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Esta última novela de Eva Moreda que vén de presentar
Edicións Xerais foi galardoada co Premio de Creación
Literaria Terra de Melide na súa última edición.

do discurso de
RAG de Cunqueiro

A Veiga estaba en
Portobello Road

os” puira en
da enÁlvaro
demia
xia dee sería
mente
que xa
re, de
lega e

e recusa, co
a resRiego e
ixinal,
cipios
marasouro,
toda a
o que
or tras
émico
ta Ra-

exemión de
ón de
a calipor rimporáde temente
an e os
da que

LIBROS
“Tesouros novos e vellos”
Álvaro Cunqueiro
Galaxia / 13 euros

o máis importante é que Cunqueiro os consideraba cheos de
vida, mesmo humanizados,
porque son estes, os humanos,
os que lles dan sentido e forma
coas palabras; son eles, pois, os
que designan e crean os tesouros. Velaquí un acicate para
a escritura e un tratado de sabedoría popular.
E é que, moito antes de que
o popularizara García Márquez, o realismo máxico xa tiña
un pai, e era de Mondoñedo.
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atraer a atención do pequeno
lector e estimular, a través de
diversos trucos, o hábito da lectura.
A autora relata a visita que
Ramiro e o seu peixe vermello
fan ao lugar de traballo do seu
avó, unha biblioteca antiquísima inzada de toda caste de libros. Como era a primeira vez
que entraba alí, Ramiro non
perdeu o tempo e revolveu e revolveu entre os volumes todo o
que puido antes de se adormecer. Ao acordar, Ramiro comeza a lerlle unha historia á súa
mascota, aínda que, de súpeto,
decátase de que esta xa non está no acuario...
Na busca de Ramiro suceden
cousas extraordinarias e o protagonista mergúllase nas páxinas dun dos libros nos que cre
ver a cola do seu queridísimo
peixe. É entón cando esvara e
cae dentro do conto...
É tamén aí cando a historia
prescinde das palabras, verbas
que si recupera cando o rapaz é
quen de rematar esa aventura e
volver á realidade. Ou a realidade era o outro? Acerto total
de Faktoría K de Libros.

44

VICENTE
ARAGUAS

O

u iso podemos deducir da
“nouvelle” de Eva Moreda, “A Veiga é como un
tempo distinto” (Edicións Xerais,
Vigo 2011), Premio Terra de Melide, 2010. A Veiga, de Lugo, exportadora de emigrantes nos sesentasetenta, a Londres neste caso, por
máis que os británicos, obrigados
a facerse cargo dos súbditos da
Commonwealth que tal desexasen, nunca ocuparon os postos
alemáns ou suízos reservados masivamente para traballadores galegos alén da terra.
Digo estas cousas moi de pasiño, nin sequera coa idea de contextualizar algo que en Eva Moreda (A Veiga, 1981) tampouco
ten ambicións sociolóxicas. Senón literarias. E é que, dígase de
vez, non estamos diante dunha
novela de “emigrantes”, por máis
que nela, no seu carabel, estean
os vimbios tan característicos
deste país transitivo por obriga.
Da mesma maneira, e por máis
que a lapela do libro fale de The
Beatles ou The Monkees ou de
Twiggy ou de Jean Shrimpton
como se tal cousa, no interior están igualmente de paso, pero moi
de paso, impedindo así esa novela “pop” que a literatura galega
aínda non deu desenguedellado.
E que sería (penso eu) de agradecer. Un libro como o de Eva
Moreda, que se desenvolve en
Londres (mellor, en Croydon)
con aparicións en Brighton (onde as míticas liortas entre “mods”
e “rockers” nos anos sesenta) podería ter dado máis xogo tamén
nese derroteiro.
E non obstante, Moreda abonda noutras canles, máis de procesos e maneiras sicolóxicas, mantidas estilísticamente con primeiras persoas e ti autorreflexivos,
que nos falan da habelencia desta autora nova, mais con varias
publicacións na súa falchoca, de
temática diversas, para levar
adiante unha historia mantendo
preso ao lector. Lector e pelegrín
nunha historia na que se nos contan poucas cousas (o que, obviamente, non é reproche senón
constatación), senón as que teñen que ver co devir vital cativo
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No interior están de paso,
impedindo esa novela pop
que a nosa literatura aínda
non deu desenguedellado

Ten o seu aquel, grazas
a esa certa orixinalidade
no tratamento en elipse
da historia

dunha xente d’A Veiga luguesa
en Londres, anos setenta. Onde
os personaxes non soamente traballan (ou procuran choio) senón que, as veces, atopan implicacións sindicais.
E por aí os tiros da espléndida
capa de A Veiga é como un tempo
distinto, con fotografía en branco
e negro dun altercado no que os
“bobbies” actúan flegmáticamente (diría eu) diante duns rapaces
tan de aquela época que mesmo
apetece aos da miña quinta en-

trar nela polo consabido túnel do
tempo.
De maneira que resumo a miña sensación desta novela dicindo que ten o seu aquel; grazas a
esa certa orixinalidade no tratamento en elipse da historia, tamén porque o previsible non é a
circunstancia que empurra ao argumento. Os protagonistas, ademais, están ben distanciados
(canndo non aludidos e máis nada), por iso, se cadra, sobexan as
palabras e xiros anglicanos que
salferen a “nouvelle” sen estar debidamente canxados.
“A Veiga é como un tempo distinto”
The Beatles, The Monkees,
Twiggy ou Jean Shrimpton
Eva Moreda
mera anécdota ao paso, moi
Xerais / 16,15 euros
ao paso.
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