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Tres breves apuntamentos 
biográficos sobre a autora a 

quen se dedica este ano o Día 
das Letras Galegas, os tres idó-
neos para dar a coñecer a au-
tora ao alumnado dos centros 
de ensino de Primaria e Secun-
daria. Non hai, como cabería 
agardar, ningún elemento diso-
nante nos relatos dos principais 
eventos da vida de María Victo-
ria Moreno, a docente vocacio-
nal que, nacida por un azar nu-
nha vila estremeña no ano final 
da guerra civil (hai coincidencia 
plena, nos tres libros, en recoñe-
cer que o pequeno misterio da 
data de nacemento foi correc-
tamente resolto hai algúns anos 
nun artigo de Marilar Aleixandre 
e Fina Casalderrey), acabou ato-
pando en Galicia a lingua de seu 
(porque con razón reivindicou 
en vida que non se sentía unha 
escritora alófona) na que escri-
biu a maior parte da súa obra li-
teraria. Mais son tres libros dis-
tantes na maneira de afrontar a 
común temática, coma se, feliz-
mente, sen acordo previo, as ca-

tro autoras concordaran en non 
repetirse. De maneira que quen 
queira traballar co seu alumna-
do pode atopar neles tres va-
riantes, ou mellor aínda, tres 
modalidades que poderá com-
binar sen incoherencias porque 
resultan doadamente comple-
mentarias. 

O libro das dúas académicas, 
Marilar e Fina, que mantiveron 
contacto directo con María Vic-
toria, subliña a dimensión máis 
persoal e acode aos testemu-
ños de familiares e amizades 
para trazar un relato onde pri-
ma a dimensión máis emotiva, 
esa María Victoria soñadora que 
soubo loitar por facer realidade 
os seus soños. O da crítica lite-
raria Montse Pena ten un enfo-
que máis descritivo e analítico, 
cun demorado (aínda que bre-
ve polo carácter do texto) es-
tudo de cada unha das obras e 
unha atención ao papel de di-
namizadora cultural da autora, 
sen eludir aspectos controverti-
dos que nas outras dúas obras 

apenas reciben atención (así, o 
seu labor de antóloga na polé-
mica edición d’Os novísimos da 
poesía galega). Por último, o da 
escritora Ánxeles Gracián reco-
rre a unha orixinal fórmula, que 
probablemente resulte a máis 
axeitada para as primeiras ida-
des, concedendo a voz narra-
tiva a un lobo chamado Lobo 
que, nas doce cartas que escri-
be á propia María Victoria, á par 
que percorre os momentos re-
levantes da súa vida, vai salien-
tando anacos das súas obras, 
mesmo con extensas citas direc-
tas, o que pode ser un excelen-
te medio para animar á lectura 
íntegra posterior. E a condición 
animal dese Lobo amigo da es-
critora serve para levar o acento 
sobre un aspecto da persoa de 
María Victoria Moreno que, des-
de logo, está presente nas tres 
obras: a de amiga e defensora 
dos animais.
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