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Un ano antes da súa morte, 1980 pois, 
Alvaro Cunqueiro sorprendeu unha vez 
máis ao público lector cun mangado de 
poemas que conformaría a sección HERBA 
AQUI OU ACOLA do volume OBRA GALEGA 
COMPLETA (POESIA-TEATRO) , editado por 
Galaxia. Agora (1.991) cando estamos 
metidos no ano cunqueirán, pois o Día das 
letras foi seu, Galaxia recunca con HERBA 
AQUI OU ACOLA, a través da Colección 
Dombate, en edición aumentada -respecto 
da anterior- e asinada por Xosé Henrique 
Costas. Relel' a Cunqueiro, amais dun pl'a
cel~ supón mergullarse nun mundo no que 
as adherencias culturais (xamáis cultura
listas) toman vida propia, afogando no 
poema toda hipotética impertinen,cia. E 
naturalmente que chama a atención, na 
derradeira poesía cunqueirá, a prodigali
dade en referencias históricas, literarias 
ou mitolóxicas. Pero ocorre que Cunquei
ro, a diferencia dos venecianos españois 
ou os cultural-ecoicos galegos, se chegaba 
a Hastings ía subido no drakkar de Gui
llermo o Bastardo e se lembraba a Mendi
ño en Woburn Hills era porque el mesmo 

. estaba alindando as cervas. Velaí a peque
na pero sutil diferencia. 

E pois Cunqueiro botou as redes de 
continuo na mitoloxía céltica (deixando 
algún que outro libro sobre este tema soa
mente en proxecto) ven moi a conto o CAN
CIONEIRO DA POESIA CÉLTICA de Julius 
Pokorny (Galaxia-Dombate, 1.991) para 
seguer dándolle corda ao papaventos. Os 
traductores do CANC/ONEIRO DA POESIA CÉL-
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T1CA, primeira edición de 1.951, foron Fer
nández de la Vega e Ramón Piñeiro, dous 
ilustres desaparecidos, experto un no 
secreto do hum01~ mitro na saudade, ambas 
facianas ben características do CELTA. 
Aínda que no libro de Pokorny falte o pri
meiro en beneficio da segunda, e do am01~ 
da natureza, a relixión ... Sendo a brillante 
sorpresa final a aparición, entre tanto 
remol do pasado, de poemas de Yeats, Mac 
Donagh e Plunkett. 

Unha colección, esta de Dombate, cada 
vez máis centrada agás algún lapsus, tal a 
publicación do estomagante A TRAXECTORIA 
CAOT/CA DO PÉNDULO (1.990) de Miguel 
Sande. Libro para esquencer axiña e que 
debería facer reflexionar ao seu autor 
sobre os lindeiros -que tamén existen- da 
poesía. 

Poesía para exorcizar interiores a de 
Fermín Bouzq no seu maxistral e premiado 
pola crítica "española" LABERINTO DE 
INVERNO (Sotelo Blanco-Leliadoura, 1.991). 
Un volume mesto e complexo que, tal vez, 
tería precisado dunha guía antes de aden
trarse no seu hermetismo máxico e dorido. 
Pensaba nun cometido semellante ao que 
cumprira Pepe Cáccamo en A GANDARA DA 
NOITE baixerá. Pois a través da anguria do 
labirinto de Bouza non se pode camiñar 
impunemente a risco de experimentar o 
desacougo. Ao que, en última instancia, 
pode o sentido do humor deste poeta e 
novelista compostelán, enguedellado nun 
proceso evocativo que leva o seu son 
(QUEN VIRA QUE NON VEÑA) da infan-
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cia en Ourense ata o patetismo do home 
feito, pasando polo silencio das conversas 
(memorable poema o adicado a Luís Mari
ño) en Compostela. O LABERINTO DE INVER
NO, por valente, arriscado e cheo de poten
cia ten de ocupar un posto sobranceiro na 
historia da nosa poesía, ao menos no tran
co dos últimos quince anos. 

Polo terreo da evocación andivo tamén 
Ramiro Fonte co seu ADEUS NORTE (Colec
ción Esquío, 1991), último Premio Esquío. 
ADEUS NORTE, ademáis do afortunado e 
chamativo título, supón nunha lectura de 
ur.:rencia (veño de recebir o libro) outra 
volta ao tornelo da poesía -de entre as 
nosas- seguramente mellor caligrafiada. 
Cando Ramiro Fonte pon a andar os seus 
endecasilabos e heptasilabos, un pode 
apostar a cegas pola elegancia máis bri
llante que neste caso vai adobiada polo 
poder da evocación -A SOMBRA DO ARTISTA 
ADOLESCENTE-, da imposible fuxida -ADEUS 
NORTE- e do progresivo autosulagamento -

INTERIOR MEDIANOITE-. lsto, xa digo, de 
entrada. Agora terei de recorrer este libro 
paso a paso. Nel, de momento, xurde con 
toda a forza da luz eléctrica a alto voltaxe 
o soneto POEMA DOS AMIGOS MORTOS. ¿Luz 
eléctrica? Acaso un quinqué co fanal máis 
delicado porque: 

Xa non podenfitarme/cando apañan 
As anadas perdidas. E imposible 
Esa apreta a luzada mentres caen. 

POESIA GALLEGA DE HOY (ViSOl~ 1990) é 
unha antoloxía bilingüe que se viña botan
do en falla desde hai tempo. Se non estou 
nun erro a última antoloxía destas caracte
rísticas fora a de María Victoria Moreno. 
OS NOVISIMOS DA POESIA GALEGA (Akal 
1973), sen que, por certo, ningún dos seus 
componentes apareza antologado na escol
ma visoriana. O que tampouco semella 
xusto pois varios deles -endereitado ou, 
mellOl~ mudado o rumbo- teña protagoni
zado valiosos intentos poéticos nos últimos 
tempos. Así as cousas, salvadas estas 
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ausencias e outras de non menor interese, 
POESIA GALLEGA DE HOY, trece son os poetas 
que nela están, caseque tantos como tenden
cias, cubre con dignidade o baleiro ao que 
me refería dando fora de Galicia un ha 
visión bastante cabal do que aquí anda a 
cocerse. O prólogo que abre a antoloxía é 
un ha lúcida análise de Basilio Losada 
verbo dos mTedores da nova poesía galega, 
os seus antecedentes e contextualización. 

E falando de escolmas non estará de 
máis citar a que publicada baixo o título 
SEIS POETES GALLECS (Editorial Columna, 
1.990) recolle en galego e catalán parte da 
producción poética de Cáccamo, Fernán
Vello, Fonte, Forcadela, Baixeras e Vilano
va, prologados por Alex Susanna e traduci
dos por éste e o propio Rodríguez Baixeras. 

No difícil espacio da prosa poética pre
senta Arturo Casas, coruñés do 58, SOMBRA 
DE UNIDADE (Colección Esquío, 1990), pro
logado por Arcadio López Casanova e pre
cedido dunha cita de María Zambrano. 
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Arturo Casas aposta pala claridade e a 
beleza, aprisionadas dentro dunha estruc
tura matemática. Causa que consegue a 
pesar dunha certa -posiblemente adrede
frialdade. En todo caso SOMBRA DE UNIDA
DE, bilingüe por algunha razón, que se me 
escapa, "dos responsábeis da Colección 
Esquío" apunta -na súa cativa extensión- a 
un autor con quen contar no futuro. 

E para rematar, a teoría ca libro de 
Antonio Garda Te ijeiro , DISFRUTAR ESCRI
BIENDO (A NARRACC/ON E A POESIA NAS AULAS) 
(Galaxia, 1.990), lucido breviario para que 
os nenas principien o enredo literario. 
Pala gramática, a expresión oral e escrita 
e, sobre todo, a poesía. Da que Garda Tei
jeiro dá estupendos exemplos prácticos 
tomados "in situ". Se a aprendizaxe da lec
tura, en xeral, é complexa, a da poesía non 
!le vai á zaga. Garda Teije ira , sen que a 
penas se noten as súas orixes profesarais, 
dá neste mínimo (e altamente recomenda
ble libro) toda un ha lección de principios. 




