos no tempo, agás o relato da dona do
doutor, que descubrira a relación do seu marido con Lois. A trama é complexa. A principal
xira arredor da resolución do caso. As ramificacións desta son a chantaxe do picadiscos
Orestes, a historia do axente Estevez na sua Zaragoza natal, a relación do pai do inspector

Caldas con Leo Caldas e a sua relación con Alba, a súa ex-muller. Despois da principal, a
máis importante e a relación do doutor Zuriaga e Lois, relatada pola muller do doutor e polo
doutor, querendo dar dúas visións da relación. Como xa dixen, a trama e complexa, e a
resolución desta non ía ser menos. O cambio de asasino xa no tempo de desconto é un
agasallo sorpresa para o lector que o autor brinda sen aviso. Todo apuntaba nunha dirección,
mais era a dirección contraria a correcta. Unha trama ben urdida polo escritor que aporta un
matiz moi satisfactorio a un final acorde ó libro.
En definitiva, Ollos de auga é un libro fácil de ler, cunha trama engaiolante e un desenlace
demoledor. O xénero policíaco nunca me atraeu ata que lin esta novela. Realmente
recomendaríallo aos meus amigos, xa que e moi hipnotizante e quedas con ganas de máis.
(Valentín)
Ollos de auga é unha novela negra escrita polo vigués Domingo Villar. A historia comeza coa
morte dun saxofonista, Lois Reigosa, e os nosos protagonistas, Leo Caldas e Rafael Estévez,
intentan resolver o asasinato, descubrindo así , traizóns, mentiras, a parte escura das
persoas … O título do libro alude, sen dúbida, aos fermosos ollos azuis de Lois Reigosa, uns
ollos tan azuis que son capaces de atrapar o amor de calquera. Un aspecto que me chamou a
atención é que ao comezo de todos os capítulos o autor emprega unha palabra con todas as
súas definicións, que resumen perfectamente o contido que se vai a tratar. Ademais, fixeime
que a palabra do primeiro capítulo é “Escuro”, e do último é “Claro”, antónimos que se refire
ao comezo da acción e o final da investigación. Pareceume moi práctico esta técnica que
utiliza. O libro trata duns temas moi actuais, como por exemplo a homosexualidade. O morto
é homosexual, e xunto con el, o seu amado, Dimas Zuriaga. O inspector nunca dubidaría do
doutor se non fose polas pistas que deixou Orestes Rial no ordenador. O doutor é un home
normal que ten muller e unha familia, ten un papel moi importante na cidade de Vigo, polo
que ten que agochar os seus verdadeiros desexos. A acción da historia dá moitos xiros, xa
que o autor logra impresionar ao lector co final inesperado. O inspector Caldas, ao dar por
resolto a investigación, decátase de que hai algo que se lle escapou, algo que pode cambiar
toda a acusación. A pista que lle permitiu chegar ao asasino é unha frase do filósofo Hegel
que me gustou moito. A frase é : Benvida sexa a dor se é causa de arrepentimento.
Para rematar, quero dicir que o libro está realmente moi ben redactado e estruturado. En
xeral , este xénero de historias gústanme moito, polo que me resultou moi agradable lelo. O
autor utiliza un vocabulario sinxelo e de fácil comprensión. (JingGing)
O título do libro fai referencia á cor dos ollos de Lois Reigosa, un saxofonista homosexual que
aparece morto no seu espectacular apartamento. Leo Caldas, o protagonista da obra, debe
investigar este asasinato. Trátase, por tanto, dunha novela negra, por isto se utiliza un léxico
normal, estándar, que serve para reflectir os pensamentos do investigador.
Os títulos dos capítulos son definicións que achegan de palabras e situacións que se dan nos
mesmos. Isto me pareceu moi orixinal, ademais, que outros títulos se lle poderían poñer a
unha novela desta índole sen desvelar o que pasa? Hai varias cousas que me gustaron moito
do libro: Hai moito diálogo, o que lle da ao texto moita viveza e mantén interesados aos
lectores. Sempre me decantei polas novelas con moito diálogo, porque me gusta a forma en
que podes xulgar ti mesmo aos personaxes e descubrir a súa personalidade a través das
súas palabras. Tamén me pareceu interesante dende sempre, o xeito en que se pode
describir un lugar por medio dunha conversa entre dous personaxes. Por exemplo, cando se
encontran na casa do doutor Zuriaga, entre Leo e o seu axudante establecen unha conversa
intercambiando as súas impresións pola casa. E falando disto teño que dicir tamén que me
encantaron as minuciosas descricións que se fan, foi unha das cousas que me alegraban ao
lelas.
As personaxes encaixan moi ben unhas coas outras; por exemplo: Leo Caldas non fai rir, as
partes nas que lle corresponde falar ou pensar son serias reflexións. En cambio, houbo
partes da novela nas que sinxelamente se me escapaba algunha gargallada aínda que non
quixera, a meirande parte delas protagonizadas polo axente Estévez, Domingo Villar relata
estas partes moi ben, coa naturalidade e espontaneidade das bromas. Unha das partes nas
que me rin moito é, por exemplo, cando o can de Isidro Freire lle quita o cordón do zapato a
Estévez.
Algo que me gustou moito tamén foron a variedade de sitios descritos: Oficinas de xente
adiñeirada, mansións ao pé do mar, hospitais privados, bares repletos de intelectuais,
apartamentos en illas con vistas incribles ... Non son paisaxes correntes, encantoume
imaxinar estes lugares e rodearme deles no tempo que dedicaba a ler.
Gustoume tamén a actitude do inspector fronte ao amor. Nas poucas ocasións nas que o
noso protagonista fala da súa muller, o fai con pena, pero asimilándoo e coa certeza de que
ela, Alba, non vai volver. A vida segue, e el limítase a facer o seu traballo ben e non pensar

demasiado, xa o superará. É o amor dende unha perspectiva totalmente diferente á que
outras novelas presentan, gústame que por unha vez unha separación non represente o fin
do mundo nin o principal tema de pensamento do que a sofre. Sen chegar a ser unha novela
excepcional, foi unha lectura moi confortable. O seu único pero é a historia, que cara ao final
se volta encerellada e remata moi rapidamente, de forma abrupta. De non ser por isto tería
sido perfecta. É a primeira vez que leo unha novela negra, gustoume a experiencia, e penso
volver a facelo. (Silvia)
Ollos de Auga é unha novela policiaca de Domingo Villar. O título debese a cor dos ollos do
asasinado, que eran azuis tan claros que parecían auga e aínda sen vida expresaban moito.
Conta a historia do asasinato do saxofonista Lois Rigosa e a investigación do inspector Leo
Caldas e o seu compañeiro Rafael Estévez . A novela está escrita en terceira persoa, o
narrador é externo, omnisciente e editorial xa que fai valoracións sobre os acontecementos e
os personaxes.
No referido á acción a trama coincide coa historia, pero no tempo hai pequenos saltos
temporais cara o pasado para recordar detalles da investigación que ían quedando atrás e
para recabar toda a información que permita deter o culpable, o que fai moi fácil seguir a
liña de pensamento do inspector Caldas e non perderse na historia. O protagonista
indiscutible da obra é Leo Caldas, que compaxina o seu traballo de inspector co de locutor de
radio no programa chamado Patrulla nas ondas, e a pesar de que non lle gusta o seu
programa, e o considera aburrido, ao longo da súa investigación moita xente o recoñece por
el e iso nunca deixa de sorprendelo. Rafael Estévez é zaragozano e as súas maneiras non
son as máis adecuadas en moitas ocasións debido a que perde os estribos con facilidade.
Ambos son personaxes redondos posto que evolucionan o longo da historia. A reprodución do
diálogo dos personaxes é na súa maioría mediante a utilización do estilo directo rexido.
O espazo é a cidade de Vigo, e foi na torre da illa de Toralla onde aparece o cadáver de Lois
Rigosa e o Elixio, bar que eu non coñezo e que existe na realidade, tamén ten a súa
importancia no libro. Cómpre sinalar que os capítulos en lugar de ter un título ten unha
palabra coas súas diferentes acepcións. Ao principio chocoume bastante e non as lía, máis
para diante si, e trataba de buscar a razón pola cal esa palabra fóra escollida.
Por outra banda o libro gustoume moito. Xa me falaran del, e moi ben, polo que as miñas
expectativas estaban moi altas. Ao principio non me terminaba de convencer mais agora que
o rematei vou compartir a opinión positiva dos meus compañeiros. O que máis me gustou
deste libro foi que a acción non se detén en ningún momento, o que fai que queiras lelo de
un tirón e sen parar, sobre todo cando te achegas cara ao final que para min resultou
imposible deixar de ler até saber que foi a muller de Dimas Zuriaga a responsable dos dous
asasinatos, de Oulliños e Orestes. Rafael apórtalle un pouco de humor a obra cos seus
comentarios sobre o caso e cando perde os nervios e enlouquece un pouco; a súa
personalidade é totalmente oposta a de Leo Caldas o que os converte nunha boa parella de
traballo. El adiviña cousas, como a homosexualidade de Lois, antes que ninguén e
encontrando o ordenador que sería clave a ter as fotos de Lois mais o seu amante, Dimas
Zuriaga.
Unha cousa que me deu moita mágoa é a pouca información que se ofrece sobre Alba, a exnoiva do inspector. Sábese que estiveron xuntos bastante tempo e que probablemente a
razón para que o ela marchara era o desacordo a hora de ter fillos, sen embargo gustaríame
que o narrador tivera contado a historia dun xeito un pouco máis completo.
Por último quero destacar o ben estruturada que estaba a obra e os xiros que daba para
atopar o culpábel, pasando por varios sospeitosos, e como ao final foi a aparición dun
pequeno canciño negro o que desbaratou todos os plans de Mercedes Zuriaga de inculpar o
seu marido e quedar co diñeiro e co seu amante. (Irene)
Leo Caldas e o seu axudante Estévez investigan un dos casos con máis sona dos últimos
anos, o cruel asasinato dun prometedor saxofonista vigués que adoitaba frecuentar os bares
de ambiente máis famosos da cidade. Todas as pistas conducen a pensar que o culpable do
crime é o reputado doutor Zuriaga, director dunha fundación que leva o seu nome e amante
do asasinado. Tras o excelente traballo dos investigadores e a equivocada acusación do
doutor, descóbrese que os verdadeiros artífices do delito foran a señora Zuriaga, esposa do
doutor, e o seu amante Isidro Freire. Esta intrigante novela relátaa un narrador externo, algo
que, para min, desmerece un pouco a historia. Persoalmente penso que o enfoque dun
narrador-protagonista que se centrase nos pensamentos do inspector sería máis interesante,
aínda que son consciente de que este tipo de libros son máis fáciles de relatar desde o punto
de vista dun narrador omnisciente, o cal, neste caso, permítese ademais facer valoración con
respecto aos personaxes e aos acontecementos. Destacaría a abundancia do diálogo fronte a

escasa narración, facéndose notar a procedencia do autor do cine e da televisión. A acción
transcorre en Vigo, pero ás veces dá a sensación de que se está a falar dun lugar moi lonxe
de Galicia, xa que algunhas escenas semellan sacadas dunha novela americana. Neste libro,
existe un gran número de personaxes que evolucionan ao longo da historia, polo que
poderíamos consideralos como redondos, os cales interactúan en estilo directo rexido.
Chamoume a atención a figura do excéntrico axudante do inspector Rafael Estévez, ás veces
insoportable, pero o único capaz de poñer un pouco de humor á historia. Aínda que son
escasas as anacronías, aparecen evocacións retrospectivas cando o inspector recorda algúns
sucesos que se lle escaparan nun principio. Un dato curioso é que o autor escribe ao principio
de cada capítulo unha palabra coas súas correspondentes acepcións a modo de título. Ao
principio pensei que non tiña relación co capítulo pero a medida que avanzaba coa lectura
dinme conta de que esa palabra era bastante representativa do que se relataba a
continuación.
A miña opinión sobre este libro é boa, aínda que me esperaba algo máis sorprendente, xa
que me falaran moi ben desta novela. De todas formas, gustoume moito, a historia é desas
intrigantes que fan que teñas que continuar lendo ata chegar a un final totalmente
inesperado. Sobre todo creo que é interesante ver como os personaxes do entorno do Doutor
Zuriaga viven nun mundo no que as aparencias teñen un papel crucial e intentan que non se
descubra a homosexualidade do doutor nin as infidelidades da súa muller, aínda que ao final
sábese que o seu matrimonio era unha farsa. (Irene)

