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Correcta desde o
punto de vista da forma, aínda que, se cadra, escasamente conmovedora, esta novela
breve que hoxe comentamos, A Veiga é
como un tempo distinto, –da autoría de Eva
Moreda (A Veiga,1981)
e a quen coñeciamos
xa por títulos como O
demo e o profundo
mar azul (2003), Singularis
Domitilla
(2004) ou Organoloxía
(2010)- vén presentar
unha historia de emigrantes -de alleamento
e identidade, de perdas e de cambios- ambientada na comunidade galega do Londres pre-psicodelia, un
lugar cun ritmo de vida que ben pouco se
asemellaba, desde logo, ao da esclerótica e
chumbiza España desa mesma época; tan
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Como un
tempo distinto
Corrección que non conmove
DOLORES MARTÍNEZ TORRES
pouco coma un bobby
lle semellaba a un garda civil ou a Sección
Femenina á Women’s
Liberation. Nese Londres é onde Gelo, un
camareiro duns corenta anos, procedente da
Veiga, encóntrase de
novo con Elisa, unha
moza da aldea, vinte
anos máis nova, coa
que mantivera certa
relación no pasado.
O seu relato, obsesivo monólogo emocional do que Elisa é inconsciente narrataria

e verdadeira
protagonista, retrata o
escenario social e, so-

bre todo, a metamorfose da rapaza, quen,
a diferencia de Gelo personaxe pasivo, inadaptado, carne de
ghetto, para o que a
emigración significa
un exilio incómodo e
transitorio- teima en
afacerse e procura
progresar nas novas
circunstancias. A ela
on lle importará mudar de nome e mais de
lingua, e mesmo atopará en Londres a súa
epifanía, convertida
nunha activa impulsora dos dereitos da muller. A súa progresiva
independencia contrasta coa parálise sentimental e moral do
narrador, apegado a
un tempo de medos
conxelados.
MOREDA, Eva,A Veiga
é como un tempo
distinto, Ed. Xerais,
Vigo, 2011, PVP. 16, 15€
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M. BLANCO RIVAS

Vivir, unha aventura irrepetible
Mercedes Queixas Zas
Editorial Galaxia. 19 €

A figura da poeta María
do Carme Kruckenberg
abrolla nestas páxinas con
paixón vital. Neste volume
recóllese a memoria da
poeta, o seu testemuño persoal,
acompañado
da documentación que ata o
de agora permanecía agochada
nos xornais e
nas cartas. Coa
liberdade como
máxima vital, a

protagonista deste libro
atravesa o tempo da Guerra civil, a experiencia
amorosa, a maternidade e
os anos de aprendizaxe en
América. A carón da vocación
literaria xorde a
amizade con
membros da xeración poética
española do 27
e as horas compartidas con escritores e artistas galegos.

Que fácil é cociñar sen lactosa
Emma Cavallé

Editorial Galaxia. 20 €
Quere ser esta historia unha homenaxe a
todos os Tuchos despistados que recorren á
fantasía para enmascarar o medo, a pena e a
rabia que senten por
non ter feito ben os recados, ben sexa porque se confunden ou
porque na súa falta de
atención non lembran
onde deixan as cousas.
O protagonista de
Tucho Despistes perde
a chaqueta, non sabe
onde deixou a bicicleta, merca o que non lle
mandan e por iso decide pedir axuda o peixe
Pirucho e visitar no
fondo do río os monstros causantes de tales
desaguisados. Unha
vez reunidos os datos
ou indicios que o conducen ao descubrimento e/ou solución
do problema queda
tranquilo, volta á reali-

Este libro da escritora coreano-americana
Taeeun Yoo –a autora
naceu en Corea, pero
reside desde hai anos
en Nova York, onde
combina o traballo da
escrita co da ilustración de libros doutros
autores, tal é o caso de
Alison McGhee- é unha
proba máis que evidente de que a realidade e
a fición poden convivir
nunha harmonía perfecta, sen necesidade
de labirintos ou recursos ás veces arquitectónicos que logren combinalas.
Ramiro vai co seu
peixe vermello á biblioteca onde traballa
seu avó, séntese fascinado por ese lugar
cheo de libros e,no medio desa fascinación, o
seu peixe desaparece.
A súa busca levará a
Ramiro ao interior das

Intensa
aventura
Aceptar os despistes
MARÍA NAVARRO
dade e na súa casa
reina unha felicidade dende hai tempo
agardada.
Os primeiros lectores teñen nunha
das últimas achegas
que Edicións Xerais
de Galicia publica
na colección “Merliño” de Ana Santiso
ao panorama literario actual un referente á hora de analizar
as condutas dos pequenos,tendentes,case
sempre, a poñer escusas cando non actúan

como deben, sobre todo, diante dos
pais que son os que

Fantasía
e dozura
Fermosa invitación a ler
PAULA FERNÁNDEZ
páxinas dun libro
que o absorbe. E, por
suposto, a querer visitar máis veces a biblioteca.
O peixe vermello é
unha sinxela historia
cargada de fantasía e
dozura, apoiada na sobriedade cromática
dunhas ilustracións
que conseguen a mesma importancia que o
texto, cando este desaparece e lles dá a elas
todo o protagonismo, e
dotan o relato de certa
dose romántica, que

entende as bibliotecas como lugares
case sagrados onde se

neste caso exercen de
censores. E máis aló
dun simple despiste
mencionar as notas escolares que, se non son
positivas, convértense
nun motivo de preocupación para pais e fillos e Tucho que non é
alleo a esta consideración afánase en buscar
o camiño máis longo
para amosar os seus
resultados académicos, ata que cheo de
valor e logo de percorrer unha intensa
aventura acepta a
realidade e todo comeza a circular polos vieiros da normalidade.
Xa se sabe: se un
sae da pista,despístase e, ás veces, iso incomoda, pero hai
que aceptalo.
SANTISO,Ana,Tucho
Despistes, Ed. Xerais,
Vigo, 2011, PVP.10, 20€

garda o saber, curiosamente unha idea semellante á que temos dos
anciáns. Por iso non é
estraño que sexa o avó
quen garda a biblioteca.
Un xogo universal o
da literatura como evasión, como mundo paralelo onde todo é posible, onde conviven as
cousas máis dispares
invitando a soñar e a
imaxinar.
Sen dúbida semella
unha fermosa maneira
de invitar á lectura,deste ou doutros libros, de
dicir que dentro de cada libro se agocha un
mundo diferente, e hai
mundos para todos os
gustos, de aí a maxestosidade das bibliotecas.
YOO,Taeeun,O peixe
vermello,(trad.Carlos
Heras) Faktoría K de
Libros.Pontevedra,
2011,PVP.14€

Primeiro libro de receitas para intolerantes á lactosa e alérxicos á proteína
do leite, editado integramente Galicia, Que fácil é
cociñar sen lactosa constitúe
unha guía de
referencia tamén para aquelas persoas que,
sen sufrir a intoleerancia, teñen
que convivir coas necesidades
dietéticas dos

seus familiares e amigos
máis próximos. Un volume que inclúe numerosas
receitas e ilustracións e
que axudará a facer máis
doado ese camiño diario de
vivir nunha sociedade
de
consumo pensada para maiorías, e que con
frecuencia se
esquece dos colectivos minoritarios.

O meu gato é un poeta
Fran Alonso
Edicións Xerais. 12 €
A través dos enredos
dun gato poeta descubrimos outro xeito de ollar a
poesía: como algo lúdico,
divertido, desmitificado. O
meu gato é un
poeta ten moito
de xogo, de
obradoiro; e bota man dos
máis diversos tipos de poesía,
incluíndo caligramas, xogos
de palabras,
poesía visual,

narración, interacción,
música... ao tempo que
procura a interlocución
coas novas tecnoloxías. O
libro, que inclúe un CD
con cancións,
prolóngase na
web para definir desde alí
novos espazos
máis alá do papel. Unha aposta fresca, atrevida e lúdica para entender e
gozar a poesía.

Fedor
Luís Valle
Sotelo Blanco Edicións. 7 €
Podería dicirse que,
dalgunha maneira, este
Fedor, gañador do XXIII
Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón, continúa a liña discursiva proposta en A Caída,
aínda que hai
elementos que
proxectan novas direccións.
Se neste último
todo xira arredor da luz, no
primeiro esta

queda desprazada pola
morte, polo calafrío que a
presenza dese retorno ao
nada provoca na andaina
polos días. Como suliña
Isidro Novo no
limiar,“a morte
é neste libro como unha paisaxe visíbel que
en todo momento está a interiorizarse no
ollar do poeta
dende calquera
ángulo”.

