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NO TEXTO DE CELSO 
EMILIO FEWREIRO 

Análise do poema "O medo" 

Arcadio kópez-Casanova 

Cando o corvo da noite se pousaba 
i7as derradeiras luces do solpor, 
os meus 0110s de neno 
enchíanse de bbgoas e de lóstregos. 

11) 5 O vento quefungaba nas vereas 
era un kzome langrún envolto en brétema 
cun fol ó lombo pra levar meniñss. 

Os albres semellaban 
pantasmas de cabalos desbocados 

10 agallopando os eidos. 

Un  medo que me viRa 
das raíces do mundo 
tremíame no sangue. 

v )  Basclha o xornaleiro asubiando 
15 con dous luceiros prendidos na eixada, 

E eu tiña medo. 

VI> Pasaba o cazador 
\ con bafexantes cnns 

arrecendendo a toxos e carqueixas, 
20 i eu tiña medo.. 

VlI) Pasaban de ruada osfortes mozos , 

que voltaran da guerra tan contentes, 
i eu tiña medo. 



'1 

~111) Ao pasar ó meu lado e verme os ollos, 
25 alporizados, pasmos, decíanme: 

"Non teñas medo", 
i eu tiña medo. 

1x1 Soio cando chegaba ós meus 
ouvidos 
a doce voz de me1 da miña vella, 

30 eu xa non tiña medo. 

Agora non comprendo 
cómo aquil ser cativo, 
aquela vella nena tan endébel, 
(nos seus ollos azures 
había luces de amenceres novos), 
podia escorrentar tan grande medo. 

1. DA FBRNfA INTERIOR 

O poema ferreiriano amosa xa, no seu mesmo título, un claro 
signo Pndicial con esa referencia ó medo, 6 estado en vivencia medo- 
sa. Logo, ó longo do texto, o sinal temático vai aparecer recorrente- 
mente, tal no v. 11 ("un medo"), nos VV. 16, 20, 23, 27 ("i eu tiña me- 
do"), mailo cambio do v. 30 ("eu xa non tiña medo"). A clave do te- 
ma, xa que logo, i.e., o eixo temático artellador, vencéllase entón a es- 
tas tres notas: 



(i) a vivencia -xa suliñada- do medo (marcada polo título); 
(ii) vivencia, ademais, referida ó "eu", a primeira persoa; 
(iii) ese "eu" -cfr. o v. 3- no seu tempo da infancia, da irenez 

("OS meus 0110s de neno"); 
(iv) polo tanto, trataríase, en definitiva, dun estado medoso 

que vive dramaticamente un neno. 

Ora ben, ¿como se desenvolve o tal eixo temático do poema? As 
dez estrofas ou anacos do texto quedan artelladas, pola súa banda, en 
tres xustas e medidas unidades (UT), cada unha fixando e establecen- 
do -segundo se verá- as súas relacións e perspectivismo. Ese debuxo 
de unidades temáticas quedaría deste xeito: 

eu F p a i s a x e  

e- ela 

A primeira (UT1) -tal co- 
ino queda suliñado- abrangue 
un total de catro estrofas (VV. 
1-13) e está centrada na pers- 
pectiva de eu sobre a paisaxe, 
na visión que o neno nos dá; a 
segunda, de catro estrofas ta- 
rnén (VV. 14-27), supón agora 
unha relación -nova perspecti- 
va- do neno cuns concretos 
171-otagonistas humanos (xor- 
naleiro, cazador, mozos.. .S; por 
fin, a terceira, con dimas estro- 
fas (VV. 28-36), marca a apa- 
1-iciíjn da.figura da nai (v. 29, 
"a doce voz de me1 da miña 
vella"), e, en consecuencia, o 
cambio -a positivo- no estaido 
ou vivencia (v. 30, "eu xa noln 
-tiña rnedo"). En función do de- 
vandito, poderíase dar esta pri- 
ineira -e moi sinxela- relación 
entre as unidades temáticas de- 
buxadas: 
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Pola súa banda, cada unha desas tres unidades temáticas presen- 
ta a súa singularidade organizativa e mailos seus propios formantes. 
Nesa E a ,  a UTl -as catro estrofas ou anacos primeiros- tería esta pe- 
culiar distribución: 

Segundo o elemental deseño proposto, opóñense acó as estrofas 
externas (1-IY) ás internas (11-111), oposición que está baseada nos ras- 
gos seguintes: 

a) a estrofa 1 (VV. 1-4) fixa ~lnkia localización ("Cando o corvo 
da noite ...") temporal e destaca un "síntoma" externo do 
suxeito ("enchianse de bágoas. ..) 

b) a estrofa IV -o outro límite- dá, agora, a explicitación da 
vivencia medosa, ben clara nestes tres versos: 

* 
Un medo que me viña 
das raíces do mundo 
tremíame no sangue (...) 

c) as estrofas 11-111 manteñen unha razón de contigüidade, xa 
que ámbalas diáas, e centrándose no "vento" (v. 5 )  e nas "al- 
bres" (v. 8), amósaseno-la relación concreta do eu coa pai- 
saxe, e, sobre de todo, a transformación visionaria desa pai- 
saxe desde o estado medoso. Con outras palabras, como o 
neno -eses 0110s cheos de bágoas- viu desde o medo terrible 
e dramático o mundo do seu entonlo. 

Ben distinto é, pola contra, o diseño da UTL, tamén de catro es- 
trofa~. Tal sería a súa disposición: 

Como se ve, as estrofas V, VI e VI1 vanse sumando, nunha moi 
axustada gradación intensiva ou ascendente, para rematar logo na ex- 



plicitación final -xeito de resume- de número VIII. Esa gradación 
acádase, na lina aditiva apuntada, marcada a varios factores irnportan- 
tes: 

(i) a aparición dos personaxes -figuras humanas-que contras- 
tan coa imaxe do neno. Obsérvese ó respecta, cómo vai do 
singular ("o xornaleiro", "o cazador") ó plural ("fortes mo- 
zos"); 

(ii) as notas -os  connotemas- que se asocian a eses protagonis- 
tas, e que moi esquematicamente serían: 

- (...) o xornaleiro asubiando (...) 
/ alegl-ía / + / despreocupaciónl 

- o cazador / con bafexantes canc (...) 
1 forza l + l violencia/ 

- os fortes mozos / que voltaran da guen-a (...) 
1 crlc?~.íil 1 + forza 1 / violencia / 

(iii) o leitmotiv, o estribo 
que repite (VV. 16,20, 
23) de xeito dramáti- 
co, obsesivo, a vi- 
vencia medosa do eu 
("i eu tiña medo"). 

As dfias estrafas (IX-X, 
VV. 28-36) da UT3 traen, logo, 
ii presencia da nai -figura do- 
ce, tenra- e maila súa forza ou 
cbapacidade de trarzsforn~ación 
sobre o eu (v. 30, "eu xa non ti- 
ria medo"), de xeito que esta 
unidade entra en contraste coas 
anteriores xa coimentadas. Moi 
importante é, nese cambio ex- 
perimentado a función contras- 
tiva suliñada, ve-las notas que 
"aquela vella nena tan endébel" 
suscita, evoca; ver, asimesmo, 
a súa contrariedade -oposi- 
ción- ós outsos actores poemá- 
ticos -xornaleiro, cazador, mo- 
LOS- e, en consecuencia, a súa 
ben distinta incidencia no eu 
protagonista. Véxase, entón, o 
cadro: 



ELA 

poder fisico vellez 
triurzfo doenza, apagamento vital, desvalimento, 
violencia dozura, terzrura 
h a m  doce voz 

Con todos estes datos podemos chegai- xa, en último temo, a es- 
tablece-lo modelo compositivo ou esquema formal que rexe no poe- 
ma. Ese esquema podería quedar representado deste xeito: 

Xa que logo, e sobre o tal deseño, cabe entón suliñar: 

1. Hai un gran bloque de dúas unidades (oito estrofas VV. 1-27), 
con reparto regular catro/ catro, artellado polo medo do eu poemático 
(estado medoso marcado). 

2. Súmanse, así, a localización temporal ("noite") e o marco vi- 
sionario da paisaxe vista polo neno desde o seu medo) co desfile das 
figuras "agresoras" ou que despertan a'vivencia negativa no eu. 

3. Unha reducida unidade final -dúas estrofas (HX-X, VV. 28- 
36)- entra en relación contrastiva co gran bloque anterior. Oponse á 
figura agora presente -a velliña, doce e tenra nai, tan contraria ó po- 
derío e agresividade dos "eles"- e oponse, iamén, á vivencia experi- 
mentada polo eu (xa non ten medo). - 

4. CoiaipositivAmente, pois, o poema responde a unha estructura 
asimétrica -razón de desigualdade na relación de unidades- e'de con- 
traste entre dous bloques (A/B) de natureza ben diferenciada, de notas 
opostas: - 



eu - nzedo 4 eu sen medo 

E'LTT,] [UT2] [UT31 
paisaxe seres humanos nai, forza positiva 
visionasj a negativos transformadora 

e E 

11. DA FORMA EXTERIOR 

Polo que se refire á actitude lírica dominante no poema, resulta 
obvia a presencia do eu como eixo -actor básico- do enunciado lírico. 
Dito con outras palabras, todo se focaliza, centra ou remite á primeira 
persoa, todo vai en función dela (clave de "medo", da íntima viven- 
cia), e mesmo o eu vai tinguir da saia tonalidade medosa o entorno, a 
paisaxe, que fixa así desfigurada visionariamente. Xa que logo, todo 
esto ven indicar que estamos ante un caso de linguaxe de canción, é 
dicir, cando o falante lírico se patentiza como suxeito poemático. 
Doutra maneira: a función de suxeito está desempeñada ou cuberta 
pola primeira persoa, segundo a fdrmula: 

Ben interesantes son, logo, as imaxes -a función imaxinativa- 
que se desenvolve ó longo do texto. As máis importantes quedan suli- 
fiadas: 

v. I : "o corvo da noite" 
VV. 5-7: "o vento (. ..) home langrán (. ..)" 
VV. 8- 10: "os albres (...) pantasmas (...)" 
v. 29: "voz de mel" 
VV. 34-35: "nos seus 8110s (...) luz de amenceres" 

8 relevo destas cinco imaxes citadas está, en primeiro termo, na 
súa acción intesificadora -Le., forza de visualización moi poderosa- 
de tres claves do poema: 

a) a localización temporal ("noite"); - 

b) a visión subxectiva da paisaxe (desde o neno); 
c) a doce e tenr-afigut-a da nai. 



Outro relevo radica, pola súa banda, 
na propia natureza das imaxes. Trátase, en 
liñas xerais, de imaxes modernas, é dicir, 
de fundamento emotivo ou subxectivo, e 
que amosan amais varias formas posibles 
na súa estructura externa. Vexarnos algúns 
casos: 

[A] Ese "corvo da noite" -clave da 
localización- visualízanos un complexo 
fundamento emotivo que, alén da nota ob- 
xectiva de negrura, actualiz, as notas ou 
semas imaxinativos cfe ngoii-o, aripep i o  , 
meclo, naorte, que a noite d~sperta no prota- 
gonista. A esta inlaxe pódese engadir, logo, 
a visión resultante no eu ("os 0110s ... enchí- 
ünse.. . de 16stregosn) que, pola mesma vía 
intuitivo-emotiva, destaca asimesmo notas 
de sorpr.esa, de ar-repío, de medo. 

[B] A imaxe do "vento ... home lan- 
gránl é, tarnén, de índole visionaria (coa 
fórmula A é B) que, por máis, aparece cun 
desenvolvemento non alegórico ou inde- 
pendente ("envolto en brétema/cun fol ó 
lombo para levar meniños"). Os semas 
iinaxinativos da tal figuración -6 seu ima- 
xinema- seguen teimando nas mesmas no- 
tas -medo, ari-epío.. .-, coa particularidade, 
;icÓ, de que o vehículo imaxinativa ("un 
home langrán ... cun fol ó lombo") parte ou 
arrinca dunha representación popular, fol- 
clórica. Polo tanto, trátase dunha imaxe vi- 
sionaria ou simbólica apoiada nun mito 
(no senso apuntads). 

Ceiso Emilio Iza sún 
[e[ A imaxe seguinte ("albres ... pantasmas") responde á fórmula 

kDocn ponrei,ehsa. A como B propia do símil. O seu fundamento -en principio- obxectí- 
vo (tarnén coa nota de medo), irracionalízase logo co amplo desenvol- 
vemento independente do plano B ou vehículo ("cabalos desbocad6T' 
agallopando os eidos"), sen dilbida acentuando os rasgos de forza e 
violencia (que eses cabalos connotan). - 

[DI Sobre a figura da nai -tan importante- inciden como meca- 
nismos de resalte 011 visualizadores dúas visións. A primeira delas (v. 
29, "a doce voz de mel") trátase, segundo se ve, dunha sinestesia de 
uso, mestura do audiirivo x gustativo, e que enfatiza a forza do agari- 



mo da "vella nena". A outra ("nos seus 0110s ... había luz de amenceres 
novos") destaca, por esa vía irracional propia da tal figuración (cfr. a 
relación luces- amencer- novo) a íntima alegría, pureza e vida espiri- 
tual que sostén, desde dentro, esa feble figura feminina, rasgos, ade- 
mais, nos que radica o seu poder de acción e de transformación sobre 
o eu (pechado na saia anguria, no seu medo). 

Este ricaz abano de imaxes -tan novas, tan expresivas- dá paso 
logo, no estrato/morfosintáctico, a unhas importantes (e sempre ben 
pouco consideradas) figuras gramaticais. Neste caso trátase do uso 
das t6cticas dos conxuntos semellantes, e, para sernos máis concretos 
aánda, da 01-deízacióa hipotdctica ou paralelisnzo. A saber, a escolleita 
-caso da lrnomosintaxía- dun determinado modelo constructivo que se . 

aplica e desenvolve logo nunha serie -binarXa, ternaria, cuaternaria, 
etc.- de conxhintos. Aquí, a función do paraleliismo -dous sistemas in- 
dependentes- está expresivamerrte para: 

(i) dar cohesión á visión da paisaxe que desde o seu estado me- 
doso dá o eu poemático; 

(ii) dar samén trabazón ó desfile dos "eles" e destaca-lo contras- 
te entre esas figuras e rnailo eu. 

O pri~neiro sistema -o aplicado ás dfias imaxes do vento e as ár- 
bores- é binario e presenta esta sinxela organización: 

MODELO - [Al [Bl [cl 
elemento elemento conzplerne~ztacióh 
real imaxinativo 

CQPJXUNTQS AI  B1 c1 
O vento que ... un home envolto en brétema 

langrán cun fol ó lombo 
Paralelisnio 
biiiario A2 B2 C2 

Os albres ... pantasmas de cabalos desbo- 
cados agallopando 
os endos ... 

Máis complexo é o segundo sistema, o aplicado ós diversos per- 
sonaxes que van aparecendo. Esa complexidczde débese a: 

(i) o sistema agora é ternario, xa que co~nprende as estrofas V, 
VI e VII; 



C.. t.  Ferreirz, corz Aquilino Iglesia Alval-iño. 

(ii) leva un índice enafórico (VV. 14, 17, 21), a forma verbal 
"pasaban", xustamente para destaca-lo movemento conti- 
nuado das figuras poemáticas; 

(iii) ten tarnén un estribo -ou índice epifórico-, o que constata a 
vivencia medosa do eu (clave do texto); 

(iv) os elementos de cada conxunto -ademais da anáfora e a efí- 
fora- serían, logo, os suxeitos e as complementacións co- 
rrespondentes. 

A táctica, entón, quedaría deste xeito: 

o xornaleiro (Al) asubiando con dous luceiros ... (B ,) 
pasaban o cazador (A2) con bafexantes cans... (B2) i eu tiña'medo 

[al os fortes mozos (A3) que voltaran da guerra (B3) [el 

Nos rexistros do seu nivel fónico, o poema asoma, de primeiras, 
tres marcadas características: 

-- -=r--- 

a) trátase dun texto heterométrico, xa que combina pautas métri- 
cas de once, sete e cinco sílabas; 

b) é, nembargante, hornoxéneo, dado que u seu pulo i-ítwaico es- 
tá dictado por sflaba par ( a  do acento estrófico), a saber, a 
lo.', 6." 4.'; 

c )  o poema está logo regularizado en estrofas (ou anacos) de tres 
versos (seis, mais unha de seis, curiosamente), ó que se enga-- 
den tres de catro versos (1, VI, VIII). 

Da distribución versa1 apuntada, 'pódense fixar algunhas consi- 
deración~ ou valoracións expresivas. Por exerrrplo: 

1. Domina o ritmo dictado polos versos hendecasílabos cun total 
de 19 (m& do 50%). 6 tratárense de versos, ademais, impausados, o 



tono ven ser grave ou semigrave. Ese dominio resulta especialmente 
forte nas partes primeira (estr. 1-11) e última (VIII, IX e X). 

2. Hai un total de doce versos heptasílabos, axilmente repartidos 
ó long6 do texto en moi atinada combinación cos hendecasílabos. 

3. Cinco pentasílabos, todos eles asociados ó estribo e explicita- 
ción clave do poema ("i eu tiña medo"), que marca entón, en contras- 
te, un ton agudo. Ese ton faise especialmente intenso nas estrofas IV e 
VI, axudado, agora, pola combinación dos heptasílabos. , 

4. En consecuencia, artéllanse no poema dúas melodías ben dis- 
tintas. Unha, a do hendecasílabo, de ritmo acougado e ton semigrave 
ou grave; outra, de heptasílabos e pentasílabos (17 en total), de ritmo 
máis incisivo, áxil, e ton agudo (sobre todo marcando a esfera íntima 
do eu). 

Por fila, tampouco deixa de ser interesante o movemento do es- 
quema acentual, de xeito esencial aqueles acentos -excitantes- de na- 
tureza e.~trarrítmica (ou, máis violentos, antirritmicos), i.e., que rom- 
pen coa pauta de pulo -par ou impar- rítmico. Deses acentos, os de 
ineirande interese serían: 

(i) No v.1, sílaba 3." que resalta o plano imaxinativo B ("cor- 
vo"), coa poderosa visualizaciói~ da figuración (e das notas apuntadas 
do fundamento: negrura, agoiro, arrepio, morte). 

(ii) No v. 3, sílaba 3 ." sobre "ollos", centro do que chamamos o 
síntoma (externo) -bíigoas, lóstregos- que o neno manifesta xa no co- 
menzo. 

(iii) Nos VV. 16, 20, 23 e 27, acento antirrítmico no estribo pen- 
tasilábico que cae sempre sobre o indicador pronominal "eu" e que, 
obviamente, atrae a atención sobre a vivencia medosa do protagonis- 
ta. 

(iv) No v. 30, sílaba 1.Lrelevante tamSn-, outra vez sobre o eu, 
agora para marca-lo contraste con todo o anterior [( ...) "xa non tiña 
medo"]. 

Cunha (enganosa) aparencia -j sempre a ilusión da arte!- de faci- 
lidade de expresión común e funcional, Celso Emilio tece un admira- , .3r.,,.,*z.i- . 
ble e dramático poema, pórtico -con tódalas conseciuencias- de O so- 
ñn sulagado. Poema, pois, sumamente complexo, tanto nas relacións 
da forma interior -unidades, composicións, fcmnantes- coma nas re- 
des lingüisticas da forma exterior. sexa as imaxes, os conxuntos serrie-. 
llantes, ou o esquema métrico-acentual. En calquera caso, unlrá proba 
ben poderosa de que non hai arte da linguaxe sen sabio artificio tras- 
pasado pola emoción. Velaí a lucidez e validez do canto. 
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