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Para un amante do libro impreso, o momento da súa apertura convértese nunha aventura sensorial que 
comeza xa no instante no que racha o seu primeiro envoltorio de celofán. O olfacto, a vista, o tacto; os 
sentidos agudízanse para percibir as primeiras sensacións que proporcionan as páxinas recén abertas: o 
seu olor, as súas cores e tipografía, as súas formas e xeometrías, o tacto do seu papel… O libro ábrese 
ante o lector como un belo obxecto, evocador de sensacións que nos retrotraen á nenez e ás primeiras 
lecturas.  

A obra de Chencho Pardo que teño nas miñas mans é un fermoso exemplo disto. 

Por un lado, o traballo deste excepcional debuxante e calígrafo, que nos presenta a súa versión 
deseñada de distintas localidades polas que pasan os camiños de Santiago en Galicia desde unha óptica 
distinta e orixinal. E digo a súa versión porque, como todo artista, Chencho reinterpreta a realidade, a 
fermosea reinventando as localidades que representa. A súa visión planimétrica introdúcenos en 
espazos imaxinados nos que convive a realidade descrita cunha minuciosidade asombrosa, con vistas 
que serían imposibles de contemplar se non as simultanease e embelecese o lapis e o talento do artista.  

Por outro lado, a excelente e delicada edición en que se presenta, que vén acrecentar aínda máis o 
pracer que produce gozala. 

Arquitecturas heteroxéneas, debuxadas coa minuciosidade dun plano, onde asoma a nota de cor nun 
motivo vexetal, nas ondas dun mar que máis parece de cartón e nos barcos que navegan entre estas, 
nas bandeiras que suxiren fortalezas medievais e nos personaxes e escudos que as acompañan. Todo 
isto mergúllanos nun mundo no que convive armonicamente a realidade descritiva e a lenda,  e cuxa 
contemplación pódese gozar nesta publicación, que pasa a formar parte dos fondos da nosa biblioteca, 
e na mostra temporal que ten lugar nas salas do Museo das Peregrinacións e de Santiago ata o día 25 
de outubro de 2020. 

 

A bibliotecaria. 

    

 

 

  


