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LIBROS

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

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 con22 ducen ao descubri-

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-

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 pe-

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€

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
queXERAIS
aceptalo.EDITORIAL

