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UNHAS NOTAS, UNHAS OBSERVACIÓNS: MODESTíSIMA HOMENAXE . v 

A TOMÁS BARROS 

o título do seu único libro en gale
go, Berro diante da morte, de 1964, non 
é artHicial, «literario», r.; tampouco figu
ra na portada para ,«epatar». Non era To
más Barros, nin como home nin como 
escritor, un ser "epatante». De faito, pa
sou pala vida int'electual comedido, mer
gulladoen sí mesmo, ·Iacónico e alleo ás 
xesHculaci6ns. Realmente, cun pouco 
máis de xestos a súa obra de poeta es
taría hoxe algo máis presente. 

Berro diante da morté é un libro an
de, aquí e acolá, hai versos «sociais», 
pero é, sobre todo, o libro dun poeta 
compromeKdo cos misterios da existen
cia e cos conflictos existenciais, temas 
que teñen suscitado, desde hai sécuios, 
algúns dos grandes poemas da literatu
ra universal. 

Poeta serodioen galego (ós 42 anos), 
Berro .diante da morte delata, ás veces. 
o escritor que non está radicalmente ins
talado nesta Iíngua para o mester de 
poetizala. Xa daquela tiña publ'icados va
rios importantes volumes en castelán. 
No seu labor -compre termos en canta o 
seu compromiso co feita poético por 
outro lado: como un dos animadores fun
damentais de dúas valiosas ,revistas poé
ticas nasas: «Aturúxo» (1951) ,e «Nordés» 
(1975). Dúas foron pois, as súas paixóns 
espirituais: a po'esía e a pintura. 

Como poe,ta galego, Tomás Barros 
-lacónico no seu existir, home inx'8sti
culante- tivo pouca fortuna na atención 
dos lectores (e dos antólogos, comenta
ristas ... ). Non figura, por exemplo, nunha 
Escolma, esencial no seu tempo, a de 
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Fernández del Riego, de 1955 (na que f i
guran autores daquela ainda sen volume 
publicado). PuntuaBcemos que o antólogo 
farane xusHcia, anos despois (Do posmo
dernismo aos novos, 1980), s'elec·cionan
do dous poemas do libro de 1964 e outros 
dous, posteriores, que . foran publicados 
na revista Grial. Figura tamén, con cinco 
composicións (dúas delas, 'inéditas), no 
volume antolóxico de , Miguel González 
Garcés Poesfa gallega de posguerra 
(1976) . 

3 
En 1970 na miña escolma Os cen me-

llares poemas da lingua galega, - no capí
tulo «A morte os mortos» (é a miña unha 
escolleita ¡por temas, o 'que atenúa unha 
miguiña a ousadía do título), reprociuzo a 
composici·ón «Leixádeme ' os ollos aber
tos», que hoxe atopo espe,cialmente pa
téUca: 

Se morro, 
leixádeme unha f.enestra . 
á vida, 
inda que seña pequemna, 
e nela os ollas ahertos. 

Noutra antoloxía miña, recente (Co
roa poética para Rosalía de Castro, 1985) , 
que consta de 70 poemas, ·cometín con 
Barros unha inxusticia ó non ter en can
ta un poema tan orixinal como «Hosalía 
no meio do pobo». 

Tomás Barros, poeta dos medos, dos 
,\ mist'eios, do conflicto 'existenoial e ta

mén dos problemas da sociedade, non 
podía estar anea á voz incisiva e desa
cougante de Rosalía. 


