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«DENDE O CONFLITO» DE MARÍA REIMÓNDEZ 

PREMIO XERAIS DE NOVELA 2014 

DENDE O CONFLITO É UNHA NOVELA SOBRE O XORNALISMO, SOBRE A GUERRA, SOBRE O ABISMO 

ENTRE O NORTE E O SUR, SOBRE A POBREZA, SOBRE A FAME, A MISERIA E A MARXINACIÓN, PERO, 

MOI ESPECIALMENTE, É UNHA NOVELA SOBRE O VALOR DA AMIZADE E DO AMOR, SOBRE A 

DIVERSIDADE E A CONTRADICIÓN DOS SENTIMENTOS E, EN DEFINITIVA, SOBRE A ESENCIA DAS 

COUSAS QUE SON AS REALMENTE IMPORTANTES NA VIDA. 

 

Saínza Combarro, unha xornalista galega que cobre conflitos bélicos para a BBC, vive en 
carne propia o dilema de optar polo cinismo e a resignación á hora de relatar o que ve cos 
seus propios ollos ou optar por defender a verdade íntima de quen é testemuña dos feitos 
máis arrepiantes. A través dela, a novela fala da importancia do exercicio xornalístico nas 
situacións de conflito, pero sobre todo da importancia de buscar unha posición ética de 
relación con todas aquelas persoas esquecidas e que fican silentes do outro lado das 
noticias. Incluso, por paradoxal que semelle, as propias xornalistas. As dificultades e os 
atrancos, mais tamén a reformulación da vida propia desde o extremo, van alén do 
evidente e buscan transmitir desde a emoción próxima da carne e o óso, desde unha 
posición rebelde cos papeis dados, a procura da propia voz para que as outras tamén a 
teñan. Probablemente por iso, porque a personaxe vive situacións límite, Dende o conflito é 
unha novela sobre a evolución e a construción dunha persoa que loita por ser exactamente 
o que ela quere ser. Dende o conflito rende homenaxe ás mulleres xornalistas que 
souberon poñer a verdade dos conflitos bélicos por enriba de todo. Da man da 
protagonista viaxamos desde o Congo a Irak, desde Etiopía a Afganistán, desde Sri Lanka a 
Haití, pero tamén a Berlín, Barcelona, Compostela e Vilalba, que son os lugares onde Saínza 
se protexe da violencia buscando o agarimo e o refuxio dos afectos como unha necesidade 
vital para non renderse nunca.  
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