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ta encara o exercicio das letras e, por outro, a coherencia lóxica do investigador. Estas dúas perspectivas
fúndense nunha nos mellores momento da prosa
especulativa con que Xavier Seoane nos obsequia. Xa
sabemos que a poesía non é, precisamente, o reino das
certezas; causa asombro o agudo labor intelectual
efectuado para conseguir penetrar nese territorio anfibio da poesía, que comunica iso que se dá en chamar
experiencia da vida con iso outro que podemos denominar vocación creadora. E o que nos causa estupor é
comprobar a lírica exactitude de moitos dos seus postulados, como por exemplo este que segue: “Toda
imaxe, pedra fincada, partitura, poema, relato... son
viáticos, enfeitizos, talismáns que procuran, dalgunha
maneira, fixar o tempo na procura dunha consoladora aínda que fráxil eternidade”.
O traballo de Seoane, prometeico, homérico,
convértese nun desafío que moi poucos (Octavio
Paz, Borges, parcialmente Valente) superaron.
Cando penetramos nas súas sinuosas e hábiles
especulacións, descubrimos a fertilidade das súas
ideas e das súas pesquisas. O asombro tamén nace
ao comprobarmos o sen número de libros lidos, as
magníficas referencias de autores lonxincuos, de
poéticas diversas que manexa con porosa erudición. Así, non nos estraña atopar entre as súas
páxinas innúmeros poetas anglosaxóns, hispánicos,
nipóns, lusitanos, helénicos, romanos, etc., nun
caudaloso torrente de sabedoría e de coñecemento
convocados non gratuitamente, mais con absoluta
pertinencia.
Con minucioso rigor, o noso ensaísta vai enfocando o acto poético desde unha perspectiva social
(“¿Malos tempos para a lírica?”), como inspiración
reacia á racionalidade (“Prostibularia, arisca musa”),

como un acto impulsado polo delirio (“O cervo da
loucura”), como acción masturbatoria (“A musa e o
anxo”), como un raro memorando (“A utilidade do
inútil”), como bálsamo e teimosa queimadura (“O
consolo da voz”), como un feito periférico na sociedade (“Os poetas e o poder”), desvelando, deste
modo, as íntimas vinculacións da poesía coa relixión, coa filosofía e coa ciencia. Non escasea, neste
mergullamento integral, unha meditación fondísima sobre a dualidade do signo lingüístico, os problemas e argucias da linguaxe, as súas limitacións,
así como a conexión que podemos determinar entre
a poesía e a música, de parentesco ancestral, e as
relacións entre elas a través do ritmo para, en último
termo, establecer a relación da poesía coa súa recitación, buscando aquel perdido vínculo dos antigos
rapsodas, que propagaban a poesía nos seus recitais
de viva voz, reivindicación que fica no ar das propostas utópicas.
A única mácula que podemos invocar desde a
reflexión crítica é a insolitamente escasa representación da literatura galega. Para ilustrar os exemplos
dos seus xuízos estéticos o noso autor bota man,
como dixemos, dunha heteróclita e animada fauna
poética, mesmo de autores españois de segundo
rango e de valía máis que dubidosa. Mentres que,
con excesiva frecuencia, os autores galegos non aparecen mencionados, nin os clásicos por todos coñecidos nin os máis contemporáneos. Trátase, como se
pode apreciar, dunha mínima mancha que, en posteriores edicións, conviría corrixir, posto que, polo
demais, o volume, insistimos unha vez máis, é un
forte estímulo para o noso intelecto e para a nosa
sensibilidade, dúas caras desa moeda paradoxal e
milagrosa que é a poesía ■
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ÁNXELA GRACIÁN

E

sta escolma da poesía infantil galega, publicada
por Espiral Maior e realizada por Xosé María
Álvarez Cáccamo (poeta, narrador, crítico literario e catedrático de Literatura) e Marisa Núñez (escritora especializada en Educación Infantil, autora de títulos
de literatura para nenos e codirectora da colección
“Demademora” da editorial Kalandraka), supón a aparición no mercado dun texto elaborado con frescura,
xogo e liberdade, dentro dun espazo, o da poesía para os
máis novos, tan esquecido polas nosas editoriais.
A escolla foi realizada seguindo unha concepción
da literatura infantil como aquela que tamén poden ler
os nenos, concepto que acuñou o escritor catalán Joles
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Senell. Este criterio pretende rachar os guetos e os
tópicos á hora de analizar unha obra infantil, ampliando o marco de recepción a calquera tipo de idade.
Tendo en conta esta concepción aberta, os poemas
escollidos responden a un criterio de facilidade e caracterízanse pola súa musicalidade interna, o uso de reiteracións, estruturas paralelísticas cunha función lúdica e
mnemotécnica, aliteracións, rimas rotundas, metros
básicos, xogos de palabras, etc., tanto aqueles creados
especificamente para os nenos como aqueloutros que,
aínda sen ter como destinatarios a xente miúda, non
revisten unha complexidade formal e semántica que lle
impida a un lector infantil comprendelos.
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Alén dos textos seleccionados, os autores achegan
tamén unha batería de actividades complementarias
orientada a profesores e pais, con fins didáctico-lúdicos, vehiculada a través de xogos de palabras, de roda
ou de eco, recitacións memorísticas, lecturas dramatizadas, análises formais e semánticas, atención aos sentimentos que os poemas suscitan, toma de contacto
cos conceptos de identidade, contraste, etc.
O libro reúne cen textos moi diversos, organizados
cun criterio temático-xenérico que deu como resultado unha estrutura editorial articulada en cinco núcleos: o mundo animal, os fenómenos naturais, os
espazos habituais da vida cotiá do neno, o ámbito de
xogos e festas, e certa narratividade de raigaña lendaria e fabuladora que revela a subxectividade simbólica
e o protagonista infantil.
Os poemas de cada apartado foron ordenados
seguindo o fío cronolóxico da súa publicación, ofrecéndonos así unha visión panóramica de orde histórica.
O recanto dedicado ao folclore tradicional é froito dun desexo por presentar unha visión ampla de
pezas representativas da poesía oral, cuxo receptor era
xa na súa xénese o público infantil e coa que este sempre se sentiu moi identificado. Así, temos cantigas de
berce, adiviñas, panxoliñas, rimas con función lúdica
e festiva, cantilenas de botar sortes, de individualizar
os órganos do corpo, de bater coas mans, cancións de
roda e de corda, pequenos romances rimados, aguinaldos, cancións sobre o tempo, invocacións, prognósticos, consellos, xogos de sorte, contos rimados,
etc.
Dentro do apartado constituído polos autores encadrados propiamente no ámbito infantil e seguindo unha
orde cronoloxica, o libro comeza cunha mostra da produción de Emilio Pita Romero (A Coruña, 1909-Buenos
Aires, 1981), autor do libro Cantigas de nenos, publicado
no exilio en 1942 e primeira achega canónica do xénero.
Algúns dos textos que os antólogos escolleron resultan
moi suxestivos ao introduciren o elemento simbólico e o
abstracto, a través dunha escrita ateigada de imaxes de
grande expresividade e anegamento sensorial. Refírome a
poemas como “Cantiga do lagarteiro”, “Cantiga do mazarico” ou “Lilas lilailas” nos cales a utilización da propia
capacidade evocadora dos sons da linguaxe é admirable.
Seguindo a orde cronolóxica, atopamos as irmás
Dora e Pura Vázquez (Ourense, 1913 e 1918, respectivamente), cunha achega da obra Ouriolos neneiros, “composicións nas que lles interesa xogar poeticamente coas
palabras e crear imaxes modernas adaptadas ao público
infantil”, como sinala Blanca-Ana Roig Rechou no seu
estudo A poesía infantil e xuvenil en Galicia (2000). O
poema “Conto de lobos”, seleccionado para a antoloxía,
caracterízase pola presentación dunha visión elegante e
ao mesmo tempo voraz e instintinva deste animal con
tanto peso no mundo dos nosos seres míticos.
Seguidamente atopamos varias mostras moi representativas da proposta poética de Manuel María
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(Outeiro de Rei, 1929), pertencentes ás obras As rúas
do vento ceibe (1978) e Os soños na gaiola (1968), que
reflicten a vida no mundo rural, os animais máis familiares —o burro manso, neste caso—, as festas, as profesións e os elementos da natureza, sempre cunha
linguaxe moi accesible, unha simplicidade formal e
unha métrica axeitada para a lectura e a memorización.
De Xosé Neira Vilas (Gres, 1928) e de Anisia
Miranda (Camagüey, 1932) —autores que teñen
publicado obras conxuntamente, se ben tamén son
sobradamente coñecidos polos seus textos de autoría
individual—, a antoloxía recolle pezas da obra Cantarolas (1995), composicións de tradición oral que xa
saíran no semanario infantil Axóuxere.
Finalmente hai unha escolla de autores, pertencentes xa a un período de consolidación da literatura
infantil (1980-2000), que intentaron un achegamento
a formas poéticas máis actuais como son a introdución
de figuras, imaxes novas, desatinos, sonorizacións,
cambios de vogais, repeticións etc., sempre desde unha
forma moderna e lúdica de ver o mundo. É o caso de
Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932), que
chegou inicialmente á poesía infantil a través da recollida de textos populares aos que lles conferiu unha
reinterpretación atrevida e intelixente, incorporando
valores do mundo da xustiza social. Curiosamente a
mostra do libro que aparece non pertence á súa poesía
infantil senón á obra Profecía do mar (1966), libro que
supón unha homenaxe ao mar.
Dentro desta mesma xeración destacan tamén
dous autores, Xesús Rábade Paredes (Cospeito, 1949)
e Helena Villar Janeiro (Becerreá, 1940), poetas
ambos os dous coñecidos tamén pola súa obra para
adultos, e grandes renovadores pedagóxicos que publicaron nos seus comezos Cantan os nenos (1983), libro
do que se escolleron algúns dos textos desta antoloxía.
Helena Villar ten deixado constancia tamén da necesidade de fornecer o mercado de material pedagoxicamente axeitado, debido ao pouco material que ata ese
momento se coñecía en galego e este libro, composto
para os seus fillos, pronto adquiriu outro camiño. A
súa obra A campá da lúa, homónimo dun dos últimos
poemarios publicados pola autora en Xerais, foi musicada polo Grupo de Cámara da Universidade de Santiago de Compostela. A autora resultou tamén
gañadora do certame Arume (único certame galego de
poesía infantil) convocado pola Fundación Xosé
Neira Vilas (vén ao caso dicir que outro autor gañador
deste certame na súa primeira edición foi o propio
antólogo Álvarez Cáccamo, que tivo a elegancia de
non presentarse a si mesmo no libro cando é tamén
un poeta moi destacable neste ámbito).
Os restantes poemas seleccionados son da autoría
dunha serie de poetas dados a coñecer a partir da aparición de novas editoriais e premios literarios. É o caso de
Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952), poeta que se
caracteriza polo mantemento do canon clásico da poesía
Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (2003): 141-168
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infantil, elaborando os poemas con referencias e intertextos doutros poetas. Un exemplo emblemático disto é
o libro Na fogueira dos versos (1996), poemario co que
gañou o premio Merlín dese mesmo ano, co que entrou
a formar parte na lista de Honra do IBBY (1996-1997)
e que mereceu o XIVº Premio Internacional Pier Paolo
Vergerio (1998), da Universidade de Padua, primeira
vez que unha obra galega acada este galardón. A obra
escollida para a antoloxía que comentamos é Lueiro de
papel (1995), poemario no que a lúa é sempre a protagonista. O texto seleccionado “Un rato díxolle á lúa”
cóntanos a dolorosa situación dun roedor humilde condenado á vida de encerro por mor dos desaires do astro
da noite. O poema conclúe coa finalización de tal paixón por razóns pragmáticas e, supoñemos, coa recuperación da liberdade física e espiritual.
É tamén o caso de Gloria Sanchez (Vilagarcía,
1958), gran renovadora da poesía infantil a través da
introdución nos seus textos dun humor e dunha sensibilidade de pouso surrealista. Os xogos de palabras e
situacións divertidas e absurdas, coas que conecta de
cheo co mundo infantil, son habituais entre os recursos
desta coñecida escritora. Os textos de Gloria Sánchez
seleccionados por Cáccamo e Núñez pertencen ao libro
Bichos con gaseosa (1992), poemario composto por vinte
composicións nas que se fala das características e costumes doutros tantos animais moi próximos á infancia.
Finalmente, a obra publicada por Espiral Maior presenta un texto de Fran Alonso (Vigo, 1963), mostra tirada do seu libro Cidades (1997) co que obtivo un accésit
no Premio Lazarillo de 1996. Cidades ten a honra de ser
o primeiro poemario explicitamente ideado para adolescentes publicado en lingua galega. Nel percórrense poeticamente as cidades a través de composicións que
recollen unha visión anovadora do ámbito urbano como
espazo axeitado para unha visión poética da vida.
Na antoloxía inclúense autores non encadrados
habitualmente no xénero lírico, como é o caso de Xabier
P. Docampo, autor do poema Lembranza da chegada á
vida de Dinís Graña Fernández escrito en 1992 para
celebrar o nacemento do fillo de Carmín e Bernardino.
Dentro dos autores de poesía especificamente
infantil cómpre salientar que, a pesar de que a antoloxía posúe un criterio evidenciado e xustificado polos
autores no prólogo da obra, se rexistran, no entanto,
ausencias rechamantes de poetas con dilatada dedicación a ese ámbito, como é o caso de Ana María Fernández, gañadora do Premio Lazarillo co libro Amar
e outros verbos, ou de Xoán Babarro, entre outros.
Dentro dos escritores do mundo adulto figuran dous
dos grandes do século XIX: Rosalía de Castro e Manuel
Curros Enríquez. Os dous poemas que se achegan da
autora de Follas novas teñen o mérito de poñer en valor
textos esquecidos por parte dos críticos, ademais de
conectaren totalmente coa lírica tradicional oral de comezos do século anterior. Cómpre lembrar neste punto as
declaracións de Juan Naya, en tempos bibliotecario da
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Real Academia Galega e bo coñecedor das miudezas da
familia Murguía de Castro, quen deixou escrito que, entre
as obras perdidas da autora de Padrón, había un prego
con textos da tradición oral infantil que incluían refráns,
contos rimados e cantigas de berce. A escolla destas pezas
por parte da autora merece tamén unha reflexión, pois
ambos textos fan referencia a un mundo de perseguidores
e perseguidos, verdugos e vítimas que posiblemente calaban fondo no espírito magoado da escritora. O poema de
Curros é o coñecido Maio, mostra da poesía cívica,
comprometida e revolucionaria do autor.
O resto dos poetas conforman un número de vinte e
seis autores que van completando o panorama das xeracións poéticas desde 1863 —data da publicación de
Cantares gallegos, libro ao que pertencen os dous poemas
máis antigos, se exceptuamos os de orixe tradicional—
ata 1993, ano en que se publicou O sol entre os dedos de
Xulio López Valcárcel. O elenco estaría conformado
polos seguintes nomes: Noriega, Cabanillas e Xerardo
Álvarez Limeses da xeración de entre dous séculos; Luís
Manuel Acuña, Johán Vicente Viqueira, Amado Carballo e Blanco Amor como representantes das vangardas;
Pimentel, Aquilino e Cunqueiro, con textos a cabalo
entre o surrealismo, o paisaxismo e un neotrobadorismo
moi persoal, respectivamente. Respecto do escritor de
Sombra do aire na herba, vén ao caso indicar que conservamos testemuños da existencia dun texto especificamente destinado para nenos que non chegou a
publicarse, e así o lembrou Ramón Piñeiro nunha carta
dirixida a Francisco Fernández del Riego datada en Lugo
o día 19 de setembro de 1949. Tamén cómpre indicar
que nos pareceu moi afortunada a escolla do poema do
autor lugués, “O enterro do neno pobre”, unha das poucas composicións que pode achegar aos rapaces o mundo
da guerra civil española; Celso Emilio, con textos dos
libros O soño sulagado (1955), Onde o mundo se chama
Celanova (1975) e Viaxe ao país dos ananos (1968), este
último dificilmente encadrable dentro das premisas anteriormente citadas que identifican a unha obra infantil;
Eliseo Alonso e os irmáns Xosé María e Emilio Álvarez
Blázquez, con textos significativos dentro dun neotrobadorismo moi persoal que procura, por medio da eliminación do elemento narrativo, que as imaxes e as
combinacións de sons constrúan o poema; Xosé Díaz
Jácome, Manuel Casado Nieto; Luz Pozo, Antón Tovar
e Cuña Novás; Novoneyra, González Garcés, Cesáreo
Sánchez Iglesias, Vicente Araguas, Xoán Manuel Casado
e Xulio Valcárcel; hai que salientar tamén a presenza de
tres autores de menor sona como Xulio Sigüenza, Cipriano Torres Enciso ou Carlos Rivero. A elección da cantiga de berce deste último autor non resultou, na nosa
opinión, demasiado afortunada pois resulta un texto
inzado de imaxes de merengue, chocolate e azucre, candoroso de máis por moito que estea destinado a un
público afeccionado ás lambetadas.
A agrupación dos textos en cinco seccións sérvelle
ao ilustrador, Manuel Pizcueta, para facer un modes-
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to traballo de sutil lirismo e delicado toque de humor
figurativista. Cinguido ao bitón —agás a portada—,
crea imaxes que fan referencia aos poemas que integran cada núcleo. Os seus debuxos amosan un xogo
de perspectiva e claroscuro e poñen de manifesto o seu
coñecemento da sensibilidade infantil.
En conclusión, hai que dicir que O libro dos cen
poemas significa unha ventá aberta aos tesouros da
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poesía para os máis novos, a redescuberta de poemas e poetas esquecidos, a posta en valor do traballo de autores inxustamente silenciados nas recollas
poéticas xeracionais (silencio moitas veces motivado por prexuízos cinguidos á análise dos textos
infantís) e a inclusión neste ámbito de obras polo
de agora non clasificadas como adecuadas para os
máis pequenos. ■

¡Sentinela alerta!
María Xosé Queizán
Vigo: Xerais, 2002

MÓNICA BAR CENDÓN

E

n nove relatos e un poema dirímese ¡Sentinela
alerta!, un canto de liberdade que paradoxalmente está xerado a partir de personaxes recluídos nunha prisión, ás veces simbólica e outras real.
Na liña do seu compromiso político feminista e de
esquerdas, Queizán recupera para a memoria histórica as cadeas do franquismo e da transición, como a de
Vigo, que reproduce a impecable foto da portada, de
Manuel G. Vicente. Enlaza recordos, material autobiográfico e datos de arquivo para elaborar unha escrita naturalista, sen concesións á galería, nun ton grave
bastante inusual na autora, sempre afeita a modelar os
conflitos con xiros humorísticos. Se cadra, atópase
algunha excepción como “A folga de fame”, un relato
cun final sorprendente onde Queizán redime con
humor á protagonista da morte á que estaba predestinada. Tamén con discreta sorna se conta o enfrontamento entre a viúva negra e o cura en “A misa”.
A través destes relatos Queizán destapa a face vergoñenta do estado fascista, onde rexe a lei do máis
forte, empregando o medo e a violencia como ferramenta do poder que vai destruíndo moral e fisicamente as persoas máis febles. En “A lei de fuga” o fogar
é a metáfora da prisión, rexida pola ameaza constante do
maltratador, que vai minando a capacidade de acción e
de rebeldía da muller. Como exemplo de prisión simbólica aparece o “burka” das mulleres afganas que as
invisibiliza como seres humanos e lles obriga a ver o
mundo, ao que non teñen acceso, entre rellas: “Levo a
celosía incrustada nos ollos/ocelos cuarteados dun
insecto”.
Á marxe destes simbolismos, as cadeas de ¡Sentinela
alerta! presentan unha fisicalidade contundente: a talla
dos seus muros, o frío, a humidade e o cheiro —para o
que a autora non escatima adxectivos, os ruídos e as constantes alertas que socavan o cerebro da poboación carceraria teñen a capacidade de transformar os seres humanos.
Os organismos máis desapiadados —o sodomita— ven incentivados os seus instintos básicos en prisión, como as ratas engordan nos sumidoiros, mentres

que os individuos máis febles —Hilario, o Licenciado— son devorados por ela.
Diversos son os tipos humanos presentados en
¡Sentinela alerta! e diversas as voces narrativas, desde
unha narradora omnisciente ata a primeira persoa que
monologa en “A folga de fame” ou dialoga en “¿Por
que a mataches?”. Grazas a este dialoxismo quedan
patentes as distintas opinións dos personaxes. Se en
“Lei de fuga” dáselle voz á maltratada, en “¿Por que a
mataches?” escóitanse as razóns do crime por parte do
marido asasino. En “Folga de fame” unha reclusa describe as súas estratexias de supervivencia.
Non é a primeira ocasión que se aborda o escenario da cadea na obra de Queizán. Con anterioridade,
na trama d’A semellanza (1988), o protagonista, Juanjo, e outros personaxes do seu contorno caen presos
por vivir unha opción sexual contraria ás normas
sociais establecidas. En Amor de tango (1992) trátase a
represión franquista e a prisión coma un dos seus
baluartes, sintetizando o seu valor na paráfrase “alí (é
onde) nin morto se alcanza a liberdade”. En Ten o seu
punto a fresca rosa (2000), ao contrario que nos casos
anteriores, a prisión simboliza o triunfo da xustiza castigando ao asasino, un médico trastornado polo seu
delirio procreador.
Un tema espiñento, o da vida carceraria, que non
deu ficcións memorables na nosa literatura e, non
obstante, fascinou aos autores románticos e naturalistas. Pezas que arbitrariamente se me veñen á mente da
literatura universal como O conde de Montecristo ou
De profundis, onde o máis emocionado Oscar Wilde
retrata o sentido da vida a través desa privación de
liberdade; ou tratándose de cine moi difícil de esquecer aquel estremecedor Expreso de medianoite, ou o
imaxinativo Bico da muller araña, indican o inspirador
que pode chegar a ser un motivo aparentemente tan
árido.
Todas estas obras, diversas en referentes culturais e
formatos, coinciden na desconfianza absoluta no
alcance reformador do cárcere. Como os anteriores
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