
 

 

Fai uns meses a vense de publicar a obra gañadora do XI Premio Castelao de Banda 

Deseñada concedido pola Deputación de A Coruña. O agraciado foi Emilio Fonseca, 

debuxante e cineasta galego, polo seu Fóra de Mapa, obra ambientada na Venecia 

do século XV. Actualmente a obra atopase unicamente publicada en galego pero 

agardamos que pronto sexa tamén editada en outros idiomas. 

A trama xira en torno ao asasinato dun viaxeiro florentino e ás sospeitas 

que sinalan que a súa morte podería ter relación coa existencia de información 

acerca de novas rutas marítimas cara a India ou, se cabe, cara terras inexploradas. 

Nesta intriga veranse mesturados numerosas personaxes establecendo un 

interesante protagonismo coral que nos permite ter presente as numerosas 

realidades históricas do momento narrado.  

 

Fig. 1: Panorámica de Venecia 

Comezamos con Elías de Lemos, un cartógrafo de orixe sefardí que 

asentouse en Venecia tras fuxir da crecente persecución á que se vían sometidos os 

xudeus en Castela. Trala morte do florentino, os axentes da Serenísima República 

investigan a súa relación co morto e sospeitan da posibilidade de que o cartógrafo 
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lle oculta información das descubertas ao goberno veneciano. Desde xeito se nos 

achega o clima de espionaxe e competencia entre as diversas potencias marítimas 

ao longo do século XV. 

Relacionado con este tema atopamos tamén a Rimelli, axente encargado de 

investigar a morte do florentino e o cal expón como as informacións das rutas 

marítimas son vitais para Venecia debido á súa importancia como enclave 

comercial que conectaba as rutas entre Oriente e Occidente. Ademais, nesta 

personaxe se reflicte a crecente antisemitismo dos venecianos cando vemos como, 

dende o comezo, está convencido da culpabilidade de Elías polo feito de ser 

estranxeiro e xudeu.  

Isabella é unha adiñeirada empresaria veneciana que convence a Lavinia, 

ilustradora do taller de Elías, para realizar obras eróticas de inspiración clásica 

para a súa impresión e venda, sinalando a gran cantidade de clientes interesados, a 

pesar de estar prohibidos e ser considerados inmorais. Ademais, as dúas mulleres 

desenvolveran unha relación, máis sexual que amorosa, o cal, xunto ca trama dos 

impresos eróticos, danos unhas nocións da restritiva realidade sexual da época. 

Tamén cobrará certa importancia un tema habitualmente esquecido como é 

a escravitude africana en Europa, a cal estará presente nas personaxes de Laura, 

escrava doméstica de Isabella, e Manoel, un escravo liberado que actualmente é 

mariñeiro pero que podemos supoñer que tería traballado nas plantacións de cana 

de azucre que ao longo do século XV proliferaron nas illas do Mediterráneo e 

mesmo nas Canarias.  

Entrando nos elementos gráficos atopamos unha correcta interpretación 

das roupaxes da época, así como unha interesantísima representación da 

arquitectura veneciana coa presenza de algúns edificios emblemáticos como o 

Palazzo Ducale ou mesmo panorámicas que poden compararse cos gravados da 

época representando a cidade (fig.1). 

Outro elemento visual a resaltar é o xeito en que o autor imita varios estilos 

gráficos como elemento inmersivo. Así podemos aprecialo nas páxinas nas que se 

reproducen mapas ou a representación medieval das baleas, ou especialmente no 

conto que árabe que narra Levi Iacob, un xudeu asentado na corte otomá, o cal o 

autor ilustra con debuxos que imitan as miniaturas persas (fig. 2). 
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A obra foi realizada ao largo dun período de máis de catro anos, durante o 

cal o autor realizou un meticuloso traballo de documentación. Este incluíu 

consultas aos fondos da biblioteca do Museu Marítim de Barcelona o da New York 

Public Library, visita a museos como o Metropolitan ou o Museo naval e consulta de 

fontes textuais primarias como os diarios de Durero e do senador veneciano Marin 

Sanudo ou o libro de viaxes de Pedro Tafur. Ademais acudiu á propia cidade de 

Venecia, onde visitou a Academia e o Museo Correr. 

 

Fig. 2: Imitación de miniaturas persas e representación medieval das baleas 

Deste xeito atopámonos en Fóra de Mapa unha obra extensa, traballada e 

interesante que tenta abrir as máximas frontes posibles para establecer un retrato 

o máis panorámico posible da Venecia de finais do século XV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imaxes extraídas de Fóra de Mapa de Alfonso Fonseca] 
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