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AGRQMAR POÉTZCO 

Vicente Al-aguas 

A trece anos da súa primeira saída 
-manto anzarelo con letras brvsladas en 
negro- reaparece nas librerías o CON 
POLVORA E NAGNOLIAS (Edicións 
Xerais) de X .  L. Méndez Ferrín. Libro con 
sorte dende o titulo, provocou certos cam- 
bios nos rostumes poéticos do país. A re- 
edición vén da man de Carme Blanco e 
Ci'audio Rodríguez Fer. Agora vai dirixido 
n b:n plihdico escolar, coa pátina de clásico 
que dende o primeiro momento vernizou 
este libl-o duro, decadente, el-ótico, agóni- 
co, belixei-uuz fe. 

Ternpo pasa a terzrura é o que pide 
-culadanzent~- A RONDA INVISIBLE 
(Vía Lácfeal, de Luis Rei Núñez. Aceptu- 
ble diario de navegación da pequena Dá- 
nae, tr-acrnsrrito por un autor que non se 
erzredou nas ,fr-ecu5~ntes difie~ultades á hora 
de capta-Ea instantánea infantil con ollo 
adulto. En A RONDA JNVISIBI,E a 
anécdota queda diluida polo senso de 
equilibrio entre forina e concepto nun au- 
tor que caligl-af~~, impecable, os riscos ás 
veces tortos de Dánae. 

XE'SÚS Manuel Valcárcel gañou o II 
premio Leliadoura con ROSA CLANDE- 
TINA (Sotelo Blanco), arnhic.inso poema 

unitario á busca do tenzpo perdido. Inten- 
to -por afhn r-ecreatorio masoquista- no 
que temos apreciado tantos naufraxios po- 
éticos. Pero Valcárcel, lírico sobre un 
substlpcxto épico, afonda con vigor na cha- 
ga logrando unha escrita podente que, no 
seu momento, dá paso a pezas delicadas 
como azaleas, para min o nzellor do libro , 
tal "Tirándome magnolias", "saia plisa- 
da", "Canción", "tormento alado", "músi- 
ca'' ou, sobre todo, "Quen esto escribe 
non foi feliz. Alegre, pero non feliz". 

Finalista deste Leliadoura foi Xosé 
María Á~varez Cáccamo con CIMO DAS 
IDADES TRISTES (Sotelo Blanco), qice 
expón xa no título toda unha declaración 
de principios. Principios que non apaw c í- 
nn na única aportación española de Cdc- 
carno, LABERINTO E L  CLAVICORDIO 
(ionde aquela ironía fascinante e 1-etran- 
queira?) e que se b r o n  ensarillando no 
i-esto da súa obra. ~Welancolía, volla ás 
fontes, angurla, reconstrucción dos alicer- 
ces, aguieiramento do nós dende o eu. CI- . 

M 0  DAS IDADES TRISTES, asemade, 
indica o progresivo desendur-eceínehto do 
verso caccamiano que .xa deixara translu- 
ci-la anterior- e ,  ata agora, ~náis  celehi-acia 
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eiztr-ega: LIMUNOSO LUGAR DE ABATI- 
MENTO. 

O VZII Premio Esquío r-ecaeu en Xa- 
vier Rodríguez Barrio, un corredor de 
fondo da nosa lírica. CELEBRACION DO 
GOZO (Colección Esquio) é a outra cara 
da moeda de OS APOSENTOS SILEN- 
CIADOS. O que no libi-o anter-ior era sol- 
por; preludia aquí alboradas. En ámbolos 
casos, cei-to, servido o concepto cunha 
linguaxe rica e herí traballada. Ora ben, a 
poesía de Rodríguez Barrio peca de p ía  
polo excesivo hermetisnzo que 0 seu autor 
lle imprime. ¿Medo, qz~izcris, a' deixar es- 
pida a anécdota, a que espellee de- máis 
no poema. Unha mágoa esta rixidez nun 
poeta, ó meu entender dos mellor dotados 
con que contamos. 

Anxo Angueira Viturro con VAL DE 
RAMIRÁS (Colección ~ s q u í o )  resultou 

finalista do mesmo premio. Poesía neo¡>-u - - 
ral, verde de máis, e excesii>amente refeita 
parea un galar-dón da categoría do finalista 
do Esquío, que deberá arriscar máis en 
futuras edicións so pena de entrar nun ca- 
le-xón sen saída. Como lle pasa á poesía 
de Angueira Viturr-o. 

Alleo a modas, receitas, lirismos ou 
soliloquios á luz da lúa, rexorde o Víctor 
Vaqueir-o de INFORME DA GAVILLA, 
CAMIÑO DE ANTIOQUÍA ou A FRAGA 
PRATEADA. O que busca a poesía total 
coma uuha engrtznaxe, matemática, per- 
fecta. Moi atr-ás queda LIDEIRAS ENTRE 
A PAISAXE, aquel libro tan fi-esco coma 
inmaduro (e do que, persoalmente eu máis 
disfi-utei) no que o autor vigués apuntaba 
outro camiño. Aí, á vofta da esquina, a úl- 
tima entrega de Vaqueiro, A CÁMARA 
DE NÉBOA (Sotelo Blanco), introducida 
por Xosé María Álvarez Cáccamo, quen 
'xa &el-a labor-es exploratorias noutro li- 
bro hermético, e xa que logo dificil, A 
GÁNDARA DA NOITE, de Xavier Ro- 
dríguez Baixeras, A CÁMARA DE NÉ- 
BOA mesmo pode resultar exasperante 
pura quen opte por unha poesía onde a 
comunicación, ou a comunicación e mailo 
coñecemento á pul; sexan a primeira fina- 
lidade.  aparece^-á pr-oveitosa para os en- 
tusiastas das poéticas cahalísticas. Pois, 
en última instancia, e como di Basilio Lo- 
suda, no PI-elimiar deste A CÁMARA DE 
NÉBOA: "Víctor Vaqueiro tivo a memora- 
ble cortesía de non ser claro de rnáis, de 
deixarlle o lector o seu reino para que o ha- 
bite ó seu xeito". 

Luis González Tusar, tl-alo éxito uná- 
nime e sinalado de A CANEIRO @HE0 
frocou con precisión o seu Í-umbo poético 
para non esgota-las posibilidades dun li- 
bro irrepetible, pois ós temas telúricos 
córnpre deixalos acougar coma á te- 
r~-a mesma. REMOL DAS TR,AVES~AS 
(Colección DOMBATE) é un libro de via- 
xes dende dentro e cara a fór-a. Entre Bue- 



nos Aires e Galicia chouta o boomerang 
(poética db? ida e volta, pois) tosariano, 
facendo escalas -e calas- en Cuba, Cen- 
tro Europa, a Unión Soviética, Venecia 
(cada vez máts próxima, -por culpa do 
mal uso que dela se fixo-, de Charles Az- 
navour- que de Ezra Pound), Marrocos 
( jah, eses espléndidos cantos berberes ! ) . 
Tosar non viaxa enumerativo, deslum- 
brante ou circunstancia?, senón á busca 
do seu eu perdido, compoñendo -de re bo- 
te- ranha evocadora cancibn solitaria na 
que teiz avlzplo espacio a emoción, v.g.: o 
encontro Zacharias tVerner-Penélope, a 
ironía na redescuberta arxentina, ou a ex- 
periencia carni6ante e kel-ouaquiana. Aín- 
da cabea-ta .falar da forza intimista da iri- 
ti-oducción ó libro ou da capacidnde satí- 
1-ica que pecha este REMBL DAS T R A -  
VESÍAS: "Unha desas voces escondidas 
que aiada terman deste mundo". Tamén a 
linguaxe, pulcra e allea ós r-equilorios, 
afeites e reiteracións. Palabra axustada, 
rexa, a emp?-egada por Tosar nestas súas 
radiantes bravesías. 

Moi pouca fortuna tivo Elisa Vbz- 
quez de Gey na súa esculcu polo noso 
n?ü;zdo femiaino do verso. QUEIMAR A S  
MEIGAS (Tor-l-er~zozas) é un libro frustra- 
do e .ft-ustrunte polo escvsivo número de  
autoras que nel axDarvren; ou sobra poesia 
ou S O ~ I - ~ P I  mulíeres. Pois deikando á parte 
QS cator-ce autor-as -aCgunhas de xulgado 

de garda- que en espufiol deixan aquí os 
seus versos, quedan dezanove, a maior 
parte pouco aptas para o exercicio poéti- 
co. Entón, se Vcízquez de Gey quixo 1-epre - 
sentar ás quen de verdade son (e  non dis- 
cuto a necesidade deste tipo de escolmas, 
a antóloga xa me deixou a boca ben tapa- 
da no prólogo) na poesía galega feminina 
debeu entrar con máis decisión de penei- 
ra. O contrario é o que se chama tempe- 
rar gaitas. E gaitas ternperadas xa temos 
dabondo. Case tantas coma poetas (mulle- 
res ou homes). 

Se se abría esta SOLAINA cunha 
reedición, farémo-lo mesmo co seu peche. 
Chega agora con "DOMBATE" (Galaxia) 
a longamente agai.dada t-eaparición dos 
NIMBOS de Díaz Castro. Libro conside- 
rado, de xeito unánime, coma 2nha perla 
única na literatura galega, do que abon- 
darla cun só tltulo, "Penélope", para xus- 
tificaal Extu reedición foi revisada polo 
propio autor. Pero é que ademáis, no seu 
conxunto, segue a destila-la mesma sa- 
benza lumínica do día en que, aló polo 
ano sesenta e un, salú por vez primeira do 
preio. Luz, máis luz, pidámoslle sempre a 
Díaz Castro e 6s que, coma el, soube- 
ron acende-lo camiño escuro polo que 
ti-ansitabamos. 

Saudar finalmente ó gafiador do "Le- 
Iiadoura" deste ano, un autor firme xa nas 
nosas letras: Manolo Rivas. 


