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Mercedes Leobalde García (A Coruña, 1967) estudou 
Filoloxía Galego-Portuguesa e dedicouse unha década á 
docencia. Actualmente é tradutora e escritora. 
Como escritora conseguiu diversos galardóns:   
-Co relato Taxi Driver foi finalista do Premio Ánxel Fole de 
Narración Curta (2011) e do Manuel Murguía de 
Narracións Breves.  
-Co poemario Chamádeme Eva gañou o Premio de Poesía 
Erótica Illas Sisargas(2013) e con Funambulistas (2014), o 
Premio de Narrativa Curta Ánxel Fole); que, no 2015, llo 
publicou Xerais. 
 
Funambulistas está integrado por 25 relatos curtos, moitos en 

primeira persoa e noutros inmisce un narrador con apelacións 

ao lector. Algúns aparecen illados, mais outros están conectados 

e teñen continuidade no libro.  

Funambulistas, como o título indica, escolle personaxes –algúns 

estereotipados– que, como acróbatas, teñen que ir sucumbindo 

a diferentes situacións adversas (violencia, abuso, poder 

desigual, inmigración, maternidade adolescente, crises morais, 

incomprensións…).  

 

A autora, baseándose na actualidade e novas que se publican ou 

lle contan, escribe sobre o que ve, o que a traspasa e o que a 

engaiola; transcribe situacións reais como sucede no caso do 

roubo do Códice calixtino, nos inmigrantes sen papeis que, por 

temérenlle á policía e moveren o coche, acaban atropelando 

unhas rapazas… 

 

Mercedes, como muller e detractora das desigualdades, 

céntrase nalgúns relatos en escenarios de violencia de xénero, 

como en “Os cogomelos da risa” a muller, debido ao maltrato 

que lle deu o marido, envelénao e acaba emparedándoo; en 

“Negrón” a muller tiña que agochar o golpe polo que dirían do 

home; en “Escrita á man” o marido illaba a muller e, aínda 

embarazada, pegáballe e non permitía que se amañase; nos 

relatos de Elena Francis debía ser comprensiva e aguantar 

estoicamente as infidelidades…  

Logo de mesturar historias reais e ficticias, de tantos personaxes 

que deambulan por vieiros incertos, o libro remata con 

“Amencer”, un relato breve que, para acougo final e 

sobrepoñerse a esas fráxiles situacións vivenciais, a protagonista 

e autora comparte cun gato e transmite liberación.  

 

Funambulistas utiliza unha prosa coidada, sintética, 

condensada, precisa, fluída e depurada, onde a autora se 

converte nunha ourive da lingua e, axudada pola súa formación 

e profesionalidade, opta por diversas técnicas narrativas e, con 

brillantez, insire neles ironía e humor. 

 

Recoméndolles a obra a todas as persoas −en especial, a esta 

comunidade educativa− porque se trata dunha compilación de 

relatos de personaxes vulnerables que viven ou chegaron a 

situacións límite, nas cales, malia o sufrimento e incerteza, 

tiveron que resistir e emerxer. 
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