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A voz en espiral. 
Datos para unha análise da primeira década (1991-2001) 

de Edicións Espiral Maior 

Teresa Seara 

No ano 2001 a editorial Espiral Maior cumpría a súa primeira década de vida e, celebrando 
este feito, xa de por si relevante, analízase o papel xogado por ela nestes anos, a súa consolidación 
no mercado, a traxectoria ascendente da súa oferta así corno a acollida crítica da proPia empresa 
e das obras por ela editadas. Malia a vinculación inicial exclusiva co xénero poético (do cal acada 
o meirande catálogo editorial da nosa historia literaria), a diversificación da súa oferta permite un 
percorrido polas distintas coleccións que foron vendo a luz co anagrama do selo e que, para unha 
maior clareza, se engloban cos epígrafes de poesía ("Poesía", (~I!la Verde", "Alba Longa", (~uliga" 
e "Opera Omnia''), ensaio e estudio ("Eruaio", "Didáctica", "Novo Prelo", "Historia e documentos ''), 
"Narrativa" e outras coleccións ( "Imaxes no tempo", "Visual'~. fóra de colección e edicións espe
ciais). O artigo complétase co catálogo de obras publicadas entre 1991 e 2001 onde se percibe o 
avance dinámico na edición e o movemento ascendente dunha voz en espiral. 

In 2001, the publishing company ESPiral Maior celebrated its first decade of life. To commemo
rate sllcb a relevant event, analysis was made of its role during that perlod, of the extent of its conso
lidation in the market, the ascending trajectory marked by its book list, and the critical acclaim of 
the company itself and of the W01'ks publisbed. Despite the initial, exclusive link with the genre of poe
try (covering the gmater part of our literary history), diversification of the list of publications led to 
varying collections that gradually came to light with the firm 's anagram. For further clari~v, publica
tions appeared under the headings of poetry ("Poesía ': (~Illa Verde", '~lba Langa ", '~uliga ': and 
"Opera Omnia ''); essays and studies ("Ensaio': "Didáctica': "Novo Prelo", "Historia e Documentos''), 
narrative and other collections ( "Imaxes no tempo ': "Visual''); non-collection publications and spe
cial ediiíons. This article concludes with the catalogue of works published from 1991 to 2001, indica
ting the drivíngforce in its publishíng activity and the spiral ascent of a voice. 

Parecia que todos os campos quedaban cubertos no panorama editorial, 
cando a notícia faciase libro de man dun dos nosos máis importantes poetas 
de hoxe, o chairego Miguel An:xo Fernán-Vello. Tomando o referente de 
Paul Klee ("A espiral é a forma máis pura do movimento"), a editora fai seu 
un nome que en palabras do seu fundador "fai referéncia no caso da espiral 
a un símbolo de importante tradición na nosa cultura . e no de maior a un 
carácter de noct:urnidade, movimento e transparéncia". (X. C. 1991: 17) 

o 27 de maio de 1991 remataba de imprimirse en Gráficas Semente ira (Noia) 
Metáfora da 11'zetC:ifora, o primeiro volurrie que Edicións Espiral Maior daba ó prelo, 
dándose a circunstancia de que a obra, da autoría de .María Xosé Queizán, foi ta
mén o poemario inicial desta autora. Aínda que, naquel momento, non era posible 
advertir a importancia deste feito, a aparición dunha editorial que se declaraba 
como un espacio reservado para a poesía non deixou de recibirse con sor¡:5i'esa e 
así cualificativos como "singular experiencia" (X. C. 1991: 17), "xesto reconfortan
te" CAraguas 1992a: 21), "aventura romántica" (Michelena 1993: 3), "pequena xoia 
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editorial" (Estévez 1995: 53) ou "imprescindible reserva que toda cultura precisa 
para sobrevivir" CVilavedra, Ogando e Cid 1997: 61) iranse sucedendo conforme os 
medios se fan eco da súa presencia e o selo desenvolve a súa actividade. Nese ano 
de 1991, Miguel Anxo Fernán-Vello, recoñecido poeta e dramaturgo, vai investir os 
beneficios que obtivera pala montaxe dunha das súas obras na creación dunha 
editorial ande a poesía for o xénero privilexiado. Así afirma que "Fundei Espiral 
Maior no 1991 investindo os cartas que me liquidara a Sociedade Xeral de Autores 
pola montaxe do Centro Dramático Galego da obra A casa dos afogados. A idea 
era criar unha colección de poesia ainda que despois se ampliase a outros xéne
ros. [. .. ] O mundo da edición é moi atractivo e, no meu caso, coerente coa miña li
gazón ao mundo das letras" CVida11999: 32) . 

Deste xeito, auspiciada polo lema de Paul Klee "A espiral é a forma máis pura 
do movemento" -que Soledad Michelena asocia á cultura castrexa1- , vía a luz 
Espiral Maior tendo como domicilio social a Rúa Veramar, Bloque 2, Portal 2, 2º Es
querda, da Coruña, e quedando baixo a responsabilidade de Fernán-Vello todo o 
relacionado co libro, o seu deseño e mesmo a súa distribución CMichelena 1993: 3) 
polo territorio galego, Madrid, Barcelona2 e mesmo Portugal CEstévez 1995: 53) . Un 
ano máis tarde, en 1992, súmase Carlos Díaz Martínez CVidal 1999: 32) que se vai 
encargar do aspecto gráfico das distintas coleccións -así figura xa como autor do 
deseño desde o cuarto volume publicado polo selo: Himno verde (992) de Ber
nardino Graña- e, ademais de producirse o cambio de domicilio da editorial á 
Rúa Martínez Salazar, 3, da Coruña, serán as Produccións Culturais Artesa --empre
sa do propio Díaz- as que se ocupen agora da distribución. A relación profesional 
entre Fernán-Vello e Carlos Díaz extínguese en 1999 CGarcía 1999: 34), quedando 
xa desde entón Fernán-Vello comp único responsable da editora e situándose esta 
no seu emprazamento actual na Rúa Xeneral Sanjurjo, 148, 1º . Neste momento, renó
vase tamén o aspecto estético das distintas coleccións que fica baixo a responsabili
dade de Perfecto Estévez quen xa colaborara coa editorial maquetando as portadas 
para os primeiros volumes de narrativa3. Este coidado polo deseño dos libros é un 
dos obxectivos ós que Espiral Maior prestará máis atención, pois, como resalta Mi
chelena, "Las publicaciones de la editora se revisten de un soporte físico agradable, 
tanto al tacto como a la vista, y consiguen un diseño atractivo y de calidad. Cada uno 
de sus 'libros incorpora en la portada un dibujo de un pintor gallego y, en alguna oca
sión, se decoran con fotografías" CMichelena 1993: 3). 

Tendo en conta que a aposta de Espiral Maior consiste en facer libros orixinais 
onde se produza, a un tempo, unha interacción coa arte visual galega, non resulta 
estraño atopar como ilustradores das portadas a pintores xa consagrados CLaxeiro, 
Felipe Criado, Perfecto Estévez, Berta Cáccamo, Correa Corredoira ou Reimundo 
Patií'io) a carón doutras sinatur~s menos coñecidas (Ana Pillado Vega, Anxos Romeo, 
Daniel Beiras, Fidel Vidal ou Cristo Aleister). Tamén a fotografía chega a formar parte 
das obras4 e o interese por recuperar estampas doutras épocas fica patente na colec
ción "Imaxes no tempo". O gusto estético dos volumes ten sido loado pola crítica 
desde as súas orixes - "Os tres prime iros libros que a configuran [a colección "Poe
sía"] teñen en común a beleza exterior -o deseño, a maquetaxe, mesmo o papel 
presentan un cuidado extremo- e unha importante esixencia nos contidos" CAra
guas 1992a: 21)- e cumpre á perfección o papel de individualizar os productos 
de Espiral Maior entre o resto de obras publicadas, algo que o propio Carlos Díaz 
reclamaba nunha entrevista: "Tanto Miguel Anxo como yo damos mucha importan
cia a eso. Hemos pasado cinco o seis horas discutiendo una portada. Queremos hacer 
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algo más original, romper un poco los esquemas. Nos preocupa que en cada uno de 
los volúmenes se pueda identificar la editorial" (CA.M. e cv.G. 1995: 36). 

.... n Os comezos do selo na edición foron progresivos e así, no seu ano inaugural 
de 1991, só viran a luz tres poemarios -por esta orde, Metáfora da metáfora de Ma
ría Xosé Queizán, O lume branco de Xosé María Álvarez Cáccamo e Fendas de 
Antonio Domínguez Rey- que foron saudados pala crítica como o primeiro chan
zo dunha nova e necesaria vía, aberta á palabra dos poetas xusto nun momento en 
que estes tiñan bastantes dificultades para editar as súas obras (Araguas 1992a: 21). 
E así se valorou positivamente que, "Al esfuerzo de determinadas editoras gallegas 
-Sotelo Blanco y Galaxia sobre todo- que contra viento y marea mantienen co
lecciones de poesía, hay que añadir el ímpetu de aquellas manos particulares que 
van haciendo que el milagro poético no se hunda ante el desinterés y la apatía de 
los lectores hacia este género. Así, es de destacar la colección bautizada como Es
piral Maior por sus promotores" (Araguas 1992b: 59). 

Lago virán, xa no ano 1992, outros sete volumes: Himno verde de Bernardino 
Graña, Ausencias pretéritas de Miro Villar, Poemas da luz e da loucura de Henri
que Rabunhal, a reedición do }..1emorial de brancura de Miguel Anxo Fernán-Velld, 
Tempo de ría de · Xohana Torres, Bandeiras neboentas único libro de poemas de 
Reimundo Patiño -datado en 1959 e inédito ata entón- así como Última fuxida 
a Harar, obra póstuma de Antón Avilés de Taramancos. A partir de aquí, o avance 
no número de títulos seguirá unha progresión ascendente, ata o punto de que, por 
volta de 1994, cando a editora cumpre tres anos de existencia, xa se fala de "A colec
ción de Poesía 'Espiral Maior', cada vez máis diversificada -antoloxías, reedicións, 
poetas maiores e novos ... - e que leva camiño de converterse na máis importante das 
nasas letras" (Angueira 1994:147). O avance editorial que o selo experimenta é tan 
importante que, en 1995, Espiral Maior figura xa ca posta número seis -por riba 
de selos históricos como Ediciós do Castro- no ranking das vintecinco editoriais 
galegas que máis ISBN solicitaron ó longo dese mesmo ano aínda que, tendo en 
conta os libros editados realmente, subiría ata o lugar número 5, representando o 
5,3 por cento da producción total de Galicia nesa xeira5 (Peña Sánchez de Rivera 
1996:125). O dato é suficientemente revelador se ternos en canta que as empresas 
situadas nos prime iros postas da lista inclúen un bo número de libros de texto en
tre as súas novidades mentres que Espiral Maior edita en 1995 vinteoito obras das 
que dezaoito son poemarios6. Polo tanto, a só catro anos da súa creación, o selo é 
xa unha referencia fundamental no naso sistema literario e así o recoñeceu a Fede
ración de Libreiros de Galicia ó concederlle, precisamente en 1995, o V Premio Ir
mandade do Libro polo seu traballo a prol do libro galego. 

Un ano despois, en 1996, a editora chegaba ós cen títulos -dos que 75 son 
obras poéticas- e representaba xa, con eses cinco anos de labor, un 17 por cento 
da pi0ducción editorial galega (Verdugo Mates 1998: 130-31), sendo o bienio que 
transcorre entre 1994-1996 o de consolidación do selo. O aumento nas cifras de 
edición posibilita que en 2001, xusto unha década despois de ser fundada, a súa 
colección emblemática e primeira, "Poesía", chegara ó volume número cen, con
verténdose no meirande catálogo editorial de poesía na nosa historia literaria como 
recoñecen Helena González -"Espiral Maior e 'Illa nova' [sic] por xunto dispoñen 
do fondo poético máis importante de toda a historia da literatura galega (hoxe en 
día, máis de cen títulos) e nel dan cabida a todo tipo de premios e poetas {desde 
algúns "maiores" como Luz Pozo, Bernardino Graña ou Salvador García-Bodaño a 
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poetas noveis como Rafa Villar, Fran Alonso 01.1 Emma Couceiro)" (González Fer
nández 1998: 653, nota 3)- e tamén Carlos Bernárdez: "Espiral Maior chega ao 
seu número 100 na coles;ción de Espiral Maior Poesía, e iso é, xa de seu, un aC011-
tecemento; salientable dentro do noso panorama cultural, no que esta colección é 
un fito indiscutible na historia da nosa moderna poesía e que, desde comezos da 
década dos noventa, ofreceu unha plataforma privilexiada a poetas de todas as xe
racións e tendencias, incluídas as novísimas promocións xurdidas na pasada déca
da" (Bernárdez 2001: 26) . 

Así pois, agora que Espiral Maior conta xa cunha década de vida, cómpre ir 
establecendo as bases preliminares para un estudio, posterior e máis exhaustivo, 
da súa relevancia nas nosas letras e, sobre todo, do feito de acadar, a día de hoxe, 
un fondo poético sen parangón -dada a súa amplitude de obras e autores- no 
resto de se10s históricos que existiron ó longo do século XX. Así, de compararmos 
estes dez anos de traballo de Espiral Maior coas coleccións referenciais, tanto de 
preguerra como posteriores ó conflicto bélico de 1936 (Nós, Benito Soto, Xistra17, 

Monterrey, Castrelos, etc.), observamos como, a respecto do volume de produc
ción poética que ten acadado a editora coruñesa, estas non deixan de ser senón fi
tos anecdóticos8 . Fitos que, buscando unha normalización progresiva do sistema 
editorial galego, acabaron sendo fagocitados por múltiples causas entre as que non 
se poden obviar as circunstancias socio políticas , a primada que para e1as terá 
-sobre calquera outro presuposto- o obxectivo de favorecer unha ideoloxía na
cionalista con vocación de servicio á lingua e ó país e, sobre todo, o feito de non 
lograren constituír empresas sólidas fronte ó empuxe doutros selos foráneos. 
Como di María Dolores Cabrera a respecto destas iniciativas: 

As máis delas , sobre todo das primeiras, xurdiron como consecuencia 
do compromiso ideolóxico-político de certos grupos ou individuos co 
país . Había moito de voluntarismo ou testemuñalismo naqueles empeños. 
Pero, segundo nos achegamos ós tempos actuais, comeza a observarse 
unha maior e necesaria profesionalización: a configuración de empresas 
de cultura que, aínda mantendo o seu espírito de servicio e o seu talante 
idealista orixinario, asumen cada vez máis conscientemente os novos ~e
tos da producción, do mercado e mesmo da competitividade (tamén fron
te ó libro en casteJán) na procura da necesaria rendabilidade que faga, 
cando menos, viables os seus respectivos proxectos (Cabrera 1993: 6-7). 

Neste sentido, e coñecendo as frustradas experiencias previas, debemos con
gratularnos de que Espiral Maior teña resistido no seu labor editorial -máis difícil 
aínda por circunscribirse a un xénero, en principio, minoritario como é o poéti
co- durante estes dez anos, cumprindo así co obxe'ctivo primordial que o seu 
fundador, Miguel Anxo Fernán-Vello, explicitaba no momento da súa orixe e que 
non é outro que o de ser "unha plataforma para a publicación de poesía, sempre 
en cuidadas edicións e esmerado deseño, economicamente ao alcance de todos, 
máis cunha esLxencia artística e literaria que permita ir ao encontro de novos lecto
res" (Anónimo 1991a: 59), 01.1, dito doutro modo, "Espiral Maior, quere manter 
unha oferta continua e periódica, que o libro de poesía non sexa un libro aillado, 
que haxa unha oferta coherente. Insiste [Fernán-VelloJ en la vocación alternativa e 
independiente de la edición, desprovista de cualquier filiación económica" (Miche
lena 1993: 3, cursiva no orixinal). 

Por volta de 1991, é fundamental que Espiral Maior se propoña o enc6ntro 
periódico e continuo cos lectores xa que, nos anos en que dá comezo a súa activi-
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dade editorial, eran manifestas as dificultades que os poetas tiñan para dar a coñe
cer as súas obras nun espacio "olvidado e agónico" (Michelena 1993: 3) dominado 
polo "negror" (Villar 1998b: 223). Neste ámbito, só·a colección Leliadoura de Sote
lo Blans=o publicaba poemarios máis ou menos regularmente -cunha frecuencia ' 
aproximada duns seis por ano- dado o seu vínculo ó premio do mesmo nome. A 
desatencióh do resto de selos (Galaxia, Xerais, Ediciós do Castro) cara á poesía era 
maioritaria malia teren algúns deles coleccións dedicadas ó xénero9. Mais isto non 

. abondaba, e así Pilar Pallarés dános conta das escasas posibilidades que os poetas 
tiñan nesa época para dar ó prelo as súas obras: 

Naquel momento non eramos conscientes de ,que se vivía unha situa
ción difícil na nosa poesía, cunha dificultade enorme para publicar. E creo 
que mudou o panorama cando Miguel Anxo Pernán-Vello creou Espiral 
Maior; antes estaba a revista de mulleres Festa da palabra silenciada, que 
serviu para dar a coñecer a moitas mulleres poetas. Realmente, naquel 
momento había moi poucas vías para ter diálogo cos lectores. L .. ] A lem
branza que eu teño era sobre todo a de tentar darlle un pouco de vida a 
aquel a situación na que era difícil, xa non publicar un libro individual, se
nón simplemente publicar en revistas. Creo que son os anos nos que o 
panorama literario é máis pobre (Rodríguez 2002: 108). 

Para alén de Leliadoura, as únicas vías que tiñan os poemarios para ver a luz, 
pasaban en moitos casos pola auto-edición ou por aproveitar o espacio que ofrecían 
selos menores e efémeros (Ediciós do Cerne, Edicións do Rueiro, etc.) ou mesmo 
as revistas literarias da época (Dorna, Nordés, Luzes de Galiza ... ), plataformas non 
sempre accesibles para certo tipo de poéticas. Estas circunstancias motivaron a po
lémica que se orixina cando Sotelo Blanco decide deixar de convocar o premio Le
liadoura en 19911°, o que significaría tamén implicitamente o comezo da fin para a 
colección homónima que, sendo a máis importante daquel momento 11 , aínda logra 
chegar ata 1997 tras un lento esmorecer. Precisamente, cando Miguel Anxo Fernán
Vello funda a editorial fai fincapé nesta circunstancia e di que Espiral Maior "naceu 
porque se estaba dando unha completa desatención á edición de poesia, e mesmo o 
editor que ten a colección máis importante, permitiuse falar da poesia de maneira de
sagradecida cando eliminou o prémio que anualmente convocaba" (X. C. 1991: 
17). Nestas palabras subxace un claro vencello co xénero lírico -o máis privilexia
do do noso sistema literario pero tamén o que peor fortuna editorial correu ó longo 
dos tempos-, por máis que a oferta de Espiral Maior acabe logo diversificándose 
pata alicerzar unha empresa suficientemente forte á hora de resistir os avatares do 
mercado. 

A circunstancia de ser un selo dedicado en exclusiva, nos seus comezos, á poe
sía recibiuse con cerro escepticismo e mereceu, mesmo, o cualificativo de "aventura 
romántica": "Reconoce Fernán-Vello que es una aventura romántica por el riesgo que 
supone dar vida a una empresa que, además, se especializa en obra creativa tan mi
noritaria como la poesía, pero es también ' consciente de la responsabilidad profun
d3. que asume" (Michelena 1993: 3). Sen embargo, o vencello directo de Espiral 
Maior coa poesía non exclúe nunca a súa vocación de empresa profesionaJ12 -só 
así pode subsistir unha editora-, antes ben, séguese a pauta que sinala Carlos Lema 
cando di que "Espiral Maior prima a poesía como xénero fundamental e defende a 
súa situación central, canónica, no sistema literario" (Carlos Lema 1998: 84). Non 
se trata, pois, de "xogar á filantropía,,13 (Araguas 2001: 6) senón de consolidar 
unha editorial fotte e, neste sentido, é importante a diversificación da súa oferta 
xenérica, o aumento das coleccións, a boa distribución dos libros, a presencia nos 
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medios de prensa (especializadosou non) e a publicitación das navidades dun 
xeito ad~cuado e suficiente. Polo tanto, non hai nada de inconsciencia, de "román
tico", na creación da editorial por máis que esta se integre nunha liña de compro
miso cunha lingua non-normalizada que xa amasaran as súas predecesoras14 e cun 
xénero, o poético, en principio minoritario. Certo é que, para lograr o obxectivo 
de manterse no mercado, Espiral Maior crea un sistema de subscrición que He sirva de 
apoio e no que resida o peso de soster a colección máis importante ("Poesía") que 
sae así do prelo cun número fixo de exemplares vendidos. Sen embargo, esta cir
cunstancia non impide desbotar xa o tópico do voluntarismo altruísta á hora de 
publicar poemarios, algo sumamente estendido e utilizado por outros editores 
como xustificación á hora de non dar ó prelo este tipo de obras ou mesmo para 
deixar esmorecer as súas coleccións15. Non se pode admitir este altruísmo cando a 
poesía resulta ser o xénero emerxente canto a número de obras fronte á narrativa 
e así, segundo os Informes de literatura do Centro Ramón Piñeiro, se no ano 1995 
se editou un 43 por cento de-poesía a respecto do 50 por cento que representaba 
a narrativa (Roig Rechou 1996), en 1998 pasou a ocupar un 20 por cento fronte ó 
12 por cento da prosa ficcional (Roig Rechou 1999), Polo tanto, a imaxe da non 
rendibilidade do xénero non se pode soster16 e así Fernán-Vello afirma que "a po
esía é un xénero que funciona por canles ás veces imprevistas, por reacción dos 
leitores que se producen dun xeito non cualificabel. A poesía chega á xente doutra 
maneira. Hai leitores de poesía, véndese poesía. Hai autores que venden e outros 
que non" (Estévez 1995: 53). Chega mesmo a desbotar con rotundidade a suposta 
falta de compradores: "eu nego esa afirmación que dí 'a poesía véndese pouco', 
pois non é certo. Hai autores que venden pouco, autores que venden dunha forma 
regular e outros incluso venden moito. Creo que na poesía hai, como en todos os 
xéneros, autores e poéticas que interesan nun momento dado e outros que non" 
(Nicolás 1995: 2). É máis, denuncia unha certa manipulación de argumentos de 
mercado, en base ó número baixo de lectores e ó pouco interese que o xénero 
suscitaría neles, pois "o argumento de mercado reducido é moi utilizado. Eu coido 
que hai unha espécie de dt'tadura da narrativa -e non falo só de Galiza-, cun' 
constante bombardeo comercial e unha desatención á poesía, o teatro e tamé{1 a 
ensaio" ex. c. 1991: 17). 

Nada disto se dá en Espiral Maior que durante os seus primeiros anos se man
tivo publicando só poesía e que, a día de hoxe, segue na liña de dedicar os seus 
esforzos maiores a este xénero pero sempre desde a seriedade dunha empresa 
profesional17. Así, Fernán-Vello afirma que "Espiral Maior é unha editorial profisio
nal, non romántica, ainda que teña moito de romantismo no sentido de servizo e 
contribución á normalización editorial na Galiza" (Vidal 1999: 32). Precisamente, 
este espírito é" para Freixanes, un síntoma da modernidade necesaria que vai aca
dando o sistema editorial galego: "Frente a la ideologización a veces partidaria, o 
cuasi-partidaria, de los agentes editoriales gallegos en las décadas de los años cin
cuenta y sesenta, todos ellos en el discurso del galleguismo, la oferta editorial de 
la Galicia que cierra el siglo es plural, profesional y claramente instalada en la ten
sión y la dialéctica del mercado, que por primera vez existe, como ya he indicado, 
más allá de la estricta fidelidad iclenl/:gica o el compromiso cultural" (Freixanes 
1999: 6) . -

Sen embargo, a vinculación maioritaria e declarada de Espiral Maior a respec-
/' 

to da poesía ten a contrapartida de levar á crítica a considerala como un "selo de 
tendencia" (Villalaín 1997: 62 e Valcárcel 2001: 538), "especializado" (Alonso 1998: 
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73), feito que comportaría serios riscos de ser inc1uída nos territorios da manéinali
dade editorial. Asílles aconteceu a outras iniciativas que, polo feito de decantáren
se por xéneros minoritarios como o ensaio (caso de Laiovento) ou preferir obras 
máis eXRerimentais qu"e se saian dos circuítos cotiáns (Positivas), son consideradas 
como espacios case á marxe do propio mercado editorial e con pouco peso espe
cífico dentro deste. Con todo, a diversificación da oferta levada a cabo por Espiral 
Maior é un factor que a irá inc1uíndo progresivamente dentro do grupo das que 
Damián Villalaín denomina "editoriais xeralistas": 

La actualidad de la edición en Galicia se caracteriza por un grado de 
profesionalización cada vez mayor, al menos en lo que respecta a las dos 
editoriales -Galaxia y Xerais- que siguen liderando indiscutiblemente el 
mercado. Ambas son editoriales generalistas, con cifras de producción 
que en ambos casos superan con amplitud el centenar de títulos anuales 
entre novedades y reimpresiones, y que mantienen en catálogo numerosas 
y muy variadas colecciones. La diversidad editorial ha conllevado también 
la aparición de pequeños sellos de tendencia que cumplen una función 
oxigenante y alternativa, como Positivas, Laiovento y Espiral Maior, edito
rial esta última que dedica a la publicación de poesía el grueso de sus es
fuerzos (Villalaín 1997: 62, cursiva no orixinal). 

Sen embargo, esta especialización da oferta" de Espiral Maior -á marxe de 
constituír unha "aposta francamente arriscada" (Alonso 1998: 73)- forma parte, 
para Fran Alonso, dos propios logros da editorial que "xogou un meritorio papel 
na especialización do panorama editorial galego -ata hai moi pouco e aínda hoxe 
demasiado xeralista" (Alonso 1998: 73). As consecuencias positivas deste feito re
dundan sempre en beneficio dos lectores e serven para traer aires novos a un sis
tema pechado en demasía pois, "Frante ós que pensan que hai que concentra-lo 
labor editorial, Fernán-Vello di que está pola dispersión para ir ó encontro dos lec
tores mediante formas máis abertas, porque ó competir varias editoriais no mesmo 
espacio permite crear coleccións á medida do lector, co que aumentará o número 
de títulos anuais, que é dicir o mesmo que aumentar o número de lectores" (Por- . 
teiro 1995: 5). Neste sentido, a oferta editorial de Espiral Maior foise diversificando 
co tempo e co xurdir de novas coleccións ata completar o número de doce que 
son as que mantén abertas na fin de 2001, xusto cando cumpre unha década de 
vida. Por orde de aparición son "Poesía" (1991), "A Illa Verde" (1994), "Ensaio" 
(1994), "Novo Prelo" (1994), "Didáctica" (1994), "Narrativa" (1995), "Historia e Do
cumentos" (1995), "Alba Longa" (1996), "Imaxes no tempo" (1996), "Visual" (1997), 
"Auliga" (2000) e "Opera Omnia" (2001). Nesta ducia de coleccións, o xénero pri
vilexiado segue a ser o poético que ten abertas cinco delas, seguido polo estudio 
-en sentido amplo- con catro. 

1. COLECCIÓNS DE POESÍA 

1.1. Poesía 
Sendo a colección emblemática de Espiral Maior e a prime ira en aparecer, 

"Poesía" posúe o catálogo máis numeroso da editora e así, a finais de 2001, xa aca
daba os 115 números que van desde o volume inicial Metáfora da metáfora de 
María Xosé Queizán ata a antoloxía da obra de Maria Villangómez que, elaborada 
por Isidor Marí, leva por título Un l/OO de paxaros. A colección presenta dúas~ parti
cularidades importantes: unha, a de vincularse a un sistema de subscritores que 

97 



A voz en espiral. Datos para unha análise . .. Teresa Seara 

aseguran a súa conÚnuidade e, outra, a de abrirse a todo tipo de produccións poé
ticas, con independencia do estilo ou da idade dos seus autores. 

A respecto do primeiro punto, Espiral Maior vai buscar un apoio forte á hora 
de poder levar adiante o seu proxecto e, para asegurar a viabilidade económica da 
editorial, pon en marcha un sistema de subscritores que, único nos nosos días, 
axudan a asegurar a edición recibindo, a cambio, nos seus domicilios os libros asi
nados polos poetas. O número de cen subscritores que se fixara, en principio, 
como simbólico18 ten sido superado nos últimos tempos (a finais de 2001 eran 
123) e xa por volta de 1995 -cando a editorial levaba só catro anos funcionan
do- rondaba case os noventa como se pode observar na prime ira relación deles 
que aparece no volume que fai o número trinta e un da colección: Nadador de Xavier 
Rodríguez Baixeras. Os subscritores son ademais agasallados con diversas iniciativas 
--como un gravado de Perfecto Estévez que conmemora os cen títulos publicados, 
unha edición especial dos Poemas de Seamus Heaney con motivo do nomeamento 
deste como Doutor Honoris Causa pola Universidade da Coruña en 2000 ou, nos 
últimos anos, un cadáver exquisito19- e constitúen unha parte fundamental da en
grenaxe de Espiral Maior pois a súa importancia non está unicamente vinculada ó 
seu aporte económico -decisivo cando se trata de soster a edición- senón que 
"significan un apoio directo á poesía e á publicación de libros, e supoñen unha 
certa seguridade de partida para o editor xa que é certo que a poesía non é un xé
nero favorecido polos grandes medios de comunicación e pola publicidade en xeral" 
(Nicolás 1995: 2). Ademais permiten afirmarse nese carácter alternativo e indepen
dente a respecto de intereses alleos que a editorial persegue. Polo tanto, en última 
instancia, os subscritores "Son o sostén fundamental para a permanéncia da colec
ción nas perspectivas que ten marcadas, sen se plegar ao interese comercial e 
mantendo un nível de dignidade. Fieis á editorial, os subscriptores demostran a 
existéncia de leitores de poesía, interesados en coñecer todo aquilo que Espiral 
produce" (VidaI1999: 32). 

Canto á segunda característica intrínseca á colección "Poesía", a de amosarse 
aberta a calquera tipo de voces e poéticas, xorde da pretensión de dar unha imaxe 
fidedigna do actual momento creativo a respecto da lírica e tamén do desex6 de 
dotar ós autores, sexan consagrados ou inéditos, dunha canle para expresarse a 
través das súas obras. Así, apóstase ademais por favorecer claramente o necesario 
recambio xeracional potenciando a saída de novas voces, un feito salientado e re
coneciuo pola crítica (Villar 1998b: 223 e Bernárdez 2001: 26). Polo tanto, a carón 
das operas prima de creadores xa fundamentais no devir da poesía máis nova (Yo
landa Castaño., Emma Pedreira Lombardía, Emma Couceiro ou Miro Villar) atopa
mos os versos de autores consagrados polo noso sistema literario e que van desde 
Xohana Torres, Manuel María, Manuel Álvarez Torneiro, Bernardino Graña, Luz 
Pozo Garza, Pura Vázquez ou Salvador García-Bodaño ata as xeracións máis recen
tes como Xosé María Álvarez Cáccamo, Chus Pato, Xavier Rodríguez Baixeras, Luí
sa Villalta, Pilar Pallarés, etc. A pluralidade da oferta é un dos obxectivos básicos 
perseguidos por Fernán-Vello cando afirma que: 
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esta canle plural que hoxe xa está practica mente consolidada. [. . .] Espiral 
Maior é unha ediÍ:orial independente, cun espírito alternativo á cultura ofi
cial, e ten clara a súa vocación de servicio cultural (Estévez 1995: 53) . 

Do :mesmo xeito, tense apostado moi forte -como é posible observar xa des
de o número un da colección que nos descubre á María Xosé Queizán poeta
polo discurso das mulleres, case sempre contestatario a respecto dos seus contem
poráneos. Un discurso que oscila entre a desmitificación da figura fe minina estereo
tipada que leva a cabo Queizán en Metáfora da metáfora (1991) e logo en Desper
tar das amantes (1993), as re lecturas dos arquetipos clásicos feitas por Chus Pato 
(Heloísa, 1994) e Ana Romaní (Das últimas mareas, 1994 e Arden, 1998), as novas 
linguaxes do erotismo que teñen en Yolanda Castaño (Elevar as pálpebras, 1995; 
Delicia, 1998 e Vivimos no ciclo das erofanías, 1998) unha referencia fundamental 
pero tamén están presentes en Anxos Romeo (A estatua, 1996), Isolda Santiago 
(Flor de tan mal xardín, 1994 e Berce das estampas, 1998) e Emma Pedreira Lom
bardía (Diario bautismal dunha anarquista morta, 1999 e Velenarias, 2001) ou o 
intimismo máis radical de Pilar Pallarés (Livro das devoracións, 1996) e Emma Cou
ceiro (Humidosas, 1997). Con todo, o discurso das poetas non se esgota nestes 
ámbitos e outras estéticas máis persoais terán igualmente cabida dentro da colec
ción como as de Xohana Torres CTempo de ría, 1992)' Luísa Vill.alta (Ruído, 1995), 
Helena de Carlos (Alta casa, 1996), Luz Pozo Garza (Vida secreta de Rosalía, 
1996), Cristina Cabada (Sombra acesa, 1996), Pura Vázquez (Desmemoriado río, 
1997). Cristal Méndez Queizán (Amízade con Mowgli, 1997), María do Carme Kruc
kenberg (Poemas sen res posta, 1999), Helena Villar Janeiro (Álbum de fotos, 1999), 
Medos Romero (Ámame en por mín, 1999), Maite Dono (O mar vertical, 2000), Ma
rica Campo (Pedinche luz prestada, 2001), Lucía Novas (Epíderme de estío, 2001) 
ou Charo Pita (Desde Arcadia para Govínda, 2001). Trátase en total de 32 poema
rios de autoría fe minina entre os 115 títulos que abrangue o catálogo da colección. 
Así, Marga Romero, tras desbotar o tópico da falta de público para a poesía, desta
ca a importancia da editora ó abrirse ás poetas: 

Hai poetas pero tamén hai un público, e hai unhas editoríais que 
apostaron poI a poesía, neste aspecto é indiscutible o valor da editorial'Es
piral Maior, que se abría co imprescindible libro poético para comprender 
a transgresión que desde unha óptica feminina se creaba na linguaxe, es
tamos en 1991 e refírome a Metáfora da metáfora, de María Xosé Queizán 
que se rebelaba como poeta. Esta editorial consolidou a poesía de mulle
res, recuperando a voz dalgunhas delas ó tempo que apostaba polas no
vas, un proxecto editorial firme, serio e fermoso, que tamén nos ía legan
do as ilustracións de novas pintoras (Romero 1998: 697). 

o amplo catálogo que detenta a colección "Poesía" permítenos establecer uns 
cantos apartados xenéricos nos que se pode englobar a obra recollida nel. Trátase 
de poemarios orixinais, antoloxías, obras completas, traduccións, volumes galardoa
dos en distintos certames e mesmo de reedicións que conviven en perfecta harmo
nía e dotan ó fondo da colección dunha gran diversidade devoces e estéticas. 

A. Obras orixinais 

Poetas de todas as idades, xeracións e tendencias -mesmo os de expresión 
portuguesa como Ramos Rosa (O navío da matéria, 1994) ou Viale Mout1nho 
(Areias onde gregos se perdem, 1998)- van ver abertas as portas da colección "Poe-
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sía" e deste xeito lliestúranse, xa desde os primeiros volumes que saendo prelo, 
as voces inéditas -de María Xosé Queizán (Metáfora da metáfora, 1991), Antonio 
Domínguez Rey (Pendas, 1991) ou Miro Villar (Ausencias pretéritas, 1992)-· con 
autores qe recoñecida -presencia na chamada Xeración dos 80 como Xosé María 
Álvarez Cáccamo (O tume branco, 1991) e con poetas fundamentais, caso de Ber
nardino Grafía (Himno verde, 1992), Xohana Torres (Tempo de ría, 1992) ou Antón 
Avilés de Taramancos (última fuxida a Harar, 1992). Esta coexistencia de xera
cións foi destacada por Vicente Araguas como un feito moi positivo: 

Espiral Maior non ten complexos en misturar seniors e juniors, inédi
tos e reedicións, e sobre todo, [. .. ] ningún medO en dar a coñecer libros 
de poetas novoso Pois, compre dicHo, a pirámide poética galega (falar de 
escalafóns sería un exceso cando non unha ironía) está ateigada no cen
tro. Talmente semella o tren de Shangai en hora punta. Mentres que no 
pináculo están a sota, o rei e o cabalo de sempre e na base unha certa 
sensación de ermo. Cousas que ven a corrixir, en parte, Espiral Maior, pu
blicando a Miro Villar ou a Henrique Rabunhal, por exemplo (Araguas 
1993: 24). 

Esta maneira de actuar permite ver a pluralidade de tendencias poéticas que 
caracteriza a década en que Espiral Maior cumpre os seu s prime iros dez anos de 
traballo. Así, están representados neses 115 volumes a poesía desmitificadora dos 
modelos femininos (que, como xa vimos, aparece maioritariamente nas autoras), a 
poética da experiencia e do íntimo (con obras de Luís Rei Núñez -A casa na bré
tema, 1994-, Ramiro Fonte -Luz do mediodía, 1994-, Vicente Araguas -O gato 
branco, 1995-, X. C. Gómez Alfaro -Alba plena do alén, 1997- ou Xosé María 
Álvarez Cáccamo -Calendario perpetuo, 1997), as novas linguaxes do erotismo 
(onde é fundamental a poética de Yolanda Castaño pero tamén os versos de Xosé 
Vázquez Pintor -Rotación violeta, 1996-. ou Juan Abeleira -Animais, animais, 
2001), a épica e a denuncia (con Rafael Lema -Atlántida, 1999-, Xosé Alexandre 
Cribeiro -A señardade no puño, 1996- e Bernardino Graña -Luz de novembro, 
1997), o canto á natureza desde diversos posicionamentos (representado por Ber- · 
nardino Graña -Himno verd~, Ricardo Martínez-Conde -O silencio das árbQ.res, 
1995-, Cristina Cabada -Sombra acesa, 1996- ou Cesáreo Sánchez Iglesias -Evad
ne, 1998), o culturalismo de moi distinto signo (que aparece en Manuel María -A 
primavera de Venus, 1993-, Martín Veiga -As últimas ruínas, 1994-, Helena de 
Carlos -Alta casa, 1996-, Manuel Forcadela -iHorte do fadista, 2000 e Refuta
ción da musa, 2001- ou Antón Lopo -Om, 1996 e Prono mes, 1998) e as distintas 
tendencias formais (que devalan entre os sonetos de Miro Villar - Ausencias preté
ritas, 1992- e Marica Campo -Pedinche luz prestada, 2001- e a prosa poética 
de Xosé María Álvarez Cáccamo -O lume branco, 1992 e Calendario perpetuo). 

Varios dos volumes publicados na colección "Poesía" acadarán unha especial 
relevancia. Así, Xohana Torres rompe con doce anos de silencio cando dá á luz 
Tempo de ría (1992), o mesmo período que levaba Pilar Pallarés sen entregar ó 
prelo ningún volume ata o Livro das devoracións (1996). Outros son edicións póstu
mas, como as de Última fuxida a Harar (992), recén desaparecido Avilés de Taraman
COSí a derradeira obra de Fiz Vergara Vilariño, Animal sen fel (1998) ou as Bandeiras 
1leboentas (1992) de Reimundo Patiño, o seu único libro 'de poemas que, escrito en 
1959, nunca vira a luz. Neles recaerán asemade recoñecementos importantes como 
o Premio da Crítica de Galicia de 1993 para Última fuxida a Harar, o de 1990' con
cedido a Nadador de Xavier Rodríguez Baixeras, o do ano seguinte para Pilar Pa-
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llarés 'polo Livro das devoracións (que tamén recibe o Premio da Crítica Española) 
e o de 1998 que recaeu en Calendario perpetuo de Xosé María Álvarez Cáccamo. 
Pola súa parte, o PrefI}.io da Crítica Española de 1996 destaca a Luz do Mediodía de 
Ramiro Ponte, o de 1999 foi para Yolanda Castaño por Vivimos no ciclo das erofa
nías e o de 2002 correspondeulle a Refutación da musa de Manuel Forcadela. 

B. Antoloxías e obras (case) completas 

Os volumes antolóxicos son o vehículo máis adecuado para ofrecer mostras 
plurais doutras literaturas, recompi~ar autores e obras esquecidos no tempo ou ta
mén para achegarnos o quefacer de poetas de sistemas literarios alleos a nós. Así, 
Xosé Lois García mergúllase en Floriram cravos vermelhos (1993) nas literaturas de 
expresión portuguesa de África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique e 
Sao Tomé e Príncipe) e Asia(Goa, Macau e Timor) para ofrecernos, tras un docu
mentado e rigoroso estudio das características da súa lírica, a escolma dos autores 
e textos máis representativos. Tamén focada cara ó mundo da lusofonía, Razoes de 
fogo, versos fabricados (1999), de Carlos Paulo Martínez Pereiro, recompila unha 
ampla selección de sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII. Pola súa 
parte, Consuelo García Devesa orienta o seu interese, primeiro, cara ó haiku xapo
nés en 77 haikus (1993), volume que abrangue os poemas de trinta autores de moi 
diversas épocas reproducidos -ademais de na versión galega- cunha tipografía 
orixinal para esta edición, obra do profesor Toshiaki Inukai. Máis tarde, a mesma 
autora dará ó prelo Labirintos de identidade (1998), mostra da poesía latina nos 
Estados Unidos composta por oito voces que, tendo orixe hispana, optan polo in
glés como lingua poética. As letras anglosaxonas fican tamén representadas no ca
tálogo da colección polo volume Poesía irlandesa contemporánea (1999), traballo 
de Raúl de Toro Santos. Con todo, a literatura que conta con maior número de 
aproximacións no fondo editorial é a catalana. Todas elas veñen da man de Xavier 
Rodríguez Baixeras, ben como antólogo en Trece poetas cataláns (1995), ben 
como traductor: Antoloxía poética (2001) de Josep María Llompart, Vinte poetas das 
Baleares (2001) en edición de Pere Rosselló Bover, Antoloxía poética (2001)"de 
Blai Bonet e Un voo de paxaros (2001), mostra da obra de Maria Villangómez que 
elabora Isidor Marí. 

Polo que respecta ós autores galegos, a prime ira antoloxía que aparece nesta 
colección é .a que escolma a obra poética de Manuel María (Antoloxía Poética, 
1993) e da que son responsables Miguel Mato e o propio Fernán-Vello. A esta sé
gueile a Antoloxía poética (1995) da obra de Gonzalo López Abente que elaborá, 
con rigorosa minuciosidade, tanto no estudio preliminar como na edición dos poe
mas, Miro Villar. Co mesmo espírito de recuperar textos esquecidos, neste caso da 
época da vangarda, ve a luz Sementeira de ronseís (2000) de Teresa López. E Xulio 
Valcárcel vai recompilar a obra en galego de Miguel González Garcés dando ó pre
lb Poesía galega (1998). Un volume moi particular dentro deste grupo é De mare 
vento, cinco poetas de Fisterra (1997) onde se ·acubillan os primeiros textos de Mó
nica Góñez, Alexandre Nerium, Modesto Fraga, Xoán Alberte Moure Ínsua e Ro
berto Traba yelay, integrantes do Batallón Literario da Costa da Morte que compar
ten así o seu libro inicial. 

Xa no apartado das obras (case) completas figuran autores fundamenta,is den
tro da nosa poesía, cun volume grande de producción lírica e cunha traxectoria 
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consolidada como é o caso de Salvador García-Bodaño -Obra poética (1993) que, 
para alén de recoller todos os seus libros anteriores, inclúe tamén un inédito: "Poe- 

-,S- mas de amor a Xulian--, Xosé Neira Vilas -Poesía recadada, 1994-, Bernardino 
Graña -Ardentía, 1395-, Eusebio Lorenzo Baleirón -co volume Gramática do 
silencio (1996) que suma, ós tres poemarios xa publicados en vida, algúns textos 
inéditos baixo o coidado de Paulino Vázquez e Manuel Lorenzo Baleirón-, e, fi- 
nalmente, Xavier Seoane quen reúne a súa obra completa co título de Don do ho- 
rizonte (1 999). 

C. Obras galardoadas en cer-tames 

Neste apartado van entrar, non só as obras premiadas no certame que a pro- 
pia editorial convoca, senón tamén as que acadaron outros premios importantes 
do momento como o Bouza-Brey, o Concello de Carral ou o Xohán Carballeira. 

Co obxectivo de facilitar a descuberta de novos valores para a lírica abríndo- 
lles, a un tempo, unha canle de publicación, créase, no ano 1992, o Premio Espiral 
Maior de Poesía diríxido, nas súas sete primeiras convocatorias, a autores noveis, 
menores de 35 anos e sen obra édita. Carente de contia económica, o premio con- 
siste en publicar a obra gañadora -que terá un mínimo de catrocentos versos- 
dentro da colección "Poesía" de xeito que esta acade a meirande difusión. O certa- 
me foi así a plataforma na que se deron a coñecer voces como as de Rafael Lema 
(Cersziterio das gaivotas, 1992), Martín Veiga (Das últimas minas, 19931, Francisco 
Souto (TT;Sanatos ou as áruores do incesto, 1994), Cristina Cabada (Sombra acesa, 
15195)~ Amos Romeo (A estatua, accésit en 1999, Emma Couceiro (Humidosas, 
19961, Carlos Penela (As linhagens do frio, 1997) ou Mario Herrero Valerio (No li- 
miar do sil&ncio, 1998) que, en rnaior ou menor medida, marcan o panorama poé- 
tico da última década. Sen embargo, a partir de 1999, a convocatoria vaise abrir a 
todos os creadores, indeperndentemente da súa idade e de que teñan ou non obra 
publicada. Nese mesmo ano gañou Manuel Forcadela con Morte do fadista (2000), 
na seguinte convocatoria destacouse De Arcadia para Govinda (2001) de Charo 
Pita e, en 2001, foi galardoada Estíbaliz Espinosa con Número e. Deste xeito, o cer- 
tame, como declara Fernán-Vello, "contribuíu a tirar á luz unha série de poetas im- 
portantes na nova csiación literária. Colaborou a criar o ambiente do que logo se 
coñeceu como poesia dos 90. O prémio, que ten as bases pactadas con Antón Avi- 
lés de Taramancos [. . .1 ten na relación de gañadoi-es nomes que brillan na poesia 
máis nova" (Vidal 1999: 32). 

Por outra parte, no catálogo da colección "Poesía" figuran tamén as obras que 
mereceron, nas súas &as últimas edicións - d a s  tres en que se convocou-, o 
premio Bouza-Brey: Flor de tan mal xal-dín (1994) de Isolda Santiago e Elevar as 
pákebuas (1395) de Yolanda Castafio. Outro certame que nutre regularmente o 
fondo da editorial xa desde a súa primeira convocatoria, é o Xohán Carballeira do 
Concello de Bueu. Entre os volumes que recibiron este galardón figuran A valga 
do triste amor (1997) de Xosé Carlos Caneiro, Vivimos no ciclo das erofanías 
(1998) de Yolanda Castaño, Diario bautisnzal dunha anarquista mor-ta (1999) de 
Emma Pedreira Lombardía, Poemario irlandés (2000) de Adolfo Caamaño e Vele- 
narins (2001) da, xa anteriormente homenaxeada, Emma Pedreira. Tamén utiliza a 
cade de Espiral Maior para editar os libros o Concello de Carral que, no premio 
do seu mesmo nome, destacou a Fernando Díaz-Castroverde por Camiño depínte- 
gas (1998), Rafzel Lema por Atlántida (1999), Rafa Villar con Días de Sherazade 
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(2000) e Lucía Novas por EPiderme de estío (2001). Os últimos concursos en entrar 
no catálogo desta colección son o Cidade de Ourense (O mosto eas fragas (2000) 
de José Manuel Teix~ira), o Aula de Poesía de Barcelona (Refutación da lnusa 
(2001) de Manuel Forcadela) e, os máis recentemente creados, Fiz Vergara Vilariño 
(Pedinche luz prestada (2001) de Marica Campo) e Uxío Novoneyra (Banzados 
(2001) de Xosé Vázquez Pintor). 

D. Reedicións 

Tal e como declara Fernán-Vello na "Nota do editor" que inicia o volume Val 
de Lemos, "Unha das ideas que presiden o proxecto ESPIRAL MAIOR POESÍA é 
contribuír á normalización editorial no eido da poesía galega, non só publicando 
textos actuais senón tamén dando á luz títulos que, esgotados ou esquecidos, for
man parte por dereito propio da historia da nosa poesía" (Fernán-Vello 1993: 7, 
maiúsculas no orixinaO. Neste sentido, a reedición permite ó lector volver encon
trarse con textos xa esgotados nas editoras ou moi difíciles de consultar. A prime ira 
obra que segue esta dinámica é o Memorial de brancura do propio Fernán-Vello 
que ve a luz de novo, en 1992, con a penas algunha variación ortográfica a respec
to da prime ira edición de 1984. A seguinte iniciativa neste sentido é a de recoller 
nun único libro, que leva por título Val de Lemos, a ducia de poemarios publicados 
polo selo Xistral na súa segunda xeira (1968-1975) cando dirixido por Manuel Ma
ría. Así, xuntos nun tomo, figuran as prime iras obras de autores fundamentais na 
nosa literatura como Lois Diéguez, Margarita Ledo, Xosé Neira Vilas, Celso Emilio 
Ferreiro, Darío Xohán Cabana, Fiz Vergara Vilariño, Bernardino Graña ou o propio 
Manuel María. 

E. Traduccións 

Aínda que entre os obxectivos que definen á colección "A Illa Verde" figura o 
de ser unha canle para divulgar na nosa lingua certas obras doutras literaturas 
-eses textos que, o editor entende, "que deben estar en galego tamén e que con
forman o acerbo das poéticas europeas contemporáneas" (Nicolás 1995: 2)-, son 
tres os volumes deste teor que van ver a luz dentro do espacio de "Poesía". O pri
meiro é Vida nova (1994) de Dante Alighieri, en versión maxistral de Daría Xohán 
Cabana que He supuxo recibir, no mesmo ano da súa saída do prelo, o Premio Ra
món Cabanillas de Traducción. A este seguen Capital da dor (1997) de Paul 
Éluard, en formato bilingüe galego~francés con traducción de Laurence Brault e 
Helen3 González, e os Cantos (1998) de Leopardi que acompañan a lectura na 
nasa lingua de Suso Pensado co texto orixinal en italiano. 

1.2. A ¡lla Verde 

A colección "A Illa Verde" foi creada en 1994 para diversificar a oferta edito
rial de poesía democratizando a súa venda con libros de pequeno formato -17 
centímetros fronte ós 21 da anterior- e menor tiraxe -_ -só 500 exemplares nume
rados a man polo editor fronte ós mil que adoitan saír na colección "Poesía"- que 
permitan acadar prezos máis populares e fixos -nos seus comezos vendíanse a 
500 pesetas para logo subir ás 700-, pero sempre facendo gala do coidado que 
caracteriza as produccións de Espiral Maior. Grafícamente, "A Illa Verde" vaise dis-
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tinguir tamén porque; ata o número vinteoito (que coincide coa renova~ión no de
seño levada a cabo por Perfecto Estévez tras da marcha de Carlos Díaz) , os libros 

..... ~ carecen de ilustración n~ cuberta, limitándose esta a ter unha cor diferente en cada 
volume. A:.partir dese numero (Anxo Pastor: Sombra fértil, 1999) a capa será bran
ca e inclúese un debuxo nela20. 

No momento da súa orixe, Fernán-Vellodefínea referíndose a"'A Illa Verde' 
que naceu como a irmá pequena de Espiral Maior e tiña como elementos funda
rrientais o de ser unha colección máis asequibel, [non] elitista, no sentido de que 
fose unha colección de referencia con cincocentos exemplares numerados aman, 
e o de ser porta aberta ás traduccións de poesía universal" (Estévez 1995: 53). Co 
transcorrer do tempo podemos observar que este espacio se ten consolidado como un 
punto de encontro --de frecuencia irregular pois no 1998 non sae ningún libro nesta 
colección, circunstancia que se repite en 2001- dos lectores con obras moi diver
sas que chegan, a fínais de 2000, a acadar os trinta e tres volumes entre o Giacomo 
Joyce (1994) de James Joyce e a Rosa íntima (2000) de Manuel Pereira Va1cárcel, 
volumes agrupables baixo os epígrafes de obras orixinais e traduccións. 

A. obras orixinais 

Dentro do grupo dos textos orixinais que ven a luz por primeira vez neste 
selo atopamos, igual que acontecía na anterior colección, unha perfecta coexisten
cia entre autores con abondosa obra publicada como Manuel María (Poemas para 
dicirlte a dúas lagoas, 1994 e Sonetos á casa de hortas, 1997), Xosé María Álvarez 
Cáccamo (Colección de espeltos, 1994), Pura Vázquez (Orballa en tempo lento, 
1995) ou Miguel Anxo Fernán-Vello (Poemas da lenta nudez, 1994), xunto con ou
tros de menor traxectoria caso de Maximino Cacheiro Varela (Memorial de exilio, 
1994), Manuel Vidal Villaverde (Luceiros fuxidíos, 1994), Miguel Sande (A palabra 
soterrada, 1994), Ramón Caride Ogando (Cerne das la ba red as, 1994), Rafa Villar 
CA sotavento dunha singradura, 1995), Miro Villar (Abecedario da desolación, 
1997), X. C. Gómez Alfaro (Ofertorio de solpores, 1999),Lino Braxe (A caricia da 
serpe, 1999) ou Manuel Pereira Va1cárcel (Rosa íntima, 2000). Igualmente, a colec
ción acolleu as primeiras obras de Xosé Pablo Bayo (Tempo de chover, 1994), Emi
lio XoséÍnsua (Devalar das esperas, 1995), Celso Álvarez Cáccamo (Os distantes, 
1995), Ricardo Beiras (Idolatría, 1996), Antom Fortes Torres (Figuras masculinas 
de meio corpo, 1997), Manuel Darriba (Calor, 1997), Xosé Abeal (Herba do tempo, 
2000) e Carlos López (Espelto sen fondo, 2000), contribuíndo así á necesaria reno
vaci6n das nosas letras. 

B. Traduccíóns 

A Illa Verde tamén vai ser un espacio de encontro frecuente coas obras da li
teratura europea, encontro que se inicia -en todos os sentidos xa que é tamén o 
volume inaugural da colección- co Giacomo Joyce (1994) de James Joyce, presen
tado por Elvira Souto en formato bilingüe galego-inglés. Outras obras de autores 
anglófonos son as de Edward Fitzgerald (Rubáiyát de Omar Kayyám, 1996), en 
edición de Antonio de Toro Santos, 011 os Himnos á noite (1997) do alemán Nova
lis que versiona Jaime Santoro de Membiela quen tamén se encarga de editar as 
Elexías de Duíno (1995) e as Cartas a un poeta novo (1997), ambas as dúas dé"Rai
ner Maria Rilke. Pola súa parte, a literatura francesa aporta ó catálogo de "A Illa 
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Verde", as obras de Francis Jammes -Catorce oracións (1994) traducidas por Xulia 
Rodríguez e completadas cun poema-epílogo de Manuel María- e Paul Valéry na 
versión do Cemiterio n:zariño (1994) feita por Antón Avilés de Taramancos e que 
inclúe os ,orixinais manuscritos deste. 

Un volume peculiar dentro do espírito da colección é A emoción da terra 
(1994) onde Carlos 1. Bernárdez recolle a poesía de Vicente Risco dispersa en re
vistas e acompáñaa dun rigoroso estudio sobre as características da vangarda pre
sentes na lírica deste autor. Tamén debemos deixar constancia do feito ' de que o 
Abecedario da desolación de Miro Villar acada no ano 1998 o Premio Tívoli Euro
pa ó mellor poemario publicado en calquera das linguas europeas. 

1.3. Alba Longa 

Colección de maior formato -24 centímetros de alto fronte ós 21 de "Poe
sía"- e frecuencia moito máis esporádica, "Alba Longa" vaise consolidando lenta
mente desde que en 1996 a inaugurara Manuel María con O Afiño canle de luz e 
néboa. Con todo, só comezará a ser designada co nome de "Alba Longa" a partir 
do sexto volume que ve a luz con este mesmo deseño -Edénica (2000) de Yolan
da Castaño- aínda que nos catálogos máis recentes da editora xa se inclúen den
tro dela os cinco primeiros libros que, antes diso, se agrupaban baixo o epígrafe 
"Fóra de colección". Carente dun ritmo regular de edición, "Alba Longa" parece 
consolidarse en 2000 publicando cinco títulos que son, de momento, os últimos en 
saír do prelo. Con todo, o seu catálogo está integrado por dez volumes de moi di
versa fas quía que inclúen o inédito de Manuel María, O il1iño canle de luz e néboa 
(1996); recompilan os poemas cos que colaborara Lois Pereiro na revista Loia xunto 
cunha serie de reflexións sobre o xénero poético -co título de "Modesta proposi
ción para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da 
infamia"- en Poemas para unha loia (1997); acollen a reedición dos Poemas da . 
lenta nudez (1997) de Miguel Anxo Fernán-Vello xa publicados en 1994 en "A Illa 
Verde"; completan un estudio de Xosé María Álvarez Blázquez sobre Mendinho, 
Xohán de Cangas e Martín Codax con outro máis recente de Xosé María Álvarez 
Cáccamo como prólogo para a edición das cantigas destes trobadores (sobre texto 
establecido por Carlos Paulo Martínez Pereiro) en E miraremo-las ondas! (1998); 
reúnen os opúsculos que Xosé María Álvarez Cáccamo fora editando de forma non 
venal-Prego de cargos e De mañá que medo-, ós que se engade Crónica do es
panto, co título de Os cadernos da ira (1999); ou seleccionan algúns poemas de 
Yolanda Castaño, engádenlles outros inéditos e un disco compacto onde a propia 
autora canta os seus versos musicados por José Antonio Fernández Calero en Edé
nica (2000). A partir de aquí, o resto de volumes de "Alba Longa" son todos obras 
inéditas e orixinais: Fixen camiños (2000) de Moncho Borrajo, Entre dunas (2000) 
de Paula Lemos e Marga do Val, Poemas anobelados no tempo (2000) de Rosa 
Méndez Fonte e O peso da derrota (2000) de Medos Romero. 

1.4. Auliga 

Vinculada á Asociación Internacional Universidade Libre Iberoamericana en 
Galicia (AULIGA) e tendo como directores literarios a Miguel Anxo Fernán-Vello e 
a Antonio Domínguez Rey, "Auliga" xorde no ano 2000 con expectativas de difu
sión a outros lugares. Componse así de obras bilingües que buscan incorporarse a 
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mercados foráneos-como o portugués ou o español. Os tres primeiros volumes, 
que saíron xuntos, son Opus affettuoso (2000) de Casimiro de Brito (en versión 
portugués-castelán), Antología poética (2000) de Eusebio Lorenzo Baleirón e Cantos 
caucanos (2000) de Antón Avilés de Taramancos, estes dous últimos en formato gale
go-castelán baixo a responsabilidade de Ánxeles Penas. No ano 2001 editouse o cuar
to título: Poemas (2001) de José Ángel Valente, con escolla dos textos e traducción 
de José Bento. 

1.5. Opera Omnia 

A última das coleccións dedicadas á poesía é "Opera Omnia" que nace, en 
2001, para editar as obras completas daqueles autores referenciais na nosa literatu
ra e cun volume de títulos abondoso. Así, recordando ó mesmo tempo o décimo 
aniversario do selo -"Edició1).s Espiral Maior quere celebrar con esta edición ínte
gra da poesía de Manuel María 10 anos de existencia e de resistencia como empre
sa editorial ao servizo da creación literaria en Galiza" (Fernán-Vello 2001:8)-, viu 
a luz en dous tomos con encadernación moi coidada (tapa dura e caixa) a Obra 
poética completa (2001) de Manuel María, volume que serve de homenaxe e reco
ñecemento ó seu inxente labor e que recibiu o Premio Irmandade do Libro ó Me
llor Libro Editado en 2001 así como o Premio da Crítica de Galicia 2002. 

2. AS COLECCIÓN DE ENSAIO E ESTUDIO 

2.1. Ensaio 
Por volta de 1994 créase a colección "Ensaio" que, partindo da idea de diver

sificar a oferta editorial deste xénero en galego, se vai consolidando lentamente, 
sobre todo, a partir de 1998 coa convocatoria do Premio Espiral Maior de Ensaio. 
Son dezanove os títulos que constitúen o seu catálogo e que van desde a primei
fa obra publicada, A falacia do economicismo (1994) de Carlos Mella, ata a últi- -
ma: Unha casa para a língua de Elisardo López Varela (2001). O desexo de dar 
cabida ó ensaio dentro de Espiral Maior e os obxectivos que marcan a colección 
ficaban xa patentes en 1993 cando Fernán-Vello afirma que a editora "iniciará una 
colección sobre ensayo con el fin de llenar un espacio escasamente potenciado 
en Galicia, pues si, en opinión de los responsables de la editorial, abundan los li
bros de tesis e investigación, no ocurre lo mismo con los de debate, de ideas. L.,] 
Los trabajos incluídos en esta colección tendrán como característica un formato 
especial, no rebasarán las 150 páginas y serán asequibles al comprador" (Michele
na 1993: 3">-

A diversídade que caracteriza o resto de obras editadas por Espiral Maíor vaí
se facer tamén patente nos textos de ensaio que atenden a materias moi variadas e 
tratan distintos campos do saber como os sistemas económicos (A falacia do eco
nomicismo (1994) de Carlos Mella), a filosofía (Ignacio Castro: Alén' da fenda, 
1994), o feminismo (Escrita da certeza (1995) de María Xosé Queizán) ou a metafí
sica (X. Manuel Domínguez Prieto: Sobre a alegría, 19~5). Pola súa banda, a arte 
dá orixe a varios volumes onde se atende á súa vertente máis popular (Manuel Fa
cal: Notas sobre estética e arte popular, 1995), se estudian as características da crea
tividade contemporánea (As mazás de Yoko Ono (1995) de X. Antón Castro, obra 
galardoada co Premio da Crítica de Galicia) ou se focaliza a atención sobre certas 
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figuras individuais como acontece no monográfico de Xosé María Durán: A obra 
pictórica de Xosé Lodeiro (1997). O tema máis recorrente vai ser a literatura pois a 
esta materia se orientan o achegamento de Luz Pozo Garza ás composicións me
dievais en Ondas do mar de Vigo (1996), os traballos de Carlos Paulo Martínez Pe
reiro compilados en Hospital das letras (1997), a edición dunha obra inédita en 
Eduardo Blanco-Amor '~l1orte do Mi Padre" (1997) de Carlos Laíño Lorenzo ou o 
estudio que, da poesía de Novoneyra, ofrece Xulio Calviño en Uxío Novoneyra e os 
motivos de Circe (1998). Tamén a historia, en sentido lato, aparece representada 
nos ensaios, sobre todo, en Arredor da historia de Calicía (1997) de Luís Martínez
Risco Daviña quen estudia a transmisión do nacionalismo nas escolas, ou mesmo, 
xa focada cara á realidade da Real Academia Galega baixo a presidencia de Mur
guía, en Unha casa para a lingua (2001) de Elisardo López Varela. Finalmente, a 
relixión constitúe o motivo central tanto da obra de Xosé Chao Rego: O sexo, a 
inuller e o C1"ego (2000) como, no seu vínculo co ecoloxismo, do pensamento que 
verque Victoriano Pérez Prieto en Do teu verdor cinguido (1997). 

A esta relación de volumes hai que engadir os gañadores do Premio Espiral 
Maior de Ensaio que xorde, como se di nas súas bases, "Co obxecto de ampliar
mos o espectro da creación ensaística en Galicia e atendermos á necesaria promo
ción dun xénero de brillante traxectoria literaria na nosa cultura" (Folleto coas ba
ses do I Premio Espiral Maior de Ensaio). Así, xunto con Galigraf-Galicia, a editora 
convoca este galardón entendendo que é a única maneira de crear "un espazo 
aberto para a celebración dun ensaísmo con vontade de estilo e de intervención 
crítica, con alento analítico e capacidade discursiva; posibilitando, ademais, nesta 
mesma liña, a recuperación pública do ensaio como xénero literario especializado 
nas verdades da reflexión intelectual e na construcción dun pensamento do noso 
tempo imbricado na cultura e na sociedade" (Folleto coas bases do I Premio Espiral 
Maior de Ensaio). Dotado con 500.000 pesetas e a publicación da obra premiada 
-que terá un mínimo de 75 folios e un máximo de 150-, o certame só se convo
cou dúas veces. Na prime ira en 1998, concedeuse ex-aequo a Miguel Mato Fondo 
polo traballo A escrita da terra (1998) e a Xosé Manuel Domínguez Prieto por Alén 
da libido (1998) mentres, ó ano seguinte, gañou Carlos Paulo Martínez Pereiro ton 
A indócilliberdade de nomear (1999). 

2.2. Didáctica 

Examinando a traxectoria da colección "Didáctica", que xorde en 1994, pode
mos apreciar a súa vinculación exclusiva, ata o de agora, á figura dos homenaxeados 
co Día das Letras Galegas e así, cunha frecuencia dun volume por ano (que non 
sempre se cumpre poís entre 1996 e 2000 non se edita ningún libro), van ir saíndo 
estudios como os catro que a compoñen: Luís Seoane, a forma da patria (1994) de 
Xulio Cuba, Rafael Dieste. Ollar o mundo con sede adiviñadora (1995) de Xosé Luís 
Axeitos, Xesús Ferro Couselo. A búsqueda da identidade e o encontro cos devanceiros 
(1996) obra de Felipe Senén e Carlos Díaz Martínez e, finalmente, Manuel Murguía e 
Artei.xo (2000), libro colectivo coordinado por Henrique Rabuñal Corgo. 

2.3. Novo Prelo 

Iniciada en 1994, a colección "Novo Prelo" consta dun único volumé:/ a re
compilación de aitigos e colaboracións en prensa de Carlos Mella que leva por tí
tulo Coa palleta distraída (1994). 
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2.4. Historia e Documentos 

Destinada a recuperar textos fundamentais doutras épocas e tamén a xerar es
tudios sobre eles, a colección "Historia e Documentos" xorde en 1995 cando se ree
d ita de forma facsimilar a revista Fouce-Etapa de clandestinidade 1973-1977 baixo 
o coidado de Carlos Díaz Martínez e Ramón Muñiz. Outros dous títulos compoñen o 
seu catálogo de obras: o estudio de Carlos Penela Os galegos anarquistas na Ar
xentina (1996) e A semente do 72, a forza da nosa clase. Vintecinco anos do dez 
de marzo 0972-1977) que ve a luz en 1997 en edición de Carlos Díaz Martínez. 
Este volume lembra un feito esencial para a historia do sindicalismo nacionalista gale
go: o asasinato, no Ferrol de 1972 convulsionado pola celebraCión da primeira Folga 
Xeral, de Daniel Niebla e Amador Rey. Así, como paso previo á recolleita dun bo nú
mero de documentos que aluden a este feíto (noticias de prensa, panfletos, carteis, 
etc.), aparecen os testemuños de varias persoas que, vivindo o suceso, sufriron ta
mén as súas repercusións. O libro complétase cos poemas que Uxío Novoneyra, 
Xohán Esteiro López (Manuel María) e Daniel Méndez (Darío Xohán Cabana) dedi
caron ÓS obreiros mortos. 

3. A COLECCIÓN "NARRATIVA" 

Despois da poesía e o ensaio, o seguinte xénero literario en entrar a formar 
parte da oferta de Espiral Maior vai ser a prosa ficcional para o que se crea a co
lección "Narrativa". Inaugurada en 1995 coa obra de L01s Diéguez Tres sombras gó
ticas e unha rosa, ata finais de 2001 viron xa a luz nela trinta volumes, nos que se 
inclúen os gañadores do Premio de Narrativa Fantástica "Cidade da Coruña" que pa
trocina, para alén da propia editorial, o Pub Dublín da cidade herculina. Este certq.
me, que se inaugura en 1998, pretende recoñecer a importancia da imaxinación 
como temática capaz de aportar obras fundamentais á nosa literatura e así vai 
"Destinado a favorecer a creación literaria que se fai xénero particular nos eidos 
do fantástico, abertos tamén aos territorios escuro s do medo, do terror, do neboen
to, do alén e do real marabilloso, o Pub Dublín, en colaboración con Edicións Espi
ral Maior, convoca o 1 Premio de Narrativa Fantástica "Cidade da Coruña", creando 
así un espacio de encontro cunha imaxinación literaria que, no caso do noso país, 
ten dado importantes mostras no devalar da época contemporánea" (Folleto coas 
bases do 1 Premio de Narrativa Fantástica "Cidade da Coruüa"). O certame está do
tado con 250.000 pesetas e a publicaCión da obra gañadora que, oscilando entre os 
30 e os 75 folios _. -estensións mínima e máxima, respectivamente-, debe desen
volver, en fo rma de novela curta ou como conxunto de relatos, os temas propios 
dunha "Narrativa fantástica entendida no sentido máis amplo: o extraordinario, o 
inverosímil, o pavoroso, o detectivesco, o formidábel. .. , fundidos na arte de crear 
mundos e contar historias que provoquen no lector a máxica sorpresa e o necesa
rio arre pío que presiden os deuses e os trasnos da ficción literaria" (Folleto coas 
b ases do 1 Premio de Narrativa Fantástica "Cidade da Coruña") . O primeirogalar
doado foi O vendedor de mazás (1998) de BreogánRiveiro Vázquez, unha novela 
breve de inquedante e climático final. A esta seguen os ,relatos de Medición defini-
tiva do limbo (2000) de Xosé Luís Martínez Pereiro -quen xa publicara neste selo 
Breviario de calamidades (1999)- e, tras un ano (o de 2000) sen convocarse, as 
Historias non irreais (2001) de L. C. Carballal. . 
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. I?entro da colección "Narrativa" apréciase un predominio case absoluto das 
formas breves, sexan novela curta ou conxuntos de relatos, respecto á novela que 
acada un desenvolvemento menor. Así mesmo, danse cita neste espacio autores 
fundamentaisdo noso panorama literario como Ramón Caride (Fendas no tempo, 
1995), Tucho Calvo (Telúrico, 1996), i\ntón Riveiro Coello (Parque central e outros 
relatos, 1996 e A historia de Chicho Antela, 1997), Xosé Carlos Caneiro (Os séculos 
da lúa, 1999 e Talvez melancolía, 1999 que foi Premio García Barros) ou Xosé Fer
nández Ferreiro (O último paraíso, 2001), xunto a voces máis novas -Xesús Ma
nuel Marcos (En terra perigosa, 1996), Antón Castro (Vida e morte das baleas, 
1997) Belén Feliú (Da Guenizah, 1998, en edición póstuma) e Francisco Calo Lou:.. 
rido (Salseiros, 2001)- e a aquiles que se decantan por prime ira vez por este xé
nero, caso de Carlos Mella (Luces de Fisterra, 1995), Xosé María Álvarez Cáccamo 
(A luz dos desnortados, 1996), Xulio López Valcárcel (Campo de Marte, 1999), Xa
vier Seoane CÁbrelle a porta ao mar, 2000) e Euloxio R. Ruibal (Casarriba, 2000). 

Polo que respecta ás temáticas destas obras, non se observa unha tendencia 
predominante senón que coexisten perfectamente o terror (Tucho Calvo: Telúrico), 
o impacto da memoria e a lembranza (Alfonso Eiré: Amigos sempre (1998) e Eu ta
mén fun coas vacas (2000) e a ficción científica de diverso signo (Ramón Caride: 
Fendas no lempo, Xosé Fernández Ferreiro: O último paraíso) co humor e a ironía, 
extraídos de certos aspectos da vida cotiá (Xulio López Valcárcel: Campo de Marte) 
ou próximos á disfunción anacrónica entre o que se conta e o tempo en que isto 
sucede (Luces de Fisterra de Carlos Mella). A presen~ia do mundo do mar (Francis
co Calo Lourido: Salseiros) ou da montaña (Xesús Manuel Marcos: En terra perigo
sa) como espacios, máis ou menos, simbólicos motiva tamén a aparición nos tex
tos de seres propios do imaxinario popular galego (Antón Castro: Vida e morte das 
baleas) que se mesturan con personaxes do mundo real. Para alén disto, o rexistro 
histórico aporta protagonistas doutras épocas (Manuel Riveiro Loureiro: A volta de 
Castelao (1995) e Ramón Chao: O camiño de Prisciliano (1999) mentres figuras de 
moi diversa fas quía se moven no territorio da cotidianeidade (Manuel Veiga: Bio-. 
grafías de malogrados, 2001) ou ven como a súa vida cambia nun momento pola 
acción de forza s superiores, de xeito que o lector experimenta así a angustia (Xe
sús Manuei Marcos: En terra perigosa), o misterio (Xosé María Álvarez Cáccamo: A 
luz dos desnortados) ou a sorpresa (l\ntón Riveiro Coello: Parque central e outros 
relatos ou A historia de Chicho Antela) que viven os personaxes e, xa nun punto 
máis extremo, chégase a introducir a estes nun mundo caracterizado poi a dimen
sión lírica (Xavier Seoane: Ábrelle a porta ao mar). 

4. OUTRAS COLECCIÓNS 

4.1. Imaxes no tempo 
A presencia da fotografía nos volumes que Espiral Maior edita, sexa ilustrando 

as cubertas ou aportando información ós textos, vaise ver potenciada na colección 
"Imaxes no tempo" que serve para resgatar do esquecemento fotos doutras épocas, 
estampas que constitúen xa un legado histórico de valor incalculable que cómpre 
conservar. Desde o seu inicio en 1996 viron a luz cinco volumes con esta etiqueta, ca
tro deles da autoría de Xan Fraga Rodríguez. Trátase de Carballo 1900-1979: crónica 
fotográfica (1996), A Coruña-Sada-Carballo (1903-1979: Tranvías e trolehuses) 
(1997), Pontevedra-Vigo (Tranvías e trolebuses, 1889-1989) (2000) e Malpica de Ber
gantiños. Crónica do século XX en imaxes (2001), este último en colaboración con 
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Héctor M. Pose. Así mesmo, Cándido Díaz Mosquera deu ó prelo Carral (1910-
1983): crónicafotográfica (1999). 

4.2. Visual 

Destinada a editar catálogos de exposicións, sempre cun formato moi coida
do, tres son os volumes que conforman a serie "Visual". O primeiro deles, Pintura 
e collage (1997) de Manuel Facal -que saíra anteriormente co epígrafe "Espiral 
Maior. Artes Gráficas" pero figura xa dentro de sta colección no último catálogo da 
editora- recolle unha ampla mostra do quefacer deste artista bergantiñán e vai 
acompañado, en edición de Carlos Díaz Martínez, polos estudios de X. Antón Cas
tro, Xavier Seoane e Alberto González-Alegre, textos que aparecen en formato bi
lingüe galego-inglés. A continuación, e sendo xa o primeiro volume no que figura 
explícitamente o nome de "Visual", saíu do prelo Poemas obxecto e visuais (1999) 
de Lino Braxe. Con limiar de Xavier Seoane, o libro descúbrenos a faceta de Braxe 
como creador experimental recollendo os obxectos que formaron parte dunha 
mostra presentada na Universidade da Coruña. Finalmente, ve a luz Obra cartelísti
ca (1939-1999) (2000) de Isaac Díaz Pardo que, coordinado por Rosa Méndez 
Fonte, inclúe unha serie de textos escritos por Xesús Alonso Montero, Xosé Luís 
Axeitos, Fermín Bouza, Xan López Domínguez, Euloxio R. Ruibal e María Ruído. 

4.3. Fóra de colección 

No último catálogo da editorial, só figuran co epígrafe de "Fóra de colección" 
dous volumes tras terse integrado dentro de "Alba Longa" os cinco primeiros libros 
que, nun principio, saíran do prelo con este nome. Trátase da obra colectiva Ho
menaxe a Eduardo Blanco Amor 1998 (1998) -onde, baixo o coidado de Miguel 
Anx:o Fernán-Vello e Carlos Pereira Martínez, se recollen estudios e semblanzas da 
figura de Blanco-Amor (escritos por Fernández del Riego, Carlos Laíño Lorenzo, 
Manuel María, Neira Vilas, Luís Pérez Rodríguez, María Xosé Queizán e Claudio 
Rodríguez Fer) xunto con deseños e caricaturas (da autoría de Perfecto Estévez, Alfre
do Erias, Xaquín Marm, Manuel Romero e Siro) e un conxunto de poemas e textos en 
homena..xe (obra de Xosé María Álvarez Cáccamo, Bernardino Graña, Henrique Rabu
ñal, Xulio Valcárcel, Román Raña, Antón Riveiro Coello, Xavier Rodríguez Baixeras 
e Xavier Seoane)- así como da reedición de A nación incesante (Conversas con 
Xosé Alanuel Beiras) (2000) que xa vira a luz en 1989 pero sae agora corrixida por 
Francisco Pillado Mayor e Miguel Anxo Fernán-Vello, os seus autores. 

4 /, Ed' . - . . . . 4. zczons especzazs 

Aquelas obras que exceden o seu carácter divulgativo para constituíren materiais 
de coleccionista e bibliófilo tamén teñen o seu lugar dentro do catálogo de Espiral 
Maior. Así, en 1998 viu a luz unhaedición especial-en tapa dura e con cuberta de 
seda serigrafada que inclúe, na prime ira páxina, as sinaturas de Xosé María Álvarez 
Cáccamo e dos editores (Carlos Díaz e Fernán-Vello) xunto coa impronta da rúbrica 
de Xosé María Álvarez Blázquez- de E miraremo-las ondas!, composta por 250 
exemplares numerados. Por outra parte, son tres os cartapacios onde se reúne, dun 
xeito multidisciplinar, o traballo de varios artistas logrando que palabra e imaxecon
vivan en perfecta harmonía e co mesmo nivel de impOltancia. O primeiro deles data 

110 



Teresa Seara A voz en espiral. Datos para unha análise ... 

de 1992 cando se reedita -tomando con referenc,ial o texto publicado en 1952 polas 
Edicións Galicia do Centro Galego de Buenos Aires- o Alba de groria21 , derradeira 
conferencia pronunciada por Castelao na cidade bonaerense o 25 de xullo de 1948. 
Cun limiar de Manuel· María, os cen exemplares que constitúen a súa tirada, levan 
sete augafortes de Manuel Facal asinados polo artista. A seguir, De correctione rusti
corum (1997) de San Martiño de Braga ofrece, a carón do texto deste arcebispo 
-no latín orixinal e coa lectura correspondente en galego ó coidado de Eduardo Ló
. pez Pereira-, cinco serigrafías de Correa Corredoira nun cartafol do que se editaron 
150 exemplares. Finalmente, reúnense catro poemas de Juan Abeleira (un deles ma
nuscrito) e outros tantos de OIga Novo (tamén un reproducido de puño e letra) coas 
litografías e augafortes da pintora Alexandra Domínguez en Magnalia (2001), obra 
da que se puxeron en circulación 75 exemplares. 

4.5. Teatro 

Aínda que xa se vén anunciando desde hai tempo (García 1999: 34 e Vidal 
1999: 32-33), e Fernán-Vello se ten manifestado como partidario de integrar o tea
tro --único xénero do que aínda non se ocupaba a editora- dentro da oferta de 
Espiral Maior - "No teatro hai un grande valeiro. L .. ] A edición de teatro non é 
rendábel e por iso as editoriais non publican este xénero a non ser que teñan pa
trocínio directo. Coido que hai que apostar por iso porque na Galiza hai unha vida 
teatral moi intensa, con autores de grande proxección e calidade e unha xeración 
de criadores novos moi interesante. Cómpre fomentar a escrita que ten unha grande 
tradición na nosa literatura" (Vidal 1999: 32-33)-, esta colección non viu a luz ata 
o lTIOmento. 

Todas estas coleccións que acabamos de estudiar compoñen o fondo de Es
piral Maior e permiten ó lector o encontro con obras heteroxéneas que comparten 
o coidado exquisito tanto no aspecto estrictamente literario como na súa vertente 
gráfica. Mais, unha vez que o producto xa está listo, comeza o necesario labor de 
promoción que facilite a súa entrada nos circuítos de novidades das librerías e o 
achegue tanto á crítica como ós posibles compradores. Así, son moitos os actos 
de presentación de libros que ten organizado Espiral Maior para promover o coñece
mento dos seus volumes e onde adoitan participar, para alén dos propios autores, 
persoeiros relevantes da nosa vida cultural e literaria. Trátase, pois, de favorecer 
unha relación o máis directa posible entre os dous polos do feito literario: a orixe (o 
creador) e o destinatario (o lector) e para lograr isto é preciso sumar unha distribu
ción eficiente das obras --que, neste momento, despois da ruptura con Carlos Díaz 
e de ser finiquitada Artesa, está a levar Baía- e unha difusión adecuada das mes
mas. Ata tal punto cumpre Espiral Maior con esta premisa que chegaron a cualit1car
se de "insólitas" as súas estratexias de promoción, sobre todo no caso de Metáfora 
da metáfora, o primeiro volume, cando "para a promoción do libro, a editora fixo 
un cartel publicitario sobre a autora e a súa obra, iniciativa insólita no mundo 
edítorial da poesía galega" (Anónimo 1991: 59). Precisamente, esta anécdota 
exemplifica a importancia que se concede á promoción dos libros xa que, como 
afirma Cabrera, "O editor galego sabe que boa parte 10 seu investimento ha de 
facelo en animación e formación cultural, pois estamos diante dun sector moi es
pecífico, mesmo moi sensibilizado ou ideoloxizado a prol dos procesos de nor
malización lingüística e a recuperación da identidade histórica da nosa sociédade" 
(Cabrera 1993: 100). 
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Así pois, vistos os logros e a importancia que Espiral Maior foi acadando ó 
langa da súa prime ira década de vida -a que transcorre entre 1991 e 2001-, po
demos concluír que esta, que para algúns constituía unha "aposta francamente 
arriscada" (Alonso 1998: 74), deu os seus froitos e a editora, para alén de contar co 
fondo poético máis numeroso de toda a nosa historia literaria, confírmase como 
unha canle sempre aberta ós creadores: ós xa consagrados que non tiñan onde pu
blicar as súas últimas obras e ós novos porque a aposta por eles é innegable, 
como soubo ver Miro Villar cando di que Espiral Maior propiciou "unha osixena
ción necesaria nun panorama poético sobexo encistado na autocompracencia e na 
autocontemplación" (Villar 1998a: 140) e, deste xeito, "Fernán-Vello converteuse 
nun auténtico activista cultural cando funda Espiral Maior, unha editorial especializa
da que veu suplir con constancia irrenunciable o baleiro das publicacións poéticas. 
A súa aposta entusiasta polos mozos e polos proxectos máis novidosos convertérono 
nun editor referencial" (Anónimo 2000: 3). Trátase, polo tanto, do selo máis ousa
do da nosa historia recente dada a súa explícita aposta por un xénero -o poéti
co- en principio considerado minoritario canto ó número de' lectores e ruinoso 
para as editoras e que, a día de hoxe, segue a ser a enseña desta editorial como o 
demostra o feito de que a colección "Poesía" acade un catálogo tan prolixo de 
obras. Así, Espiral Maior foi a "editorial que revolucionaría a publicación poética 
do país nos anos noventa" (E. C. 1996: 22) cun intenso e indispensable traballo a 
prol do verso e dos seus creadores. Neste sentido, facemos nosas as palabras de 
Xosé María Álvarez Cáccamo cando fala de Espiral Maior como "da máis fértil, di
námica, atractiva e arriscada colección poética da Galiza de todos os tempos" 
(Álvarez Cáccamo 2000: 5). 

APÉNDICE: CATÁLOGO DE EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR 0991-2001) 

COLECCIÓN POESÍA 

1. Ivlaría Xosé Queizán: _Metáfora da metáfora (1991). Ilustración da portada: 
Carmen Pallarés . 

2. Xosé María .Álvarez Cáccamo: O lume branco (1991). Ilustración da portada: 
Berta Cáccamo. 

3. Antonio Domínguez Rey: Fendas (1991). Edición bilingüe en galego e caste
lán. Iiustración da portada: Manuel Ruibal. 

4. Bernardino Graña: Himno verde (1992) . Fotografías da portada e interiores: 
Siña Fernández. 

5. Miro Villar, Ausencias pretéritas (1992). Ilustración da portada: Francisco Sou
too Prólogo de Darío Xohán Cabana. 

6. Henrique Rabunhal: Poemas da luz e da loucura (1992). Ilustración da porta
da: Eduardo Casal. 

7. Miguel Anxo Fernán-Vello: Memorial de brancura (1992). Reedición da obra 
publicada en 1985. Ilustración da portada: Pedro Muíño. Prólogo de Basilio 
Losada. 

8. Xohana Torres: Tempo de ría (1992). Ilustración da portada: Laxeiro. 

9. Reimundo Patiño, Bandeiras neboentas (1992). Ilustración da portadá: Rei
mundo Patiño. Prólogo de Antón Patiño e epílogo de Xavier Seoane. 
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10 . . Antón Avilés de Taramancos, Última fuxida a Harar (1992). Ilustración da 
portada: Alfonso Costa. 

11. Manuel María, A primavera de Venus (1993). Ilustracións da portada e interio
res: Felipe Criado. Limiar de Claudio Rodríguez Fer. 

12. Xosé Lois García (ed.), Florirarn cravos vermelhos (Antologia poética de ex
presséio portuguesa en África e Ásia) (1993). Ilustración da portada: Lena Le
mos. 

13. Rafael Lema, Cemiterio das gaivotas (1993). Ilustración da portada: Encarna 
Rodríguez. I Premio Espiral Maior de Poesía. 

14. Manuel María, Antoloxía Poética (1993). Edición de Miguel Mato e Miguel 
Ap...xo Fernán-Vello. Ilustración da portada: Perfecto A. Estévez. 

15, Val de Lemos (1993). Ilustración da portada: Reimundo Patiño. 

16. María Xosé Queizán, Despertar das amantes (1993). Ilustración da portada: 
María de Felipe. Limiar de Pilar Pallarés. 

17. Consuelo García Devesa (ed.), 77 haikus (1993). Ilustración da portada: dous 
selos do correo xaponés dedicados ó poeta Basho. Tipografía dos poemas ori
xinal do profesor Toshiaki Inukai. Epílogo de Uxío Novoneyra. 

18. Salvador García Bodaño, Obra poética (1993). Ilustración da portada: Virxilio. 
Limiar de Basilio Losada. 

19. ' Dante Alighieri, Vida nova (1994). Ilustración da portada: A "Ascensión" de 
Dante e Beatriz (anónimo século XV). Traducción de Darío Xohán Cabana (bi-
lingüe galego-italiano). Premio Ramón Cabanillas de Traducción 1994. . 

20. Xosé Lois García, Círculo de luz existo (1994). Ilustración da portada: Joao 
Antas. Limiar de Manuel María. 

21. António Ramos Rosa, O navio da matéria (1994). Ilustración da portada: Fidel 
Vidal. Limiar de Xosé Lois Garda. . 

22. Martín Veiga, As últimas ruínas (1994), Ilustración da portada: Daniel Beitas. 
Limiar de Paulino Vázquez. 11 Premio Espiral Maior de Poesía. 

23. Isolda Santiago, Flor de tan mal xardín (994), Ilustración da portada: Alp
honse Mucha. 11 Premio Bouza-Brey de Poesía. 

24. Xosé Neira Vilas, Poesía recadada (1994). Ilustración da portada: Xosé Vizoso. 
Prólogo para Dende lonxe de Rafael Dieste. 

25. María Xesús Pato, Heloísa (1994). Ilustración da portada: María Ruído. Limiar 
de Xavier Cordal Fustes. 

26. Ana Romaní, Das últimas mareas (1994). Fotografía da cuberta Antonio R. Ló
pez. 

27. Antonio Domínguez Rey, Eidos da mirada (1994). Ilustración da portada: Mi
chel Sanzianu. 

28. Xosé María Costa, A alba e o crepúsculo (1994). Ilustración da portada: Alfon
so Costa. 

29. Luís Rei Núñez, A casa na brétema (1994). Ilustración da portada: Ferri~:tndo 
Babío. 
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30. Uxío Novoneyra, Poemas da doada certeza lEste brillo premido entre as pálpe
bras (1994) . Ilustración da portada e gravados interiores: Carlos Crego. Tipo
grafía de Uxío Novoneyra e fotografías de Federico García Cabezón en "Elexía 
por un souto". 

31. Xavier Baixeras, Nadador (1995). Ilustración da portada: Isaac P. Vicente. 

32. Ramiro Fonte, Luz do mediodía (1995). Ilustración da portada: Pepe Cáccamo. 

33. Yolanda Castaño, Elevar as pálpebras (1995). Ilustración da portada: Perfecto Es
tévez. Limiar de Miguel An.."I:O Fernán-Vello. III Premio Bouza-Brey de Poesía. 

34. Bernardino Graña, Ardentía (Obra completa) (1995). Ilustración da portada: 
Perfecto Estévez. Limiar de Xosé María Álvarez Cáccamo. 

35. Gonzalo López Abente, Antoloxía poética (1995). Edición de Miro Villar. Ilus
tración da portada: X. Martiño e fotos interiores de Ramón Caamaño. 

36. Francisco Souto, As árvores do incesto (1995). Ilustración da portada e interio-
res: Alejandro Senande. III Premio Espiral Maior Poesía. 

37. Luisa Villalta, Ruído (1995). Ilustración da portada: Daniel Beiras. 

38. Arturo Casas, Pedra de Nadir (1995). Ilustración da portada: Miguelanxo Prado. 

39. Ricardo Martínez-Conde, O silencio das árbores (1995). Ilustración da portada: 
Correa Corredoira. 

40. Vicente Araguas, O gato branco (1995). Ilustración da portada: Edouard Manet. 

41. Xavier Rodríguez Baixeras (antólogo), Trece poetas cataláns (1995). Ilustración 
da portada: Pedro Muíño. Edición bilingüe galego-catalán. 

42. Xosé Lois García, Rosto incompleto (1995). Ilustración da portada: Claude Mellan. 

43. Xosé Leira López, Canto custa instalarse no amor (1996) . Ilustración da porta
da: Carmen Chacón. Limiar de Xosé Luís Méndez Ferrín e epílogo de Fermín 
Bouza Álvarez. 

44. Antonio R. López, Om (1996). Ilustración da portada: A. R. López. 

45. Helena de Carlos, Alta casa (1996). Ilustración da portada: Berta Cáccamo. 

46. Pilar Palbrés, Livro das devoracións (1996). Ilustración da portada: Anxos Ro
meo. Limiar de Luciano Rodríguez. 

47. Xosé Vázquez Pintor, Rotación violeta (1996). Ilustración da portada: Lito. 

48. Luz Pozo Garza, Vida secreta de Rosalía (1996). Ilustración da portada: Berta 
Cáccamo. 

49. Lino Braxe, Entre ruínas (1996). Ilustración da portada: Manuel Facal. 

50. Xosé Alexandre Cribeiro , A señardade no puño (1996). Ilustración da portada: 
Antón Patiño. Limiar de Xosé Manuel Beiras. 

51. Cristina Cabada, Sombra a cesa, (1996). Ilustración da portada: Ana Pillado 
Vega. IV Premio Espiral Maior de Poesía. 

52. Anxos Romeo, A estatua (1996) . Ilustración da portada: Ánxel Huete.Limiar 
de Xosé Luís Méndez Ferrín. 

53. Eusebio Lorenzo Baleirón, Gramática do silencio (1996). Edición de paG'lino 
Vázquez e Manuel Lourenzo Baleirón. Ilustración da portada: Fidel Vidal. 
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54 .. De mar e venio, cinco poetas de Fisterra (1997). Ilustración da portada: David 
Creus. Limiar de Rafa Villar. 

55. X. C. Gómez Alfaro, Alba plena do alén (1997). Ilustración da portada: Anxos 
Romeo. 

56. Xosé Carlos Caneiro, A valga do triste amor, (1997) Ilustración da portada: 
Xosé Rivada. 1 Premio Xohán Carballeira. 

57. Paul Éluard, Capital da dor (1997). Ilustración da portada: Chus Ferrín. Edi
ción bilingüe galego-francés con limiar e traducción de Laurence Brault e He
lena González. 

58. Pura Vázql,lez, Desmemoriado río (1997). Ilustración da portada: Maika Fer
nández. Limiar de Xosé María Álvarez Cáccamo. 

59. Franc;oís Davó, O ínmóbil impaciente (1997).Ilustración da portada: Perfecto 
A. Estévez. Edición bilihgüe galego-francés con traducción de María Dulce 
Fernández Graüa. 

60. José Devesa, Aquela luz (1997). Ilustración da portada: Perfecto A. Estévez. 

61. Emma Couceiro, Humidosas (1997). Ilustración da portada: Yolanda Castaño. 
Limiar de Xosé María Álvarez Cáccamo. V Premio Espiral Maior de Poesía. 

62. Manuel Álvarez Torneiro, Habitante único (1997). Ilustración da portada: Feli
pe Criado. 

6.3. Xosé María Álvarez Cáccamo, Calendario perpetuo (1997). Ilustración da por
tada e debuxos interiores: Anxos Romeo. Limiar de Arturo Casas. 

64. Bernardino Graña, Luz de novembro (1997). Ilustración da portada: Pereiro. 

65. Cristal Méndez Queizán, Amizade con Mowgli (1997). Ilustración da portada: 
Pedro Muíño. Limiar de Manuel Forcadela. 

66. Yolanda Castaño, Delicia (1998). Ilustración da portada: Sandra Gómez Váz
quez. Limiar de Teresa Seara. 

67. Manuel Vidal Villaverde, A sombra do inimigo (1998). Ilustración da portada: 
Santiago Montes. 

68. Isolda Santiago, Berce das estampas (1998). Ilustración da portada: Mar García. 

69. Fiz Vergara Vílariño, Animal senfel (1998). Ilustración da portada: tecido tinta
do da Costa do Marfil. Limiar de Xulio 1. Valcárcel. 

70. Fernando Díaz Castroverde, Caniiño de píntegas (1998). Ilustración da portada: 
Cristo Aleíster. Limíar de Xulio López Valcárcel. 1 Premio Concello de Carral. 

71. Labirintos de identidade (mostra depoesía latina nos EEUU) (1998). Edición 
de Consuelo García devesa (bilingüe inglés-galego). Ilustración da portada: 
deseño tradicional de Colima (México). 

72. Domingo Tabuyo, Balsaín blues (1998). Ilustración da portada e deseños inte
riores: Xurxo Alonso. Limiar de Ramón Caride Ogando. 

73. Carlos Penela, As linhages do frío (1998). Ilustración da portada: Leonardo da 
Vinci. VI Premio Espiral Maior de Poesía. 

74. Cesáreo Sánchez Iglesias, Evadne (1998). Ilustración da portada: Lena (~mos. 
Limiar de Luz Pozo Garza. 

115 



A voz en espiral. Datos para unha análise ... Teresa Seara 

75. José Viale Moutinho, Areias onde gregos se perdem (1998). Fotografía da por
tada: María Esteirán. 

76. Miguel González Garcés, Poesía galega (1998). Edición de Xulio López Valcár
cel. Ilustración da portada: Urbano Lugrís. 

77. Giacomo Leopardi, Cantos (1998). Ilustración da portada: Manuscrito de Gia
como Leopardi. Edición bilingüe galego-italiano con traducción e selección de 
Suso Pensado. 

78. Antón Lopo, Pronomes (1998). Ilustración da portada: A & A Inc. 

79. Ana Romaní, Arden (1998). Ilustración da portada: A&A Ine. 

80. Yolanda Castaño, Vivimos no ciclo das erofanías (1998) . Ilustración da porta
da: Cristo Aleister. Limiar de OIga Novo. n Premio Xohán Carballeira. 

81. Alfonso Álvarez Cáccamo, Na flor do vento (1999), Ilustración da portada: Ber
taCáccamo. Limiar de Carlos L. Bernárdez. 

82. X. Francisco Fernández Naval, Días de cera (1999). Ilustración da portada: X. 
Luís de Dios. 

83. Razoes de fogo, versos fabricados (sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e 
XVIII) (1999). Edición de Carlos Paulo Martínez Pereiro. Ilustración da porta
da: Soneto acróstico e anagramático "Ao Senhor Conde de Vilaflor" do Padre 
J03.0 de Castro (1720) . . 

84, XoséCarlós Caneiro, Aínda soñas con piratas? (1999). Ilustración da portada: 
Daniel Beiras. 

85. María do Carme Knickenberg, Poemas sen resposta (1999). Ilustración da por
tada: Marisa Visedo. 

'. 86. Helena Villar Janeiro, Álbum defotos (1999). Fotografía da portada da praia de 
Santa Cristina CArquivo Espiral Maior). 

87. Iv1edos Romero, Ámome en por min (1999). Ilustración da portada: Álvaro Fer-
nández Polo. . 

88. Xavier Seoane, Don do horizonte (Obra poética 1976-1998) (1999). Ilustración 
da portada: Alberto Datas. 

89. Emma Pedreira Lombardía, Diario bautismal dunha anarquista morta (1999). 
Ilustración Portada: Ana Pillado Vega. nI Premio Johán Carballeira. 

90. Rafael Lema, Atlántida (1999). Ilustración da portada: Din Matamoro. n Pre
mio CanecIlo de Carral. 

91. Mario J. Herrero Valerio, No limiar do siléncio (1999). Ilustración da portada: 
Eduardo Casal. Limiar de Celso Álvarez Cáccamo. VII Premio Espiral Maior de 
Poesía. 

92. Poesía irlandesa contemporanea (1999). Edición bilingüe galego-inglés de An
tonio Raúl de Toro Santos. Traducción de Antonio Raúl de Toro Santos, David 
Clark e Emilio Ínsua González. Ilustración da portada: Perfecto A. Estévez. 

93. José Manuel Te ixe ira , O mosto e as fragas (2000). Ilustración da portada: Per-
fecto Estévez. XVIII Premio Cidade de Ourense. / 

94. Henrique Rabuñal, O tempo demorado nos marmelos (2000). Ilustración da 
portada: Ruth Varela. 
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95. ·. ~liseo i\lonso, Afronteira comunicante (2000). Ilustración da portada: Silvia 
Argüello. 

96. Teresa López; Sementeira de ronseis (2000). Ilustración da portada: Cándido 
Sánchez Mazas. 

97. Rafa Villat, Días de Sherazade (2000). Ilustración da portada: Silvia Neira. 111 
Premio Concello de Carral. 

·98. Vicente Araguas, Río matinal (2000). Ilustración da portada:Ruth Varela. 

99. Maite Dono, O mar vertical (2000). Ilustración da portada: Xosé Bibián. Limiar 
de Ana Romaní. 

100. Manuel Forcadela, Morte do fadista (2000). Ilustración da portada: María de 
Felipe. VIII Premio Espiral Maior. 

101. Adolfo Caamaño, Poemario irlandés (2000). Ilustración da portada e interio
res: Manuel Busto. Limiar de Xosé Miranda. IV Premio Xohán Carballeira. 

102. Xosé Vázquez Pintor, Banzados (2001). Ilustración da portada: Perfecto A. Es
tévez. 1 Premio Uxío Novoneyra. 

103. Marica Campo, Pedinche luz prestada (2001). Ilustración de portada e interio
res: Eva Lloréns. Limiar de Pilar Pallarés. 1 Premio Fiz Vergara Vilariño. 

104. Manuel Forcadela, Refutación da musa (2001). Ilustración de portada e inte
riores: Lois Corvcra. 

105. Juan Abeleira, Animais, animais (2001). Ilustración de portada: Cuadrúpedos 
en Kloftefoss (Noruega) . 

106. Emma Pedreira Lombardía, Velenarias (2001). Ilustración de portada: Pidel Vi
dal. V Premio Xohán Carballeira. 

107. Lois Diéguez, Ónfalos (2001). Ilustración de portada e interiores: Xesús Otero. 
Limiar de María Pilar García Negro. 

108. Josep María Llompart, Antoloxía poética (2001). Ilustración da portada: Ridel 
Vidal. Selección de Encarnació Viñas e Celia Riba. Introducción de Celia Riba 
e traducción de Xavier Rodríguez Baixeras. Edición bilingüe galego-catalán. 

109. Pere Rosselló Bover, Finte poetas das Baleares (2001). Ilustración da portada: 
P. A. Estévez. Edición bilingüe galego-catalán con traducción de Xavier Rodrí
guez Baixeras. 

110, Lucía Novas, Epiderme de estío (2001). Ilustración da portada: Din Matamoro. 
Limiar de Miguel Anxo Fernán-Vello. Premio Concello de Carral. 

111. Xabier Paz, Sedimentos (2001). Ilustración da portada: Marisa Maicas. Limiar 
de Xosé María Álvarez Cáccamo. 

112. Xavier Rodríguez Baixeras, Eclipse (2001). Ilustración da portada: Rafael Bai
xeras. 

113. Charo Pita, Desde Arcadia para Govinda (2001). Ilustración Portada: Chelo 
Sanjurjo. Premio Espiral Maior de Poesía. 

114. Blai Bonet, Antoloxía poética (2001). Ilustración da portada: Santiago Caneda. 
Edición de Margalida Pons e traducción de Xavier Rodríguez Baixeras. Edición 
bilingüe galego-catalán. 
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115. Mari<l Villangómez, Un voo de paxaros (2001). Ilustración da portada: P. A. Es
tévez. Selección e introducción de Isidor Marí e traducción de Xavier Rodrí-

~,' guez Baixeras.Edición bilingüe galego-catalán. 

COLECCIÓN NARRATIVA 

1. Lois Diéguez, Tres sombras góticas e unha rosa (1995). Debuxo da portada: 
Perfecto Estévez. 

2. Carlos Mella, Luces de Fisterra (1995). Deseño da cuberta: P. A. Estévez. 

3. Ramón Caride, Fendas no tempo (1995) . Fotografía da portada: C. Goux. 

4. Manuel Riveiro Loureiro, A volta de Castelao (1995). Non se especifica o dese
ño da portada. 

5. Xosé María Álvarez Cáccamo, A luz dos desnortados (1996). Maquetación da 
cuberta: Perfecto A. Estévez. 

6. Tucho Calvo, Telúrico (1996). Maquetación da cuberta: Perfecto A. Estévez. 

7. Xesús Manuel Marcos, En terra perigosa (1996). Maquetación da cuberta: Per
fecto A. Estévez. 

8. Antón Riveiro Coello, Parque central e ozttros relatos (1996). Maquetación da 
cuberta: Perfecto A. Estévez. 

9. Xavier Frías Conde, As esperanzas de Abu el-Hol (1997). Maquetación da cu
berta: Perfecto A. Estévez. 

10. Antón Castro, Vida e morte das baleas (1997). Maquetación da cuberta: Perfec
to A. Estévez. 

11. Antón Riveiro Coello, A bistoria de Chicho Antela (1997). Maquetación da cu
berta: Perfecto A. Estévez. 

12. Madame de Genlis, Inés de Castro (1998). Maquetación da cuberta: Perfecto A. 
Estévez. Traducción de Franc;ois Davó e Dulce María Fernández Graña. 

13. Alfonso Eiré, Amigos sempre (1998). Maquetación da cuberta: Perfecto A. Esté
vez. 

14. Breogán Riveiro, O vendedor de mazás (1998). Maquetación da cuberta: Per
fecto A. Estévez. 1 Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruña. 

15. Henrique Rabuñal, Afariña das horas (1998). Maquetación da cuberta: Perfec
to A. Estévez. 

16. Belén FeHú, Da Guenizah (1998). Maquetación da cuberta: Perfecto A. Esté-
vez. 

17. Ramón Chao, O camiPio de Prisciliano (1999). Ilustración da portada: Miquel 
Barceló. 

18. Xosé Carlos Caneiro, Os séculos da lúa (1999). Ilustración da portada: Isaac 
Díaz Pardo. 

19. Xosé Luís Martínez Pereiro, Breviario de calamidades (1999). Ilustración da 
portada: Xosé Luís Martínez Pereiro. 

20. Xulio López Va1cárcel, Campo de Marte (1999). Ilustración da portada: Xurxo 
Alonso. 
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21. Francisco A. Vidal, O cuarto dos ausentes (1999). Ilustración da portada: Per
fecto A. Estévez. Premio Concello de Vilalba 1997. 

22. Xosé Carlos Caneiro, Talvez melancolía (1999). Ilustración da portada: Xosé 
Lois Carrera. 

23. Xavier Seoane, Ábrelle a porta ao mar (2000). Ilustración da portada: Urbano 
Lugrís. 

24. Xosé Luís Martínez Pereiro, Medición definitiva do limbo (2000). Ilustración 
Portada: Xosé Luís Martínez Pereiro. II premio de Narrativa Fantástica Cidade 
da Coruña. 

25. AÍonso Eiré, Eu tamén fun coas vacas (2000). Ilustración da portada: Ana Pi
llado Vega. 

26. Euloxio R. Ruibal, Casarriba (2000). Ilustración da portada: Xulio García Rivas. 

27. Manuel Veiga, Biografías de malogrados (2001). Ilustración da portada: Georg 
Grosz. 

28. L.e. Carballal, Historias non irreais (2001). Ilustración da portada: Fidel Vidal. 

29. Francisco Calo Lourido, Salseiros (2001). Ilustración da portada: P. A. Estévez. 

30. Xosé Fernández Ferreiro, O último paraíso (2001). Ilustración da portada: Ge
org Grosz. 

COLECCIÓN ENSAIO 

1. Carlos Mella, Afalacía do economicísl1W (1994). 

2. Ignacio Castro, Alén da fenda (Por unha filosofía do absoluto sensible) (1994). 

3. María Xosé Queizán, Escrita da certeza (Por un feminismo optimista) (1995). 

4. Manuel Facal, Notas sobre estética e arte popular (1995). 

5. X. Manuel Domínguez Prieto, Sobre a alegría (Ensaio de antropoloxía metafí
sica) (995), 

6. X. Antón Castro, As mazás de Yoko Ono (Introducción á arte desde 1980 ata 
hoxe) (1995). 

7. Luz Pozo Garza, Ondas do mar de Vigo (Erotismo e conciencia mítica nas 
cantigas de amigo) (1996). 

8. Vicenc; Llorca, O entusiasmo reflexivo (Metáfora e sentido na fin de século) 
(996). Traducción de Miguel Anxo Fernán-Vello. 

9. Xosé María Durán, A obra pictórica de Xosé Lodeiro (Un ensaio de aproxima
ción estética) (1997). 

10. Carlos Paulo Martínez Pereiro, Hospital das letras (In(ter)vencións e ensaios li
terarios) (1997). 

11. Carlos Laíño Lorenzo, Eduardo Blanco Amor "Morte do ~Mi Padre" (1997). 

12. Luís Martínez-Risco Daviña, Arredor da historia de Galicía (Ensaios sobre o 
seu ensino e o nacionalismo) (997). 

13. Victorino Pérez Prieto, Do teu verdor cinguido (Ecoloxismo e cristianismo) 
(1997). 
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14. Xulio Calviño, Uxío Novoneyra e os motivos de Circe (998). 

15. X. Manuel Domínguez Prieto: Alén da Libido (Do sexo á sexuidade) (1998). 1 
Premio Espiral M~üor de Ensaio. 

16. Miguel A. Mato Fondo, A escrita da terra (Configuración do espacio natural 
na literatura galega) (998) .1 Premio Espiral Maior de Ensaio. 

17. Carlos Paulo Martínez Pereiro, A indócil liberdade de nomear (Por volta da 
"interpretatio nominis" na literatura trovadoresca) (999). II Premio Espiral 
Maior de Ensaio. 

18. Xosé Chao Rego, O sexo, a muller e o crego (2000). 

19. Elisardo López Varela, Unha casa para a lingua (A Real Academia Galega bai
xo a presidencia de A;fanuel Murguía (1905-1923) (2001). 

COLECCIÓN ILLA VERDE 

1. James Joyce, Giacorno Joyce (994). Edición bilingüe galego-inglés con traduc-
ción de Elvira Souto. 

2. Maximino Cacheiro Varela, Memorial de exilio (994). 

3. Manuel Vidal Villaverde, Luceirosfuxidíos (994). 

4. Miguel Sande, A palabra soterrada (1994). 

5. Xosé María Álvarez Cáccamo, Colección de espeltos (1994). 

6. Miguel Anxo Fernán-Vello, Poemas da lenta nudez (994). 

7. Manuel María, Poemas para dicirlte a dúas lagoas (1994). 

8. Ramón Caride Ogando, Cerne das labaredas (994). 

9. Francis Jarnmes, Catorce oracións (1994). Edición bilingüe galego-francés con 
traducción de Xulia Rodríguez Guntiñas. Limiar de Manuel María. O libro pé
chase co poema "Hasparren" de Manuel María. 

10. Carlos L. Bernárdez, A emoción da terra (1994). 

11 . Xosé Pablo Bayo, Tempo de chover (1994) . 

12. Pau} Valéry, O cemiterio mariño (1994). Edición bilingüe galego-francés en 
traducción de Antón Avilés de Taramancos. Inclúe versión manuscrita das tra
duccións. 

13. Ramón Dachs, Cima branca (995). 

14. Rainer María Rilke, Elexías de Duino (995), Edición bilingüe galego-alemán 
con traducción de Jaime Santoro. 

15. Rafa Villar, A sotavento dunha singradura (1995). 

16. Pura Vázquez, Orballa en tempo lento (995). 

17. Emilio Xosé Ínsua, Devalar das esperas (1995). 

18. Celso Álvarez Cáccamo, Os distantes (1995). 

19. Fran Alonso, T01tillas para os obreiros (1996). 

20. Ricardo Beiras, Idolatría (1996). 
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21. Edward Fitzgerald, As Rubáiyát de amar Khayyán (1996). Edición bilingüe 
galego-inglés.Prólogo de Antonio R. de Toro Santos. Introducción e traduc
ción de Plácido R.Castro. 

22. Antom Fortes Torres, Figuras masculinas de meio-corpo (1997). 

23. Manuel María, Sonetos á casa de Hortas (1997). 

24. Rainer Maria Rilke, Cartas a un poeta novo (1997). Traducción Jaime Santoro 
de Membiela. 

25. Miro Villar, Abecedario da desolación (1997). Premio Tívoli Europa 1998. 

26. Manuel Darriba, Calor (1997). 

27. Novalis, Himnos á noite (1997). Edición bilingüe galego-alemán con traduc
ción e edición de Jaime Santoro de Membiela. 

28. Anxo Pastor, Sombra fértil (1999). Ilustración da portada: Anxo Pastor. 

29. X. C. Gómez Alfaro, Ofertorio de solpo'res (1999). Ilustración da portada: P. A. 
Estévez. 

30. Lino Braxe, A caricia da serpe (1999). Ilustración da portada: Viatura paleográ
fica galego-portuguesa medieval. 

31. Xosé Abeal, Herba do tempo (2000). Ilustración da portada: Labirinto da Aba
día de San Bertín sobre debuxo de E. Wallet (1834). 

52. Carlos López, Espelto sen fondo (2000). Ilustración da portada: David Pintor 
Noguerol. 

33. Manuel Pereira Valcárcel, Rosa íntima (2000). Ilustración da portada: Rosa 
francesa século XVI. 

COLECCIÓN ALBA LONGA 

1. Manuel María, O Miño canle de luz e néboa (1996). Ilustración da port~da: 
Perfecto Estévez. 

2. Lois Pereiro, Poemas para unba loia (1997). Ilustración da portada: Perfecto 
Estévez. Limiar de Manuel Rivas, xustificación de Manuel María e edición de 
Xosé Manuel Pereiro. 

3. Miguel Anxo, Poemas da lenta nudez (1997). Ilustración da portada: Perfecto 
A. Estévez. Limiar de Teresa Seara. 

4. Xosé María Álvarez Cáccamoe Xosé María Álvarez Blázquez, E miraremo-Ias 
ondas! (1998). Ilustración da portada: Detalle do Pergamiño Vindel. Textos 
dos poetas medievais establecidos por Carlos PauIo Martínez Pereiro. 

5. Xosé María Álvarez Cáccamo, Os cadernos da ira (1999). Ilustración da porta
da: Luís Seoane. Limiar de X. L. Méndez Ferrín. 

6. Yolanda Castaño, Edénica (2000). Ilustración da portada: María Álvarez. Inclúe 
un CD con versión dos poemas de Yolanda Castaño. 

7. Mancho Borrajo, Fixen camiños (2000). Ilustración da portada: Moncho Borra
jo. Limiar de Lino Braxe. 
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8. Paula de Lemos/ Marga do Val, Entre dunas (2000). Ilustración de portada: 
Christoph Maisenbacher. Limiar de Giovanni Casertano. 

9. Rosa Méndez Fonte, Poemas anobelados no tempo (2000). Ilustración de por
tada e interiores: M. Patinha. Limiar de Uxío Novoneyra Rei. 

10. Medos Romero, O peso da derrota (2000). Ilustración de portada e interiores: 
Elena López Vicens. Limiar de Ramón Loureiro. 

COLECCIÓN AULIGA 

1. Caslmiro de Brito, Opus affettuoso (2000). Edición bilingüe portugués-castelán. 
Ilustración da portada: Ruth Varela. Limiar de Antonio Domínguez Rey e tra
ducción de Montserrat Gibert. 

2. Eusebio Lorenzo Baleirón, Antología poética (2000). Edición bilingüe galego
castelán. Ilustración da portada: Perfecto A. Estévez. Selección, traducción e 
introducción de Ánxeles Penas. 

3. Antón Avilés de Taramancos, Cantos caucanos (2000). Edición bilingüe gale
go-castelán. Ilustración de portada: P. A. Estévez. Traducción e prólogo de 
Ánxeles Penas. 

4. José Ángel Valente, Poemas (2001) . Edición bilingüe castelán-portugués. Ilus
tración da portada: P. A. Estévez. Traducción e selección de José Bento. 

COLECCIÓN DIDÁCTICA 

1. Xulio Cuba, Luís Seoane, Afonna da patria (1994). 

2. Xosé Luís Axeitos , Rafael Dieste. Ollar o mundo con sede adiviñadora (1995). 

3. Felipe Senén e Carlos Díaz Martínez, Xesús Ferro Couselo . A búsqueda da 
identidad€' e o encontro cos devanceiros (1996). 

4. Henrique Rabuñal Corgo (Coord.), Manuel Murguía e Arteixo (2000). Textos 
de Leonor Alonso Otero, Antonio Díaz Otero, Eva Feijóo Palleiro, Alúa Garda 
Álvarez, Fátima Garda Veira, Sechu González Sende, Manuela López Formoso, 
OIga Meana González, María Xesús Méndez Rama, Rebeca de Miguel Sánchez, 
Leticia Miranda Lodeiros, Paula Miranda Lodeiros, Agustín Pérez Mosquera, 
Henrique Rabuñ.al Corgo, Luz Rivas Troiteiro, EIoi Rodríguez Rodríguez, Ale
xandre Sánchez Amado, Inmaculada Varela Varela, María Vázquez Sánchez e 
Carlos Villar GÓmez. 

COLECCIÓN lMAXES NO TEMPO 

1. Xan Fraga Rodríguez, Carballo 1900-1979: crónica fotográfica (1996). Texto 
en castelán, francés e inglés. 

2. Xan Fraga Rodríguez, A Coruña-Sada-Carballo (1903-1979: Tranvías e trole-
buses) (1997). 

3. Cándido Díaz Mosquera, Carral (1910-1983): crónica fotográfica (1999). 

4. Xan Fraga Rodríguez, Pontevedra-Vígo (Tranvías e trolebuses, 1889-1989) (2000). 

5. Xan Fraga Rodríguez e Héctor M. Pose, lvIalpica de Bergantiños. Crónica do 
século )()( en ímaxes (2001). Soleira de Manuel María. 
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COLE(:CIÓN VISUAL 

1. ManuelFacal: Pintura e collage (1997). Edición de Carlos Díaz Martínez. Tex
tos de X. Antón Castro, Xavier Seoane e Alberto González-Alegre en formato 
bilingüe galego-inglés. 

2. Lino Braxe, Poemas obxecto e visuais (1999). Limiar de Xavier Seoane. 

3. Isaac Díaz Pardo, Obra cartelística (1939-1999) (2000). Coordinadora da edición 
Rosa Méndez Fonte. Inclúe artigos de Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Axeitos, 
Fermín Bouza, Xan López Domínguez, Euloxio R. Ruibal e María Ruído. 

COLECCIÓN HISTORIA E DOCUMENTOS 

1. Carlos Díaz Martínez / Ramón Muñiz, Fouce-Etapa de clandestinidade 1973-
1977 (1995). Edición fac;similar. 

2. Carlos Penela, Os galegos anarquistas na Arxentina (1996). Prólogo de Ma
nuel Mera. 

3. Carlos Díaz Martínez (ed.), A semente do 72, a forza da nasa clase. Vintecinco 
anos do dez de marzo (1972-1977) (1997). Inclúe poemas de Uxío Novoneyra, 
Xohán Esteiro López (Manuel María) e Daniel Méndez (Darío Xohán Cabana). 

COLECCIÓN NOVO PRELO 

1. Carlos Mella, Coa palleta distraída (1994). 

FÓRA DE COLECCIÓN 

1. Miguel Anxo Fernán~Vello e Carlos Pereira Martínez (ed.), Homenaxe a 
Eduardo Blanco Amor 1998 (1998). Deseño da cuberta: Perfecto A. Estévez. 
Fotografías interiores de Carlos Laíño Lorenzo. Limiar de Celestino Poza Do':' 
mínguez. Inclúe textos e deseños de Francisco Fernández del Riego, Carlos 
Laíño Lorenzo, Manuel María, Neira Vilas, Luís Pérez Rodríguez, María Xosé 
Queizán, Claudio Rodríguez Fer, Perfecto A. Estévez, Alfredo Erias, Xaquín 
Marín, Manuel Romero, Siro, Xosé María Álvarez Cáccamo, Bernardino Graña, 
Henrique Rabuñal, Román Raña, Xulio Valcárcel, Antón Riveiro CoeHo, Xavier 
Rodríguez Baixeras e Xavier Seoane. 

2. .Francisco Pillado Mayor/ Miguel Anxo Fernán-VeHo, A nación incesante (Con
versas con Xosé l'v[anuel Beiras) (2000). 

OPER.A OMNIA 

1. Manuel María, Obra poética completa (2001). Premio da Crítica de Galicia 
2002 e Premio Irmandade do Libro ó Mellor Libro Editado en 2001. 

EDICIÓNS ESPECIAIS 

Alfonso (Daniel) R.(odríguez) Castelao, Alba de graria (1992). Texto tomado 
da primeira publicación desta conferencia realizada polas EdiciónsGalicia 
(Centro Galego de Buenos Aires) en 1952. Limiar de Manuel María. Augafortes 
de Manuel Facal. 

123 



A voz en espiral. Datos para unha análise: .. Teresa Seara 

San Martiño de Braga, De correctione rusticorum (1997). Texto bilingüe en la
tín e galego con traducción de Xosé Eduardo López Pereira. Serigrafías de Co
rrea Corredoira. 

Xosé María Álvarez Cáccamo e Xosé María Álvarez Blázquez, E miraremo-las 
ondas! (1998). 

OIga Novo e Juan Abeleira, Magnalia (2001). Litografías e augafortes de Ale
xandra Domínguez. 

EDICIÓNS NON 'v'ENAIS 
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Seamus Heaney, Poemas (2000). Edición conmemorativa do nomeamento do 
poeta como Doutor Honoris Causa pola Universidade da Coruña. Os textos 
proceden da antoloxía Poesía irlandesa contemporánea (1999) de Antonio 
Raúl de Toro Santos (volume número 92 da colección "Poesía") . Versión bi
lingüe inglés-galego dos poemas a cargo de Antonio Raúl de Toro Santos, Da
vid Clark e Emilio Ínsua González. 



NOTAS 1. Así afirma que "Su nombre, sugerente y galáctico, enlaza con el sim
bolismo castreño gallego" (Michelena 1993: 3). 

2. "Con una media de mil ejemplares por título, las obras de Espiral Maior 
tienen una distribución selectiva en las librerías especializadas de Ma
drid y Barcelona Visory Laie, respectivamente" (Michelena 1993: 3). 

3. A este respecto véxase o catálogo de obras que figura no Apéndice. 
4. Así, por exemplo, as fotografías de Federico García Cabezón intégranse 

no último poemario de Uxío Novoneyra, Poemas da doada certeza 
(1994), ca título de "Elexía por un souto"; as imaxes de Siña Fernández 
ilustran a cuberta e o interior de Himno verde (1992) de Bernardino 
Graña; María Esteirán demostra todo o seu saber na portada da obra de 
Viale Moutinho: Areías onde gregos se perdem (1998) e as estampas de 
época de Ramón Caamaño aportan unha información esencial na Anto
loxía poética que, da obra de Gonzalo López Abente, elaborou Miro Vi
llar en 1995. 

5. Segundo os datos que figuran na Panorámica de la edición española 
de libros 1995, dos 1148 libros que se publicaron nese ano en Galicia, 
só 287 son de literatura e , destes, 56 (46 poemarios, catro obras de narra
tiva, catro ensatos, un libro da colección Didáctica e outro de Historia e 
Documentos) saíron ca selo de Espiral Maior. Así, a editorial representa o 
4,9 por cento dos ISBN solicitados palas editoras galegas nese período 
pero dándose o paradoxo de que por riba dela se sitúan empresas 
como Galaxia que, con só 39 libros publicados, representaría o 3,7 por 
cento da producción real galega. Istoexplícase porque Galaxia supera 
á editora coruñesa en número de ISBN tramitados (Peña Sánchez de 
Rivera, 1996: 125). 

6. A este respecto, Fernán-VeUo declara que "Sabemos que estamos nun 
país que non está normalizado na súa realidade cultural e entón a edi
ción dun libro en galego que non estea nos circuítos do ensino e . da 
publicidade, é un risco que se corre pero é un servicio que se fai ao 
que alguén chamou 'construcción civil' dun país e duriha cultura queé 
obra de todos, dos editores e do pobo. Pouco a pouco creo que se irá 
consolidando esta opción de normalizar o país a través do mundo do 
libro. Problemas hai moitos" (Nicolás 1995: 2). 

7. Os doce títulos que forman o fondo de Xistral serán recollido por Es
piral Maior no volume Val de Lemas (1993) que fai o número quince 
da colección "Poesía". 

8. Se ben case ningún dos selos históricos de maior relevancia se dedicou 
exclusivamente a editar poesía, podemos rastrexar neles a presencia 
deste xénero. Así, os versos dos autores fundamentais do Rexurdimento 
acharon acubillo na Biblioteca Gallega de Martínez Salazar e, a come
zas do século XX, Lar e Nós poñerán os medios para continuar con 
este labor, se ben o seu catálogo de poemarios non acada moitos títu
los. Na posguerra atopamos xa a primeira colección creada para editar 
só poesía, trátase de Benito Soto (obra de Sabino Torres, Emilio Álva
rez Negreira e Manuel Cuña Novás) que dá ó prelo unicamente nove 
iibros en galego entre os catorce que compoñen o seu fondo editorial. 
Por volta de 1961, Galaxia crea a colección "Salnés" reservada só á líri
ca. A segunda xeira de Xistral, dirixida por Manuel María no período 
que vai de 1968 a 1975, deixaranos os doce poemarios que forman a 
colección Val de Lemos. Xa nos últimos anos do século, iranse desenvol
vendo Olltras iniciativas a prol da poesía como as coleccións "Pondal" 
-que Galaxia crea para editar antoloxías-, "Area Maior" de Ediciós do 
Cerne, "Ventobranco" de Xerais ou "Leliadoura" de Sotelo Blanco, a 
máis importante e a que maior número de obras (38) tiña no seu catá
logo ata que Espiral Maior camezou a- traballar. 

9. Nestes anos as grandes editoriais a penas prestaban atención á poesía 
esgrimindo argumentos de escaseza de demanda no mercado. Malia 
todo, Galaxia tiña aberta a colección "Dombate", de frecuendf irregu
lar e moi efémera. Neste sentido, é relevante que Vicente Araguas, fa
landa dos tres primeiros volumes editados por Espiral Maior afirme 
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que "intelixente e sensible é Miguel Anxo Fernán-Vello, director de Espi
ral Maior e home xeneroso e afoutado. ¿Que outros calificativos merece 
un editor de poesía nos tempos que corren? Agora que a lírica semella 
rp.áis ca nunca reducida a un ghetto do que as editoriais comme il faut 
fuxen como o demo da cruz, xestos atal Q de Fernán-Vello reconfor
tan" (Araguas 1992a: 21, negriñas no orixinal). 
Aínda no ano 1995, Dolores Vilavedra se queixaba de que "A poesía, 
que está a vivir un momento de auxe, pulada por un vizoso abano de 
voces novas e alicerzada no retorno esporádico da madurez de autores 
como Arcadio López-Casanova ou Novoneyra, segue a carecer de can
les minimamente consolidadas e mantense só con iniciativas indivi
duais como a da editorial Espiral Maior" (Sande 1995: 2). 

10. Sirvan como exemplo desta polémica as cartas cruzadas na sección 
"Aldea global" do semanario A Nosa Terra entre Miro Villar 0992a: 17 
e 1992b: 17-18) e Olegario Sotelo Blanco 0992: 16). 

11. Durante os doce anos que logrou sobrevivir -de 1988 a 1997-, a co
lección Leliadoura deu ó prelo 38 volumes que se inician con O varre
dor en outono de Manuel Forcadela, primeiro galardoado co Premio 
Leliadoura de Poesía, e rematan con Momentum de Arturo Casas. Así 
resumía SoteIo Blanco o curriculum da colección: '''Leliadoura' [' .. l 
apresenta o seguinte curriculum: perto de trinta volumes editados (ou 
sexa, uns seis por ano), cunha tiraxe constante de mil exemplares por 
título (o dobre no caso dos prémios anuais); deles, média ducia hai 
tempo esgotados, outra decena a piques de chegar á mesma situación, 
e nengun -nen sequer os máis novos- con máis de 300/ 400 exem
pIares no armacén [' .. l mantén o seu premio anual, mantén tamén 
unha ratio precio/calidade material perfeitamente competitiva coas 
edicións de poesia en castellano -e, así mesmo, en galego--; difún
dese regularmente alén das nosas fronteiras, chegando aos núcleos 
dos estudosos e expertos do xénero (quen unha e outra vez nos felici
tan polo proxecto, a sua realización e os seu s pasos até o de hoxe), e 
-se guindo estritamente a planificación prime ira- cos seus trinta títu
los está xa 'madura' para a sua proxección a outros ámbitos e outras 
línguas" (Sotelo Blanco 1990: 22). 
Tamén a crítica se ten feito eco da importancia de Leliadoura dentro do 
noso sistema editorial: "Ninguén poderá negar a estas alturas que o em
prendemento levado a adiante pola editorial Sotelo Blanco através da 
súa colección de poesía Leliadoura é, sen dúbida, o fito máis importan,te 
no que atinxe á historia da nos a poesía nos últimos anos. Se a este en
gadimos a creación dun premio de importante cuantía baixo a protec
ción da mesma editorial non nos restará máis que concluír que o labor 
dos homes que compoñen a equipa programadora das publicacións, e o 
mesmo propietario, ao conectar coa sensibilidade e as ansias editoriais 
dunha importante fracción dos creadores máis novos, nun labor de me
cenádego e protección intelectual, neste país de minifundios, resulta 
poueo menos que extraño senón extravagante" (Forcadela 1989: 17). 

12. Así o explicaba Fernán-Vello nunha entrevista cando se He pregunta 
"-¿Como participa nunha editorial con estas características a cuestión 
económica, a rendibilidade dos títulos? 
-Que a editorial teña vontade de servicio non quere dicir que non 
sexa unha editorial profesional, con vontade de empresa. Neste mo
mento estamos no proceso de consolidación definitiva despois de pa
sar por un período de tanteo, de adaptación. Hoxe xa ternos cerca de 
setenta títulos editados e ternos unha recén creada colección de narra
tiva" (Estévez 1995: 53). 

13. Esta circunstancia é desbotada por Jesús García Sánchez, director de 
Visor, cando sinala que "editar poesía non é negocio, pero tampouco 
hai que ser un filántropo ou un mecenas para facelo", palabras recolli
das por Fran Alonso (Alonso 1998: 79). 

14. Sen embargo, esta vinculación ideolóxica podería resultar prexudicial por 
unha serie de factores que enumeran Pancho Tristán e Camilo Franco: 
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16. 

17. 

18. 
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"Pasaron xa cincuenta anos dende que Galaxia comezou coa súa acti
vidade editora, E máis de vinte dende que naceu Xerais, o selo máis 
forte a día de hoxe. Se se ten en conta que Galaxia foi durante 25 
anos -e dentro das súas limitadas posibilidades- a bandeira dunha 
determinada opción política; e se se ten en conta tamén o maior grao 
de incandescencia política coa que conviviron Xerais e os seus autores 
nos primeiros anos, resulta sinxelo detectar as causas polas que a so
ciedade menos próxima e/ou coñecedora das teses nacionalistas esta
blece un matiz de desconHanza sobre boa parte da literatura galega 
actual. Se ben é certo que ese público establece un prexuízo inxustifi
cado, tamén é certo que é unha gran bolsa de lectores a que queda 
por conquistar" (Tristán e Franco 2001: 56-57). 
Por exemplo, Sotelo Blanco afirma "que a poesia galega non é hoxe 
-en xeral- o que era hai ben pouco tempo; que baixou a sua calida
de, que semella haber confusión nos criadores, falta de maduración 
nos seus poemas, excesivo afán pola publicación 'como sexa'; que, 
ademais, son moitos os que fuxen en bandada do seu xénero literário 
e pasan á narrativa -con mediocres resultados, tamén polo xeral-; e 
que ... , en lóxica consecuéncia, os leitores de poesia, 'escaldados', 're
tráense', mercan menos poemarios e -pola forza dos feitos, e coma 
os demais lectores- tamén menos narrativa" (Sotelo Blanco 1990: 22). 
E González-Millán sostén que o peche en 1989, por parte de Edicións 
Xerais, da colección "Ventobranco" despois de catorce títulos "é expli
cable polo baixo éxito comercial da colección na que ningún dos títu
los pasa da primeira edición" (González-Millán 2001: 30). 
Contradicíndose a respecto das declaración s recollidas na nota ante
rior, Sotelo Blanco acaba recoñecendo que "planeada coma unha 
aportación á normalización da culturagalega, a publicación de poesía 
certamente non é moi rendábel -e que xénero literário, na situación 
actual do mundo editorial galego, é 'moi rendábel'? L .. ] fóra quizá do 
'libro de texto' para o ensino-, pero nós (polo menos até o de agora) 
non perdemos cartos editándoa" (Sotelo Blanco, 1990: 22, cursiva no 
orixinal). As palabras de Miro Villar reafirman esta tese cando di que 
"na época das vangardas (¿ulas?) os escasos libros de poemas que se 
vendían eran adquiridos por patriotismo, mentres que na actualidade a 
poesía é un producto máis no mercado cultural e xa existen coleccións 
de poesía que non perden cartos e manteñen unha constante actividade. 
Sen irmos máis lonxe, non é unha boutade sinalar que o selo Espiral 
Maior xa publicou máis libros de poemas que tódolos proxectos edito
ríais da época Nós" (Villar 1998b: 224-25). E Fran Alonso, responsable 
da colección "Ablativo Absoluto" de Xerais, afirma que "a edición de 
poesía non morreu nin con esta fin de século estresante e apresurada, 
nin co cine, nin coas novas linguaxes audiovisuais, e en Galicia, como 
en Europa, en xeral, conserva, por fortuna, un público minoritario 
pero incondicional que se lle entrega e permite a existencia dunha in
dustria editorial tan específica como arriscada que en moitos casos na
vega a mercé da corrente" (Alonso 1998: 67). 
Neste sentido, Xan Carballa recolle o decálogo de problemas que afec
tan ó libro galego elaborado pola Asociación Galega de Editores e fala 
da falta de recoñecemento das editoriais como empresas culturais, os 
baixos índices de lectura, o lento e contradictorio proceso de normaliza
ción lingüística, a ausencia de bibliotecas, os altos custos de investimen
to en relación co mercado, a forte competencia do libro en caste1án, 
unha deficiente rede de librerías e a ausencia de promoción na prensa 
como factores a superar (Carballa 1996: 21). 
Fernán-Vello declara que "--A intención orixinal era crear un grupo de 
subscritores limitado, un máximo de cen, que reciben os libros asina
dos polo autor, cunha numeración de bibliófilo, en edición 'princeps', 
contra-reembolso, en fin, cunha serie de vantaxes non só económicas. 
O subscritor é unha persoa que participa do proxecto, colabora con el 
e tamén se beneficia" (Estévez 1995: 53). 
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19. En realidade non se trata, estrictamente, dun cadáver exquisito senón 
dun poema que se vai completando cos versos de distintos autores. O 
primeiro foí Manuel María quen, por volta de 2000, inicia o texto coa 
expresión "A vida non é recta: ¡é espiral!", a este seguen Xosé María 
Álvarez Cáccamo ("maré que se derrama en ondas cegas") , Cesáreo 
Sánchez Iglesias ( "leve concavidade onde bebe o silencio"), Miguel 
Anxo Fernán-Vello ("antes de se irradiar o albor primeiro.") e Manuel 
Álvarez Torneiro (quen comeza a segunda estrofa ca verso: "Certeza 
de semente en desmesura"). Os versos, reproducidos polos poetas de 
puño e letra, envían se ós subscritores acompañando cada nova tiraxe 
de obras que sae da editorial e teñen gravado o seu número de subs
critor. Está previsto asemade que leven ilustracións e conformen, pou
co a pouco, un libro único e orixinal. 

20. Para máis detalles sobre este particular, véxase o catálogo de publica
ciónsque figura como Apéndice deste artigo. 

21. Aíndaque esta publicación saíu do prelo levando, unicamente, o selo 
das Produccións Culturais Artesa non deixa de formar parte do catálo
go de Espiral Maior por canto, no díptico editado con tal motivo e 
onde figuran todas as características da carpeta, aparece como obra da 
editorial e a e1a se remite ós interesados en mercala: ben o cartafol 
completo, ben as probas de autor que fixera Facal dos gravados. 

1 
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