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ESCASAS ENTREGAS EN BOES~A 

Vicente Araguas 

Licis Pirnentel, gracias 6 Día das 
Letras Galegas, unha vez máis acertado no 
proragonista, etztrou nunha certa órbitra. 
Dentro e fóra de Galicia, pois compre non 
esquencel- as edicións for-áneas de Visor e 
La Veleta, da poesía pimenteliana, debidas 
respectivamente ó lembrado Miguel Gon- 
zález Carcés e a Luis Rei Núñez. E xa que 
jaiarnos de Garccí's dicir que, próximo o 
cabodwno do seu pasamento, Seoane e 
Xulio Vulckrcel andan a recopilar unha 
escolma poética de autores varios en 
honor do poíigrafo, e sobre todo poeta, 
C O ~ U ~ ~ S S .  

Pero volvendo a Pimentel, de moda 
neste GPZO 1990, e poslos a peneirar na 
paga bihliogrbfiica que proiJocoü a efemé- 
rede, eu salientarfa como botdn de mostra 
LUIS PI~ENTEL: 1895-1 958, UNHA FOTOBIO- 

GRAFM (Edicibns Xerais), libro no que 
colaboraron Ramrín PiReiro, Luz Pozo 
Garza, Claudio Rodríguez Fer e Arcadio 
Ebpez-Casanova e coordenou Miguel Anxo 
M~irado.  Sen pretender, ldstima fora, 
menospreciar o resto da girnenteliaaaa, 
importante en calidade e cantidade. 

íntimo coma Bimentel, maís desafora- 
damente persoal se cadra, o tar~zén lugués 

Vergara Vilariño volveu á poesía con Nos 
EIDOS DA BREMANZA (Galaxia-Dombate). 
Ben arroupado, desta volta, por un prólo- 
go de Darío Xohán Cabana e un epílogo 
de Xesús Alonso Montero. A poesía de Ver- 
gara é das que piden a berros a complici- 
dude lectora. Un a xeito de tomalo ou dei- 
xalo que non permite o voyeurisneo ou o 
distanciamento que o lector adopta diante 
doutros poetas. Así as cousas, pois Vergara 
vai cara enriba no seu progreso artístico e, 
ademáis, o seu pathos soa a sincero, quen 
isto asina czpostca sen medias tintas polo 
poeta de Lóuzara, ben lonxano agora ós 
seus pouco claros comenzos poéticos.. Ver- 
gura, a maior abondamento, dispon d'unha 
fijuce técnica ben afiada. Que non a deixe 
enferruxar. 

Sen que eu tampouco gustara do seu 
prirneiro -nin do segundo-, Xosé Vázquez 
Pintor, debo dicir que No cOMzor\s MANCA- 

DO ofrece un libro que pode facer mudar 
calquera opinión desfavorable. Malia o 
título que así, ás bravas, fai presaxiar todo 
o peor. O que non se coPzfirma na longtx 
secuencia telúrica enguedellada en ben 
resoltos heptasílabos, endecasílabos e alle- 
xandrinss que ven sendo o poemario; sen 



que - nel falle unha importante exuberancia 
lé-xica que, de sempre, é marca da casa. 
¿El que ten agora Vdzquez Pintor que 
antes non tivera?. Se cadra que aprendeu 
que onde non hai posibilidade adiviñatoria 
non hai poesia. E que seguramente andaba 
n derramar o seu talento poético nzln rea- 
lismo de rueiro oou de silveira. O que non 
tea porq~e levar contraposto o es~a~~isrno 
nin a falla de paixón ou de sinceridade. 
Como se pode nler claramente neste cora- 
zón manacado, xusto e merecido Premio 
Esquio do 90. Accesl't deste serio galardón 
resulfou Miguel Anxo Mu,~ado co seu LAPI- 
DARIO DOS H E T E R O D Q X O S  (Colección 
Esquío Ferrolj. Mssaa, tal vez, rnetapoéti- 
ca pero sen rihbida moi axustada de quen 
nos deslumbrara hai anos cun BESTIARIQ 
DOS DESCONTENTOS, pérolg. rara da nosa 
lírica. Afurado cancio lapida usa (dicir 
abusa serfa excesivo) dunha chea de auto- 
res nada típicos, nin no súa vida nin na súa 
escri~a. O que resulta nun libro mesto que, 
6s veces, cheira a epigramático e outras a 
prosa viva. Pero que aposta semprie polo 
misterio e a econowiia de medios que 
poden defirlir -non neceskiriamente, xa se 
sabe- a poesia. 

,4 ARVORE DAS SETE PALAVRAS (Sotelo 
Blwnrn-Leiiadoura) de Cesáreo Sbnchez 
Igiesia~ entra de chzo dentro das poéticas 
que din da epiridade. Particularmente non 
seniin diante deste lib!po outra sensación 
que a da maior fiirzídad~. Po. non dlcir a 
do aburriníento. Pois, trdtase Liun volume 
opaco -plano se se quer- onde a escuridade 
a penas se deixcr: paso a mínimas firgoas de 
cakldnde lírica. O hermetismo, ó meu 
entencler, k outra cousa ben distinta que 
precisa cando rnenof: fulgor para alcender 
s mlsrerio. Ora ben. eu non quero ser 
inxusto e admitirel que algunhu: xente cun 
criterio tan vhlido como Basilio Losada, 
aposta poJa árvore de Sánchez Iglesias 
con adxectivos encomiásticos. O que me 

fai pensar se non serei eu quen está no 
erro. 

De Lino Braxe había tempo que agar- 
dabamos unha publicació~z individual. Pois 
del coñeciamos poemas espallados por 
escolmas e revistas pero compría a súa 
salda en solitario. Como agora ven de ocu- 
rrir con este BANQUETE (Sotelo-Blanco- 
Leliadouraj por máis que levase un par de 
anos agardando na cociña editorial. Xa 
que o prólogo, debido ci lúcida pluma de 
Xosé hfarzuel Beiras, estíi dando no ano 87. 
,Mala cousa que a poesia -a inda  que sexa 
de circunstancias, que non é este caso, cer- 
tamente- bote tempo aiprumbada. Máis 
que nada polo desprecio que supón a esta 
arte inútil s e i c a -  e marabillosa. Pero 
Lino Braxe, pois é poeta de verdade, resiste 
(e con el a súa poética) o paso do tempo. 
Ben sexa cando escribe poemas de longo 
alento9 curto, ou mínimo. Nas tres distan- 
cias expresa a xeito a súa mensaxe elegan- 
te e maldita (e  0110 con este adxectivo 
per-igoso coma todos os clichés), que bebe 
das fontes postrománticas e simbolistas, e 
na que se poden atopar ecos de Poe, Ner- 
val ou, obvios, de Baudelaire. Descoñezo o 
que poida haber de poseur en Lino Braxe, 
o certo é que o seu verso (libre, por certo) 
semella autkntico e, pois rebelde é atípico, 
roamente comparable ó de Luis Pereiro e 
Xela Arias nas nosas coordenadas. 

Novo para mín --pois a penas coñecía 
del utz par de poemas- é Manuel Xosé 
Neira, lugués que sae á praza pública cun 
libro de reducidas dimensións, O MPLR PER- 

DIDO (Galaxia-Bombate) que, polo que 
parece, ubrangue a obra realizada polo 
autoir entre os dezaseis e os vinteseis anos, 
é dicir ata hoxc, xa que Neira naceu no 
1964. Asíais cousas, o libro ahonda en alti- 
baixos e en certas inxenuidades que, ó 
cabo, resultan superadas pola vontade de 
estilo do autor. Neira é dono de tres carac- 
terísticas pokticas importunes: sutileza, 



dosiJicacidn' e economia expresiva, condi- a este rnbzo, home enraizado que - c a n d o  
cióízs imprescindibles para expresar con venza certos tópicos, non os menores, -o 
seguridode o proceso introspectivo que dos mestres nas cunetas, o das tardes pro- 
busca a poeta. Introspeccióln apoiada por vincianas ou o do pan de c e n t e e  ten que 
todos os indicios teldricos que acompañan chegar a máis dun libro redondo. 


