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a nasa puntual colleita 
poesía; un dos máis 

continuadores do literario ga-
lego, e ó que acostuman a 
atención os críticos e os . 

colección "Leliadoura", a 
máis viva das actuais; dirixida entre 
outros Basilio Losada e 
González 

ter-
ceua . Con 
Antigo futuro, Xoán Ma-
nuel Casado o seu poético que 
non ficou interrumpido coa súa feliz 
incursión na narrativa. novo 
bro nos protocola-

; case circustanciais. A ironía co-
loquialista aínda máis presente 

noutras súas. Interesan-
o ámbito barcelonés e cer-

se poden ver 

lv1aría Costa, outro 
coma Casado, 

, dos dos 
antergos, vocación xenealóxlca de 

Cáccamo, , ademais 
tras, a grande 
sucesivos diálogos entre os 

líricos. Incluso, a propia 
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que o autor exerce sobre 
os contidos da súa obra. Libro some
tido, a un tempo, a disgresións e sere
nidades. 

colección "Vento Branco" 
Edicións de Galicia, aparece o 
primeiro libro dunha nova, 
aínda que xa coñecida. tempos 

"'.'-" ...... da poesía femínina, hai 
que Xela Arias merece un 
lugar de seu; a súa é pre

da súa autora. Séntese entre 
un elemento beat e outro romántico. 

Denuncia do equilibrio, 
nos atopar cunha voz xe

entre as dos poetas mozos. 
xa se sabaía polos poemas 
Arias dera á luz nalgunha 

publicación como mesma revista. 

Quizais a mellor xoia pu-
blicada últimos tempos sexa a 
edición Poesia Completa de 
Aquilino Iglesia Alvariño, Edicións 

de Galicia, realizada polo pro
Alonso Montero. O or-

denamento ó este someteu o 
gado aquiliniano, pon nos enfrente 
dun dos maiores poetas do 
culo Quizais o único, xunto con 
Díaz Castro, que foí quen de dar 
unha saída honrosa humildes bele
zas de o seu paisaxis
mo inicial ata o maravilloso 
"Pastor de ríos", sentímonos perante 
dun dos nosos poetas . Pola 

valoración da palabra patrimo-
nial. Polo seu clasicismo. Pola lectu
ra, desde o idioma galego, temas 

. Boa cousa para as novas 
xeracións a adicatoria do día das 

, que foi o pretexto des-
libro. Boa cousa tamén o labor 
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paciente de quen ordenou ~ anotou 
estas páxinas. Fermosa tamen a pro
pia edición. 

Apareceron nestes meses algun
has reflexións sobre a poesía galega 
actual. Un artigo adicado a esta na re
vista asturiana Los Cuadernos del 
Norte no que o seu autor, Cla~dio 
Rodríguez Fer, quizais por asumIr u~ 
xeito de imparcialidade de quen esta 
involucrado no proceso, en vez de fa
lar de poesía galega fala. de poesía 
castelá. Iso si; 'leñen mOltas nomes 
de poetas e as cidades onde vive~. Ta
mén e sen explicar na complexIdade 
que ~e agarda dun crítico, o tópico do 
ano 76. Dorna para el, por exemplo, 
non existe. 

En Desde a palabra: doce VOces, 
antoloxía da nova poesía galega orga
nizada por Luciano Rodríguez, edita
da por Edicións Sotelo Blanco, hai 
que valorar, fundamentalmente, o 
atrevemento de quen escolle doce 
poetas por crite~ios lite,rarios esen
cialmente persoals. Tamen a boa man 
para escolle-los t~xtos.,.Falla, is.o si, 
un prólogo-estudIO maIS esencIal e 
fondo, que ben podería saír dun xusto 
aproveitamento das desiguais P?éti
caso Estas móvense entre a hurnIlda
de e a petulancia; entre o discurso 
egocéntrico e o nós. 


