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Nesta no.vaedición, D. J oan, con Igran sabedoría, tomou :por guías ,dia lingua 
ga,lega duas fi'guras re:presentativas da nosa {ala: Sarmiento pró séCUilo. XVIIl[ 
e como informador Hngüí'st'ico, sobre todo o s,eu Catálogo de Voces y Frases 
de la Lengua Gallega, 'e JCastelao pró Ipresente século, bas,eándose na Escolma 
Posible de M. lDón,ega. Novas a:portacións respooto do pasado repres,wtaron 
un maior emprego do Diccionario da Real ,Academia Galega e o Vocabulario 
do P. Crespo. 

Tamén nesta ,edición D. Joan mergúllase, hastra parez que con un !pOueo 
de regosto, nas bretemosas verbas: ,prerrománs, con unha arris,cada maestría 
digna de admiración. Esta é un1ha boa .pwba da xuv'entude menta,l do ",ello 
mestr,e a quen non He arredran as. v,erbas máis raras e de étimo máis fuxidío. 
:A todas sabe huscarlle o x,eito e axeitabs e arrellalas na sua xerarquía hi&tórica. 

Xa sa:Íron tres 'volumes do dicciona<fÍo (de IA- a MiA-) e aínda faltan outros 
tres por saír; neles ,encóntranse grandes no.vedades con respecto á primeira 
edlidón. cAsegúranse e aJpuntálanse a:lgun1has etimoloxías, rexéitanse oUÍ;ras e 
sustÍotúens,e por propostas novas, engádense novas, :fam~li3Js en moitas ocasións, 
de tal mane ira que non esa~ef3Jmos s,e decimos que 'poucas yerbas pasaron 
sen retoque a,lgún nesta nOiVa edición. 

Non é es,ta a ocasión de pescudar por miudo a importancia que o seu tra
'bruno ten pra o galego, máis hen parécenos a de ,publicar ós catro V'entos a 
ledicia que nos produz unha obra como esta. A nobn:! ,envexa e a sinxe.Ia 
emulación 'que debe orix'Ínar en.tre nós ,es,ta obra, sería pTa mín, e es,tou seguro 
que tamén opra el, o seu me:1lor froito. !Porque os' da maestría, ens,ino, método 
e Cilaridade, xa os ven prodi.gando entre nós desde :hai tempo e :poucos 'serán os 
que non s'e sin tan disdpullos de tan xeneroso e ibon mestre. 

X. L. PENSADO 

ESTACIÓNS AO MAR, por Xohana Torres 1 

A escritora Xoihana Torres é xa sobradamente coñedda nas nosas 'letras 
pola& su as creadóns lliterarias en di'verso,s campos, pois .ten cultivado, con im
portantes logros, a poes,ía (Do sulco, 1957), o teatro Á' outra banda do Iberr, 
1965, e Un hotel de primeira sobre o río, 1968), a narrativa (Adiós, María, 
197:1), a literatura infantil (Polo mar van as sardiñas, 1968, así como diversas 
adaptadóns e traduCÍóns de cantos populares e de di&tintos autores) e o ensaio 
(Stanislawski e o teatro moderno, 1965, A literatura infantil, 1974 ... ). 

O presente Elbro, Estacións ao mar, v'en arri:quecer o panorama poético ga
lego coa 'sua [ondura temé .. tka e o seu rigor ¡formall, nunha poesía á vez ano
v3Jdora e de s'emp1.'e. 

Non ,estamos ante unha obra de ruptura ,con respecto a Do sulco, senón 
ante unha continuación da veta poética ali presentada. Se o poeta e profesor 
Cariballlo Cailero deCÍa no prólogo do primeiro Ebro de Xohanaque haibía nel 
"If'emencia, ahondancia, pulo" e que a partir de aí a autora "con Isa ri1queza 
de materiais que redhíuen dote, .ten que edificar; :i ,edificar é ordear, esecI
mar, rexeitar e luír". (Do sul'co, p. 10); Ihax,e poderíamos decir que Eslacións 
ao mar é producto de ter fóto todo eso. É consta.tálbel, 'por caloquera ;persoa 
-que seguis,e de cerca as pubilicacións ipoéticas Iposteriores a Do sulco, o inin
termmp1do tra:ballo 'que a autora r,ealizruba sOlbre o po'ema. A constante percura 
da pa!labra e a preocupación por un minor acabamento do verso, podemos ras
trexa,los nas, ate tres e catro, versións opuJb1icadas dal,gún poema. N aturalment,e, 
este continuo trahalla'f a obra artfs,tica había 'ca.Jlar nun logrado rigor expresivo. 
As,í o podemos ver, por exemplo, nuniha anáilise comparativa das distintas 
versión s (1971, 1976, 19.80) do poema de "JO tempo e a memoria" que em
peza ''Sempre Ibaixaiha ,pola ,Plaza Vella": variadóns no sistema grMico, cunha 
tendencia á simpJ.ilficadón :da puntuacÍóne á mumplÍ'caCÍón das estrofas,; tro
ques mus cons,trucións morfosintáoticas 
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"non é nada e'ste acougo transitorio" (1971) 
"nada é ise acoUlgo pasaxeiro" (1976) 
"nada é is·e aJcougo transitorio" (19·80); 

e varia.cións léxico-s'emántica,s, coa <l!pari:clón de novos contidos conceptuáis 

"As av'es sempre 
desvirtuando o voo ... " (19171) 
"A:s aves, sempre 
coma unha independente ;cara'Vana 
desvirtuando o vóo ... " (198.0) 

ou o simple twque de verbas: 

'~Poderío do Tempo"(1971) 
''(praderío do Temlpo" ((980). 

E, seguindo co plano expresivo, destaquemos a peculiar es,tructura dos· poe
mas, que poderiamos caracterizar como a do inquedo latexar do ¡pensamento· 
en soidade; de aa os, ás veces, brus,cos cambios de punto de vista, de rexistro, 
de tema, de ánimo, do ,pesimismo ao optimismo máis absolutos pasando pala 
duda, nun me'smo poema. tDiríamos,seguindo a terminoloxÍa jakobsiana, que 
a Hnguaxe de Xohana é es,encialmente metonímka e que constrúe o poema en 
bas'e a una rápida concatenación de .pensamentos. Así, no caso do poema 
anteriormente citado, "lSempre baixaba pala iP,la,za Vella", vemos como está 
construido sobr·e unha concatenación entre unha lembranza concreta que dá 
lugar a unha abs,tracta medit<l!ción sobre o lempo; estas duas parte,s, son, á 
sua vez, analizáJbeis en realidades Ique tamén teñen entre sí unha rdadón 
de oontigüidade: a kmlbranza dun paseo diario da nenez ca seu marlco Ipaisa
xístico, na rprimeira parte; e, na segunda, a constatación da pequena 'fea-lidade 
actual! da nenez ("irrevocaJble sombra"), ,coacolliceptuación, máis x·era,!, do 
tiempo perdido, coa soidade absoluta do home e coa, final, presencia da morte. 

Outra cuestión destacálbell a niveleXipresivo é a renovación lingüística da 
autora. En 'mstadóns ao mar" chegan a un máis alto grado as rupturas coa 
norma ilingüística que xa aparecían en "No sulco". No planogrMico esta 
ruptura amóst'fase na utilización da letra maiúscula con valor ex.presivo: 

"NON. ¡Endexamáis· contigo ... 
... ... ... .. .'íNETiA" ou '~PAT1RIA" (p. 62), 

na creación de nomes ,propios, ven polo seu valor ddctico ou ben para a 
expresión de conceitos abstractos ouabso,lutos: 

"Ouh, 'Patria, a ¡Patria, 
Pés Nús, 
Incendio, 
Meu Amor, 
Je'Vas 
a Dura Max,estade do Silencio!" (p. 15) 

e na ruptura coa puntuadón normativa que apare1c·e na prolif.eración de ex
presións admiraüvase exclamativas, paréntes,es, comillas, puntos suspensÍ'vo), 
etc., podendo ir todos ·este,s ras'gos marcados ou non grMicament.e. 

:A nivel morfosintáctico a ruptura é constante, polo que destacaremos só 
algunha mosira: creación de novas adverbos ("tendidamente así", p. 16), em
prego do adverbo relativo cun sentido absoluto ("dor máis núa", .p. 20), elip
ses ~"onde nenos xoga<ban a moedas", p. 319;), .troques do arde ("eSipacio tan
to!", p. 77). 

A ,este a!onxamento na norma morfosintá,ctÍtca xúnguens,e as constantes 
adxetivacións e imaxes vis,ionarias: "catedral do meu sangue" (p. 13), campos 
inourables" (p. 16), "incendiar as noites" (p. 22). Todo ·elo dá lugar á cr·ea
ci9n dunha linguax'e allóxÍ<Ca que tenta Ipersoalísimamente pwfundar nas rea
Edades 'que He preocupan á autora: "aÍnda me escoito o mar" (p. 30), "no 
¡!J.t9 a sin-razón, orela a .todo" ~p. 32) ... 

Con respeito á creación re'voluoionaria desde o punto de vista Hngüístico, 
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habería 'que destacar ruquí a obra poética de outro importante exponente da 
poesía de lpostguerra, María Mariño, e 'señalar 'que eeoáis non sexa casual 
atoparesta preocupadón por ul1!ha linguax,e nova en dúas vOloes ,femeninas. 

DeSltaca ademáis a nivel ¡formal a ¡presencia do estilo épico vati'Cinante (que 
apareoe tamén en Méndez 'Ferrín, poeta da xeneración á 'que por tantas causas 
a autora está vencellada). lAs raíces deste eSltilo poderíamo[as buscar nos 
cantores de duas comunidades oprimidas" Federico Mistral e \Eduardo :Pondal. 
A esta inDluenda habería que engadir o prosaísmo ecoJoquialismo eheüs de 
tópi,cos dos distintos rexistros lingüísücos con 'que Xohana Torres aJctua,liza 
düo estillo. Unha mos.tra desto s,erÍa, por ex'emplo, o uso do apelativo épico: 
"Viñateira" 'Gp. ,64), ''lLola das roxas viñas"0p. 63), aplicado á aboa, símibolo 
da mUlller galega; ou estes outros aplicados a Grulicia: "a Terrible Jnmorta1, / 
Verdor Terrible" ¡(p. 16). 

Sobresae tamén, a presencia do estilo Jitúrxico e rituall que se concreta 
tanto en estruoturas mONosintáeticas (versículos" letanía) como léxico-semán
ticas, de base Icristiana ("creo en ti", ,p. 20) e ipr,e-.cristiana naturis,ta 

("Teremos de cantar ante's da tebra, 
marcar o ritmo que acompasan os éJitros, 
ic,erimonias solares para erguer os tesouros", p. 95). 

Este estilo ritual '(que atopamos ,en autores coetáneos ,cÜ'mo Novoneyra ou 
López-Casanova) está 'en consonancia coas xenera'CÍóns. españo.las do trintaeseis 
e do. cincuenta e nos remite, en última instancia, a Cesar Va,llejo. 

Mais o impor,tante é 'que todos estes 'rasgos expresivos non son meros ar
tificios s,enón 'que están Íntimamente ligados ao contido do ~ibro, Ipois en 
''tEstacións ao mar" podemos v;er o movimento unísono de linguaxe e poensa
mento: a percura 'que paraJdamente realiza a autora no máis fondo de amibos. 

Se a nivel formal observálbamÜ's que non había r,Ulptura na creación pÜ'éti,ca 
de Xohana, a mesma perse'verancia atopamos temáJticamente: hai Un fío eon
dutor entr,e o v,erso-adicatoria que abre No sulco ("Inda que a Rosa é brev,e i 
o Tem¡po, ,termil1áhele") e esta meditación, ¡feita desde a armonía e o equiHbrio 
da madurez, sobre o ,tempo. 'e a morte. ,Esto é ¡fundamentalmente Estacións ao 
mar, uniha tentativa de apreixareoa [Inguaxe poética o "temporío" (p. 65), un 
ir en bus,ca coma iPro.ust, do tempo perdido, a tra'vés da memoria e os signos, 
,que diría Valente, ,e pore.ntre a terrae a morte, da man de Pavese I~or no
mear dous autores, nesto, tan cercanos a Xohana). 

Como arela dun eterno retorno, a obra ábres'e (cita e adicatoria) e péchase 
("¿iPódese aínda ... ?") 'coa presencia do tempo máxico da nenez, co tempo fe
Hz do posíÍbe1 aínda: 

" ... :Aheradas as ,tapiase os anelos 
entrar de novo á casa, aehe!garse ao ifaiado. 
Posta .de Ibruzos, er'guer a vista ,uo ceo, 
contemplar os foguet,es da v.erbena máis ,próxima 
e os cometas que cruzan JJo.los ,ceosdeagosto ... " (p. 96). 

Neste marco dunha cecáis posíbelesperanza, desenvóly'ense os temas que 
poderíamos cata,lo.gar filÜ'sóficamente como "s,audade da ,terra" e "saudade do 
tempo :pasado". 

Podemos frular da pr,esencia deMa "saudade da ,terra" no sentido de que 
Xohana Torre's poetiza a súa arela de :patria. Estamos" pois, ante un ":patrio
tismo ontolóxico" ou "meta'Í~ísÍICo" que 'vai máis allá das siglas ,e as bandeiras: 

'~gora 
eu saberÍa 
cómo deshabitarme die vellosestandar,tes, 
cómo ooamUirte gar,imosamente 
acenando coa man 
,e dando u'ilIha pUilabra". (p. 23) 

,o outro tema, a obsesión '1"0'10 irrecuperálbel do tempo {"Eu non di,go "vol
v,er", xa sei, non é posilblle", p. 61) 'vai parella á constante lembran2Ja da nenez 
e moeedade. Así, aparee,en xunguidos amibos motivo.s ,en ",o tempoe a me
moria" : 
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"Acó me tés onde a !pisada é tempo 
ho!Xe que no meu Y,empo ,caíron as palabras. 
Ana María Auz, acó es,tas cousas 
e póñome a ,ohorar coma unha ,tola. 
~Estou soia de antonte, estou sabendo 
meu corazón de nena :poI a man)" (p. 32). 

A lembranza da nenez V'enoollase ao vitalismo da muller da t,erra e con-
trasta coa mor te en ' ~EleX'ías a Lola": 

"Polo siJencio d'esta casa grande consigo o so.n do mar. 
Ou:h, qué 'Vento das illas, Lala de amor, qué vento, 
xa que todos os Igozos finan nun mar, ben salado, o da 

mODte!" (p. 63). 

E, por úMimo, a parte que dá titulo ao Ebro, '~Estacións ao mar", presenta 
distintas 'V,¡'vencias no tempo: 

. .. . .. ''iE viña a noite logo. 
rE nin nos decatábamos que todo arredor noso 
tan múl1tiple e benigno 
estaba a consumarse coma Iquen dá un a'Viw." ~p. '81). 

Como 'podemos ver, nesta obra de Xohana Torres poesía e filosofía xún
tanse. Como na ,Rosalía de Follas Novas, estamos ante unha creación de temá
tica fondamente ¡filosófica; e, aJgún tema rosaliano coma o da "noite" meta
fí.sica ou o "tempo mouro" están tamén presentes: 

. .. . . . "É xa a cer.teira noite. 
Outro tempo ben mouro es,tará inzando 
a terrible fronteira do desexo" (p. 48,). 

OAIRJMEN ]3[jANCO 

.', ANTOLOXíA DE POESíA GALEGA. DO POSMODERNISMO AOS NOVOS, 
por Francisco Fernández del Riego 1 

Francis:co P,e'mández del Riego, ensais,ta, crítico, antólogo e un dos prín
CÍlpais impulsores da .oultura ¡galega nas últimas décadas, v,en de pUlblkar ne&te 
19:80 UIl'ha eSiCo1ma de ,poe~ía ga:lega do sé.culo XX que ben pode sef'Vir como 

. ptimeiro contaoto ¡para quen queira achegarse a tal ¡f.enómeno. 
O manual, \S<uibtkulado Do posmodernismo aos novos, preséntase como o 

terceiro dUlllha ,serie antolóxica da poesía galega qU'e ven ediíliando a iEditorial 
GaJarxia. Os dous tomos anteriores - Dos devanceiros ao dezaoito e Do deza
nove aos continuadores- correran a oargo de Xosé Landeira Y fél!goe do ;pro
pio Fernández del Riego, resopectivament'e. O pres·erute 'Volume ven pois a com
pletar . a serie, 'que no seu lConxunto tpreterude dar unha panorámica xeral da 
poesía galegadesde a Edade Medi,a Ihastra os nosos días. 
'w Ademáis da propia antoloxía, incJlúi nnhas moi breve,s notas introdutorias 

biográficas, bibliográlficas e ICronolóxioa,s que, s'e tben naJlgún caso se mostran 
un tanto desi,gua¡Ís e de~fas,adas, .poden ,servir COIIl10 infol'lJ11aCÍón ori,entadora 
de ' lprimeira mano A cronoloxía histórico-literaria abrangue desde 1897 a 1952 
e ,nela !figura uníha se!1eoción de acontedmentos tliterarios ga,legose universais: 
ao ;tempoque Sie [.an ,constar a,l,gúns sucesos his,tórkos, éstes ¡práJcticamente a 
1J;~v~l ~.do estado español. 
.~~ti.Na antoloxÍa en sÍ, él!par,eoenpo,etas nados entr'e os últimos anos do sérulo 

oe. os oprimeiros da década do 1950. Varias xeneracións -a nO'Vocentista 
-:" ,~~~, ... 93:6, as. de .postguerra- están poís representada,s no libro e con ela~ 

tendencias ·e individuallidade,s da poesía galega posterio-r á Xe
, 'íNós". 

Vigo, 1980. 

111 


