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a cambio, fíxolle unha edición manual das súas 
traducións. Esa edición, insólita en Novoneyra pola 
presenza da cor, é a que hoxe reproducimos en 
fácsímil nos monográficos de Revista das Letras e 
xa nas vésperas dun 17 de Maio que lembrará ao 
poeta do Courel. Xunto a este prezado material
–conservado por Beiroa– incluímos tres caligramas 
–ou ergogramas– que Novoneyra tracexou xunto a 
tres dos seus poemas mecanografiados. De novo, 
trátase de pezas que inclúen a cor e que abren 
unha nova dimensión cromática nun creador en 
constante esculca expresiva.

A mediados dos anos setenta, Uxío Novoneyra 
publicaba as primeiras traducións da poesía de 
Mao Tse-tung ao galego. Os textos eran froito 
do seu interese polo maoismo nesa época, tras 
romper dramaticamente co “socialismo real” da 
Unión Soviética pola invasión de Praga (1968). 
Porén, a pesar de facer as traducións, e co seu 
costume de regalar todos os libros que lle pasaban 
polas mans, Novoneyra non tiña á altura dos 
primeiros oitenta ningún libro cos poemas orixinais 
de Mao. Xosé Beiroa, un coñecido activista 
compostelán, ensinoulle un día unha edición 
en chinés deses poemas e Novoneyra quedou 
fascinado pola grafía. Pediulle que llo regalase e 
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