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Sen título de Celso Fernández Sanmartín 

María Xesús Nogueira 

Sobre un cartón gris, un debuxo 
moi sinxelo, acaso un sol verdoso 
que se achega por detrás das mon
tañas. As liñas aparecen indefen
sas, devolvéndonos a unha inxe
nuidade perdida. Unha portada 
tan simple garda, no seu interior, 
un curioso poernarío que apare
ceu nas librerías en edición santia
guesa do autor a fins de 1995. Na 
contraportada reprodúcese unha 
folla de silveira. 

A aparencia de nudez mantense 
coherentemente en todo o aparato 
paratextual, ata o punto de difi
cultar a identificación da obra. 
Sen título, nin outra indicación 
máis que o norne do autor, escrito 
con caracteres minúsculos, o poe
rnario ábrese cuns versos manus
critos: 

somente soño 
qe me veñas buscar á casa 
Clln globo na mau 
e qe me digas: -toma 
este globiño é para ti 
qérote moito 

(domingo 
das 

lestas). 

O libro reúne un conxunto de 
poemas cun marcado carácter uni-
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tarío, trabado en boa medida por 
unha estructura circular baseada 
en composicións de carácter amo
roso dirixidas a un ti que xa está 
presente no primeiro dos textos. 
Esta temática convive cunha serie 
de historias que comparten o tra
tamento dalgúns motivos comúns, 
como son a soidade, a decadencia 
ou o paso do tempo. No final do 
poemario predominan claramente 
os textos de carácter amoroso, pe
chando o volume un texto no que, 
a partir dunha estampa do río co
mo locus amoenus, están presen
tes tanto a temática amorosa como 
o paso do tempo: 

e sabiamos dos rÍos 
pero non sabÍamos nada deste rÍo 

descansamos nel 
metémonos na auga frÍa 
e as sombras dlln vanse coela 
e queda c7 sombra dos lentos nos brizos 
na auga 
para gardalo sitio 
para te acabar de sanar 

Mais, nas páxinas deste libro, 
lemos tamén unha reflexión da 
voz lírica acerca das propias po
sibilidades da linguaxe na comu
nicación, que se manifesta dunha 
maneira contundente nos versos: 



para que c17egue a luz 
sobre a mÍserÍa de tentar expHcar 
cousas tan cheas. 
Velaí, quizais, O obxectivo final 

desta viaxe poética. 
No conxunto de textos atopa

mos unha voz lírica cunha clara 
vontade de oralidade, conseguida 
en boa medida pola presencia do 
diálogo -e tamén do monólogo
así corno a recorrencia a voces 
dialectais (leviás, chau), vulgaris
rnos (moniciós, jasús), castelanis
mos (melnbrillos) e á fraseoloxía 
popular (de moita chispa, nacer o 
conto). Apréciase, tamén, nestes 
versos unha tendencia á narra
tividade, frecuentemente focaliza
da nunha anécdota simple, resca
tada da súa insignificancia pola 
mirada do poeta: 

msto que se 10Í a luz e na mesma salsa 
de escabeche dos mexjJós 

reflexouse a lLÍa. 

A voz lírica procura a miúdo 
situacións cotiás, que teñen lugar 
nunha arrlbientación rural. E 
importante na obra o tratamento 
que se dá da temática rural, ó dei
xárense entrever os síntomas dun 
incipiente cambio, contemplado 
con nostalxia ou con asombro: 

chegoll o paquete por correo urxente 
e aiÍ fáCk7 vÍnte anos que non vÍvÍa 

[nÍnguén. 

Outras veces, sen errlbargo, o 
verso envólvese nun ton reflexivo, 
enmascarado a miúdo baixo os 
disfraces da inxenuidade: 
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coma 100wÍgas cargadas de moreas de 
cousas dÍsfÍnas 

andan os dÍas atrás de un. 

É, quizais esta, a porta aberta a 
un humor reflexivo e amargo, ba
seado ftmdamentalmente no para
doxo e na hipérbole, recurso este 
de grande importancia en toda a 
obra 

púxolle p seu corazón a un espantallo 
e ese ano 17oubo 

máis paxaros ca nunca; e seÍCa lle pe
dÍa ó seu compadre jasús que o soterra
ran coa tena 

que lora sacando de debaÍxo das uñas 
toda a vÍda 

ou ben a unha serie de imaxes 
que se reiteran, coma a das formi
gas, os globos, as flores ou a nube. 
Por outra banda, obsérvase un 
ernprego recorrente dun léxico 
relacionado coa gastronornía, es
pecialmente con aquela máis fru
gal: mexiJós/ sopa/ doce de amén
doa/ froitas do tempo/ alnoras/ 
claudias, etc. En ocasións, este 
campo semántico fonna parte 
dunha sutil simboloxía erótica que 
está presente en boa parte das pá
xinas do poemario. 

Entre a anécdota, a reflexión e a 
tenrura a voz lírica vai despregan
do unha serie de mecanismos pa
ra gañar a complicidade do lector. 
En definitiva, o poemario presén
tanos unha nova 'mirada sobre a 
realidade, precisamente, sobre a 
realidade máis cotiá. Nela, prodú
cese unha mestura de reflexión 



crítica e de tenrura, así coma un 
sincretismo do vello e o novo, o 
cotián e o marabilloso, contempla
do, todo iso, desde a perplexidade 
e a inocencia. 

Quizais este libriño pase, coma 
tantos, un tanto desapercibido fó
ra de determinados círculos, pre-
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zo comprensible dun tipo de edi
cións á lIlarxe dos grandes merca
dos. E quizais, á hora de facer his
toria da nosa literatura, haxa que 
botar man de moitos e moi dife
rentes materiais, pedras preciosas 
que lacen ás veces lonxe dos vi
dros das xoierÍas. 


