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Certamente é un acto de responsa
bilidade para min presentar hoxe aquí a
unha voz nova, verdadeira "aprendiz de
ruiseñor", na expresión machadiana,
que aguza o canto en pugna nesta difícil
loita por dominar a arte da palabra.
Responsabilidade que agradezo e que
asumo no que me corresponde, porque
ó fin o lector ten de se limitar en exclusi
va ós versos e omitir todo prólogo -lec
tura miña, sempre subxectiva-, entre
outras cousa~ por non estar de moda.

Hai xa algún s anos que Helena Vi
llar e mais quen isto escribe se sorpren
deron gratamente ante un poema de.
Ana Romaní, poema finalmente vence
dor nunhas xustas da Asociación de
Amas de Casa "Virxe de Bonaval". En
tón aquel as donas prestaban aínda oídos
á palabra incitante. Despois seguín
atentamente a traxectoria de Ana, e dos
mozos da súa promoción, a través das
necesarias páxinas de Dorna, medio in
sustituíble para a expresión poética nun
País medio morto. Se non o está de
todo, ós poetas se debe.
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A un servidor, nada amigo de prólogos, cauteloso nos
xuícios epouco amigo de os expresar en público, foille so
licitada con algunha inistencia ultimamente unha noticia
de presentación para o primeiro libro de poemas dunha
autora novel. Vencendo circunstancias de acougo e de le
cer que daquela non tiña, entregueime á tarefa pondo nela
o meu mellor oficio de lector de poesía e a maior transpa
rencia que me era permitida. O traballo non gusto u e,
ante non sei que elípticas escusas, [un eu quen solicitou
con enérxía retiralo. Pera como o producto de calquera
escritor debe estar suxeito á consideración da crítica, deci
dín deixar expresa aquí a miña propia, tenda, iso si, a
honradez de non modificar nunha palabra o meu xuício
inicial sobre o referido paemario.

Ambas circunstancias, en fin, com
prometéronme no labor desta noticia
previa a Palabra de mar, que é para rnin
palabra vestida de tristeza. En efecto, a
nosa autora proponse rexistrar, melan
colicamente, o sufrimento, a desolación
e o fracaso. Hai unha concepción da
vida como dor e unha especie de irman
dade rosaliana, confesada expresamen
te no poema inicial,

Ti, tan amiga,
no ventre fondo a pob()ar terrores,

composición constatadora de solidarie
dade, de homenaxe e sentimento com
partido. Unha unidade estructural e te
mática preside todo o libro, sólido e
convincente na interiorización lírica da
sustancia poética, na presencia sostida
da súa forza emotiva. Plantexado a ma
neira de diálogo, o mar permanece aquí
constante como confidente lírico; mar
saturado de simbolismos múltiples e
alusivos ó universo interior da poetisa.
Consecuentemente, obsérvase por ve
ces un traslado do punto de vista lírico
da primeira á segunda persoa.








