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Mary Wollstonecraft
Shelley e a súa criatura artificial, último libro de Mª
Xosé Queizán, publicado
dentro da colección “Ensaio” de Edicións Xerais,
detense na biografía de
Mary Wollstonecraft Shelley,no seu carácter de orfa e mais na presenza
constante da súa nai, a
pensadora Mary Wollstonecraft –autora de Vindicación dos dereitos
da muller (traducida ao galego por
Mª Fe González
Fernández para
Sotelo Blanco)–
quen morreu dez
días despois do
parto.
Igualmente, sinala María Xosé
Queizán o feito de
que Mary Shelley
fose compañeira e
nai das criaturas ideadas
por Percy Shelley, asemade que subliña, como
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Prometeo
moderno
O gran mito da era industrial
MARGA ROMERO
non, o feito de ser ela
mesma a creadora de
Frankenstein, o moderno
Prometeo. Polo demais, o
ensaio de Queizán, no
que ecoa a novela, volve
sobre un tema recorrente
na obra da escritora galega: trátase da maternidade, que xa centrara outro
traballo anterior, Escrita
da certeza (Espiral Maior,
1995). A maternidade e o
mesmo momento do
parto que deixa orfa a
protagonista do libro, que
case a mata como lle

acontecera á súa nai e
que mata así mesmo tantas criaturas. Ese binomio
nacemento/ morte é o
que está detrás da escrita
sobre o científico Frankenstein e o seu desexo
de crear vida artificial,
cuxa autora, entre a herdanza ilustrada e racionalista e o ambiente romántico, ansia “a inmortalidade, ante a morte
dos seres queridos”. María Xosé Queizán trasládanos deste xeito ao
pensamento da época e
mais aos adiantos científicos dos que era coñecedora Mary Wollstonecraft Shelley, o que lle
permitiu escribir “unha
novela máis ilustrada
que romántica” e converter “a maxia en ciencia”.
QUEIZÁN, María Xosé,
Mary Wollstonecraft
Shelley e a súa criatura
artificial, Ed. Xerais,Vigo,
2011, PVP 17 €
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Náufragos do paradiso
Lois Pereiro
Editorial Galaxia. 11€
Lois Pereiro comezou a
escribir Náufragos do paradiso --a súa única novela-- a finais da década de
1970, cando acababa de
facer vinte anos
de idade. Cunha
linguaxe
que emprega
imaxes poéticas, a historia
narrada concéntrase na interioridade torturada de Bernal e a súa via-

xe á “pálida beleza da
morte prematura”. Nun
milimetrado puzzle de
sentimentos e situacións,
o autor amosa a súa extraordinaria e
incisiva capacidade de observación como
preciso analista
da condición
humana. Esta
edición inclúe
tamén un relato
baseado na novela.

A frecha azul do teixo
Eva Veiga
Edicións Espiral Maior. 15 €

Cando o cotiá se converte en excepción, cando a necesidade obriga
a cambiar os hábitos,
unha lixeira angustia
embarga o corazón daqueles que senten a mudanza coma un castigo
e isto é o que lle sucede
á protagonista de Agueda e o misterio os calcetíns. Á separación dos
pais séguelle un cambio
de residencia que nun
primeiro momento antóllase dramático. A
aldea de Ameixenda, na costa, nada ten
que ver co seu Ourense natal. Todo se
torna diferente e, aos
ollos da rapaza, peor,
mais como non hai
mal que cen anos dure, pronto o negativo
vóltase positivo, o que
pintaba un auténtico
fastío chega a ser divertido e as saídas supoñen toda unha
aventura. Pola súa par-

Malia ser unha obra
publicada, no orixinal
inglés –“Rosie´s Walk”–
en 1968, O paseo de Rosalía non perdeu a súa
vixencia nin o tampouco seu evidente atractivo para os lectores e as
lectoras. A autora do
texto, Pat Hutchins (Inglaterra, 1942), logrou
acadar este resultado,
no que foi o seu primeiro libro infantil ilustrado e que lle
valeu aleu o
recoñecemento da Asociación de Bibliotecarios
de
América, baseándose nun
sinxelo relato
circular e, asemade, nunha proposta plástica figurativa deseñada
a partir de liñas sinxelas e completada cun-

Propiciar
o cambio
Na procura do ben común
MARÍA NAVARRO
te, os avós e os compañeiros de clase
propician o cambio,
sabedores de que o
tempo xoga aos seu
favor e así, case sen
pensalo, mergúllanse
na resolución dun caso que resulta non ser
tal caso, pero que amosa por unha banda a
unidade entre os rapaces e por outra que recoñecer os erros a tempo supón unha gran vitoria.
A historia, sinxela e
quizais excesivamente

Relato circular
Unha dupla lectura
PAULA FERNÁNDEZ
ha ampla e rechamante
gama cromática.
Ofrécense, entón,
dúas lecturas posibles:
unha que parte do pro-

pio texto e outra que
xorde desde as ilustracións. A primeira vennos narrar o tranquilo
paseo feito pola galiña
Rosalía, que percorre a granxa na que
vive visitando os
seus diferentes espazos –o palleiro, o
muíño ou as colmeas–. E a segunda é
unha lectura de imaxes que narra como
un raposo persegue á
galiña co obxecto de
atrapala. Trátase, iso di,
dunha persecución
moi accidentada: de
feito o animal axexante

previsible, porá o lector
mozo sobre a pista de
determinados comportamentos que a priori foran deseñados como
negativos e que a longo
prazo cambian de signo,
sobre a necesidade de
rectificar a tempo e non
deixarse levar polas apariencias e/ou o desexo
de gloria, sobre a conveniencia de remar no
mesmo sentido ca os demais se o que queremos
é o ben común ou sobre
a posibilidade que os
adultos nos brindan de
medrar felices aproveitando as nosas capacidades, consideracións
todas elas que antepoñen o ser ao ter, á persoa
aos bens materiais, o
sentimento ao padecemento e a liberdade aos
condicionamentos.
SEÑARÍS, Paula, Águeda
e o misterio dos
calcetíns, Ed. Galaxia,
Vigo, 2011, PVP. 9, 70 €

sae moi mal parado, toda vez que Rosalía non
advirte o perigo en ningún momento, polo que
resulta moi divertido seguir a lectura e observar a completa traquilidade da galiña á beira
da ansiedade e da desesperación que ocupan o raposo.
O contido humorístico deste paseo é evidente, as diferentes actitudes dos seus protagonistas, que deixan imaxes moi fermosas, seguirán facendo pasar, case
medio século anos despois da súa publicación, bos momentos a
todos e a todas os que
se decidan por esta lectura dupla.
HUTCHINS, Pat, O paseo
de Rosalía (trad. Silvia
Pérez Tato), Ed.
Kalandraka, Pontevedra,
2011, PVP. 14 €

Poesía intimista arredor da vida, pero sobre todo da morte como unha
gran incerteza, como esa
forza escura que nos rouba a aqueles
que amamos
deixando no
seu lugar un baleiro atroz. Nesta manchea de
poemas Eva Veiga fai a súa propia interpretación dun feito
para o que xa-

mais atopamos explicación e sobre o que só cabe algún xeito de sublimación, neste caso a través dunha linguaxe universal como é a
poesía. Este libro confirma a
autora de Nesta
Hora Imposible
(2010), como
unha das voces
máis fondas e
lúcidas da poesía galega actual.

A chamada da selva
Jack London
Edicións Xerais. 12.50 €
No outono de 1894 o
descubrimento de ouro
en Klondike levou ata as
rexións xeadas de Alaska
a homes de todas as partes do mundo. A
chamada da selva é a historia
destes homes,
desta epopea
vivida no espello da aventura
dun can, Buck,
que tras catro
anos de cómodo vagar pola

granxa do xuíz Miller, preto de San Francisco, ten
que comezar unha vida
rexida pola dura lei do
vergallo e da loita pola
existencia para,
ao cabo, sentir a
chamada do
atávico, o achegamento ao lobo, o seu irmán
salvaxe, que ha
cantar co seu
ouveo a canción do mundo
primitivo.

Cero
Oriana Méndez
Editorial Galaxia. 10 €
Neste segundo libro de
Oriana Méndez todo parece destruído e acabado
de nacer, como talvez se
nos queira sinalar no seu
título. Tempo final e, tamén, comezo de todas
as cousas. Os
poemas non
pretenden a reconstrución
dos feitos nin a
historia íntima
da súa podremia: os feitos

son representados na súa
súbida aparición: fragmentados, dispersos ou
tamén expandidos. Cero
desconfía do debuxo concluído, quizais
por iso é unha
indagación permanente sobre
o centro mesmo dos significados das palabras e das pequenas cousas
que conforman
a vida cotiá.

