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cial, ausencia de numerosas variantes e omisión das
observacións realizadas polo propio poeta, omisión de
puntos suspensivos e diéreses, problemas de transcri-
ción referidos ás grafías pondalianas, etc.

De por parte, fronte aos 12 cantos en que se agru-
pan as 1.124 oitavas reais seleccionadas por Amado
Ricón para a aproximación que pretende na súa edi-
ción, o texto final editado por Manuel Ferreiro (pp. 1-
363) consta de 285 oitavas organizadas en 28 seccións:
1ª O poeta. 2ª A musa. 3ª Os héroes. 4ª O éxodo. 5ª Igno-
tus. 6ª Os nomes. 7ª O guiador e os héroes. 8ª Os alisios.
9ª O Sol cadente. 10ª A visión. 11ª Os fados. 12ª Turba-
zón e inquietude. 13ª O bardo. Os acentos. 14ª O infinito.
15ª Inmensidades e monotonía. 16ª Falsas lontananzas.
17ª Dudas e zozobras. 18ª Íntimas torturas. 19ª Visión
da patria. 20ª Coloquio das lonas. 21ª O vigía da gavia.
22ª Visión da fe. 23ª Señales de terra. 24ª Os dioses
temen. 25ª O vigía de tope. 26ª Os dioses caen. 27ª Un
novo mundo! 28ª Un novo mundo! (Epílogo). A obra
asume un carácter de excepcionalidade (esixido polo
xénero épico a que se adscribe) a través da narración da
descuberta de América por Cristovo Colombo, espe-
cialmente posto de relevo, ao carón dunha vasta galería
de personaxes secundarias, como mostran os títulos e o
contido das seccións 6ª e 7ª, “Os nomes” e “O guiador
e os héroes”. Igualmente, Os Eoas no seu conxunto sig-
nifica a vontade de dignificación da lingua galega,
expresada de modo claro no prólogo “Al lector”, ele-
mento paratextual en español por razóns sociolingüís-
ticas sobradamente coñecidas: “Este trabajo poético
escribí únicamente con el objeto de demostrar que
nuestro antiguo cuanto ilustre verbo gallego es no sólo
capaz de los más muelles y blandos acentos, sinó tam-
bién de los más arduos y arriscados y propios de mayo-
res empeños” (p. 5). Neste sentido, a obra na súa
globalidade permite avaliar a evolución lingüística do
poeta e o proceso de consolidación de formas e grafías
na literatura galega no contexto do proceso de “padro-
nización” do noso idioma que naquela altura daba

comezo, e polo tanto especialmente interesante desde o
punto de vista lingüístico.

Do rigoroso exame dos materiais que demostran
que existiu unha versión derradeira d’Os Eoas prepara-
da por Pondal para a súa impresión, Manuel Ferreiro
deriva a presenza de polo menos dous copistas e de
dúas fases na súa elaboración. Por outro lado, ofrécelle
ao lector unha pormenorizada relación dos documen-
tos utilizados, ao tempo que se describen os criterios de
edición polos que se guiará. Deste modo, de cara a sal-
var os lóxicos problemas que calquera proceso de fixa-
ción textual encerra, especialmente no caso de Eduardo
Pondal, o autor desta edición opta por seguir os crite-
rios xa empregados na lírica manuscrita e as indica-
cións externas do poeta. Así mesmo, no caso de estas
non existiren, decántase pola redacción mecanografada
se non estivese riscada, ou pola primeira redacción, de
existiren varias redaccións autógrafas alternativas. En
efecto, é na aplicación eficaz de criterios de selección e
transcrición e no cientifismo e erudición do seu res-
ponsábel onde asentan os alicerces sobre os que se
ergue unha edición con “un duplo aparato crítico que
recolle, antes das notas explicativas, de carácter ecdóti-
co, lingüístico e/ou cultural que o texto do poema
esixe, a descrición de cada cuartilla xunto coas correc-
cións mecanografadas, as emendas ou correccións apó-
grafas e as correccións do poeta, e, por outra banda, as
diverxencias gráficas en relación ao mecanoscrito debi-
das á aplicación dos criterios editoriais” (p. LXV).

Finalmente, fica só acrecentarmos que a edición
que d’Os Eoas realiza Manuel Ferreiro significa (apro-
ximadamente 91 anos despois da súa finalización por
Eduardo Pondal e 84 após as primeiras tentativas de o
dar a coñecer) o punto de chegada dun proceso que,
felizmente, pon fin ao crebacabezas en que os estudo-
sos e estudosas da obra pondaliana se vían inmersos
cando tentaban aproximarse á nosa grande epopea
nacional. Por isto, só nos resta felicitar o profesor
Ferreiro polo óptimo traballo levado a cabo ■

Emma Pedreira acostuma publicar as súas obras
ao abeiro dos máis diversos e prestixiosos pre-
mios literarios. Así, deuse a coñecer como

poeta en 1999 cun volume galardoado co Johán Car-
balleira (Diario bautismal dunha anarquista morta),
distinción na que recunca no ano 2000 grazas a Vele-
narias (2001); conseguiu o Eusebio Lorenzo Baleirón
con Grimorio (2000), o Premio Centenario Fermín

Bouza Brey polo libro Os cadernos d’amor e os velenos
(2002) e, finalmente, publicaríase en 2005 Casa de
orfas, que merecera o premio Fiz Vergara Vilariño na
súa quinta edición. É este o sétimo poemario dunha
autora que xa se ten convertido nunha voz referencial
da última poesía galega tanto pola orixinalidade das
súas propostas como polo feito de posuír un rexistro e
un discurso persoais  dentro do panorama da lírica

Casa de orfas

Emma Pedreira
A Coruña: Espiral Maior, 2005

TERESA SEARA
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actual. Así, Emma Pedreira procuraría sempre, desde
os seus inicios no mundo das letras, acadar esa voz
particular que tamén se percibe cando cultiva o xéne-
ro narrativo, sexa no ámbito do relato (Casa tomada,
2001) ou nas páxinas da súa novela As cinzas adentras
(2004).

En Casa de orfas o lector pode reencontrarse cunha
serie de motivos temáticos xa recorrentes nos versos da
súa autora como son a presenza do corpo, a denuncia
social, a reivindicación da muller como ser que sente e
se expresa, a reescrita do mito, o gusto polo detalle, a
vivencia do erotismo en tanto que experiencia revelado-
ra do ser interior e a introspección posta ao servizo da
busca de un mesmo integrado no seu contorno orixina-
rio. Con todo, vista a distribución estrutural desta obra
—que se divide en dúas partes, “As orfas” e “A casa e o
corpo”, aparentemente inconexas— poderiamos pen-
sar que este é un poemario que xira en polos temáti-
cos contrapostos: o universo feminino colectivo con
varias problemáticas inherentes, por un lado; e a pre-
senza simbólica da casa como reflexo do ser íntimo,
polo outro. Mais non existe entre eles o antagonismo
que puidese parecernos a primeira vista pois sempre,
actuando coma  un elo que os une, está un ser que se
identifica de forma xenérica como muller e que se de -
clara a si mesmo parte esencial da casa. Trátase dun eu
capaz de expoñerse “aberta en canle e desarmada,/
sacudida como en terremoto, en estado de alerta, cos
ollos en terra viva”, disposto para a iluminación. Polo
tanto, a duplicidade do externo e do interno vaise
imbricando nos poemas até culminar nesa “Oración
polas orfas que fomos” —penúltimo texto do libro—
que se eleva desde o centro da casa por aquela que se
sumou a todas as outras orfas, atenazada co mesmo
medo que as abocaría a elas a destinos nefastos. Neste
sentido, e antes de avanzar na análise da obra, debe-
mos facer fincapé na utilización do termo “orfas”, que
nos remite decotío a unha idea de inicio, de orixe,
pois nos poemas as orfas non só son as que perderon
a nai senón tamén as que escriben partindo de cero,
reinventándose a cada nova palabra. Por iso, quedar
sen voz asimílase á morte das fillas (como lles pasa ás
mulleres de Chihuahua) ou á carencia da vida (as lapi-
dadas), sendo a orfandade unha característica que atin-
xe a mulleres tan dispares como as sereas, as que
venderon a súa inocencia a conta de castigo (Ofelia),
as desposuídas dos dereitos elementais (Xoana, a tola),
as sitiadas (Xenebra) e, sobre todo, as que non teñen
casa nin son donas do seu corpo até devir en “invisi-
bles”. Mais case todas as “orfas” teñen nome nos tex-
tos de Emma Pedreira, quen lles constrúe unha Casa
de orfas que non sexa coercitiva e carceraria senón libe-
radora e, sobre todo, que se erixa en monumento á
memoria das mulleres anónimas. Esas ás que resulta
fácil identificar porque

todas as nenas quixemos ser Alicia ou ser sereas.

Todas as nenas temos un manifesto proclamo que enga-
de palabras
e disloca ósos e músculos para facer sitio ao que vén
e metemos dentro del verbas bonitas aos labres e pun-
tadas do corazón

No catálogo de modelos femininos que Emma Pedrei-
ra explora na primeira parte do poemario mestúranse
os que proveñen do mundo da literatura —algúns dos
cales xa acadaron a categoría de míticos— e os que se
extrapolan da propia realidade coetánea á autora. Así,
figuras xa arquetípicas como Morgana, Xenebra,
Heloísa, Penélope, Carapuchiña, Alicia, Ofelia, She-
herezade, conviven coas mulleres de Chihuahua, as
lapidadas —Safiya e Amina, por mencionarmos os
casos con máis difusión internacional— ou as que
levan o burka como imposición. Desta maneira, sexa
desde o mundo das letras ou desde a súa presenza nos
noticiarios, o feminino irrompe con forza para ser un
motivo que  supera a escrita e se fai necesidade social
na súa reivindicación. As mulleres oprimidas, mani-
puladas, vítimas, teñen aquí un espazo para a solida-
riedade, mentres que as outras se amosan desde
dentro, expresando en primeira persoa os medos e as
incertezas pero tamén todas as sabedorías que foron
atesourando ao longo da súa existencia. Deste xeito,
son atrevidas e gozan, deixan aflorar o desexo espon-
táneo de  superar todos os límites, falan nesa linguaxe
arcana e misteriosa  que rexe a natureza e as súas for-
zas e, sobre todo, están agradecidas de seren algo máis
ca  esfinxes ou figuras de papel que responden como
autómatas á vontade do creador masculino e patriarcal
que as deseñou ao xeito de bonecas sen determina-
ción. Por iso, a serea non soporta “a ollada dos peixes
e de todo o que viña da fondura”, Carapuchiña sente
e asume o chamado do bosque, Sheherezade converte
en haiku a súa arte amatoria que provén do Kamasu-
tra, Penélope destripa os peixes buscando as noticias
das aventuras de Ulises nas súas entrañas e a rosa do
Principiño pasa a ser un útero que o engole. Todas elas
son maneiras de opoñerse ao destino marcado ou,
como di Xenebra,

Aí veñen os tristes que pensan que nos teñen sitiados,
que a nosa pedra corazón é
unha ruína exhausta.
Véñennos acoitelar en profundo, rabuñarnos a espiña e
desestimar
a aspereza da nosa tripa.

Pola contra, as mulleres da realidade, anónimas mais
tamén elas con vidas dignas de mención, enfróntanse
á morte cruel, sexa esta real ou metafórica na escuri-
dade do burka. A elas dedícanselles tres poemas que
non levan, como acontecía anteriormente, a xeito de
subtítulo, o antropónimo da muller que os inspira
senón uns xenéricos “elas” (“Petrípara”), “as invisibles”
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(“Peleburka”) e “mulleres de Chihuahua” (“Mulleres
de trapo”) e que acadan así unha universalidade esta-
rrecedora ao poder extrapolarse a súa sorte aciaga a
calquera colectivo feminino sometido ao poder
patriarcal. Son elas as que exclaman: “Non haberá
amencer para a miña pel despida, porque estilo/ mor-
tallas á luz do día” e saben que a súa non é unha épica
para ser recollida polos anais da literatura en fermosos
textos, como lles acontecía ás anteriores, senón un cas-
tigo a repetirse unha e mil veces máis sobre outras tan-
tas mulleres anónimas das que non perdurará ningún
recordo. Agora o léxico énchese de imaxes mortuorias
e de todo un arsenal de termos relacionados con ele-
mentos que feren até matar —“coitelos, pedras, frío,
armas”— para crear un clima de terror que nos sitúa
perturbadoramente na pel destas mulleres.

Cos poemas dedicados ás “invisibles” péchase a pri-
meira parte do libro, ‘As orfas’, e o eu emprende, desde
o máis externo, un camiño cara ao máis íntimo e igno-
to. Desta forma, ‘A casa e o corpo’, segunda parte da
obra, significa unha viaxe ao que nunca fora exposto á
luz, por iso o ser identifícase cunha cartógrafa que vai
imprimindo as marcas precisas sobre o dobre mapa que
constitúe a casa e mais ela mesma, ao tempo que vive a
aventura de descubrir(se). Resulta rechamante, nos úl -
timos anos, a presenza da casa como motivo temático
e simbólico que artella poemarios de autores tan dispa-
res como Rafa Villar (Casa ou sombra), Xulio Valcárcel
(Casa última), María Lado (Casa atlántica, casa cabaret)
ou Miguel Anxo Fernán Vello (Territorio da desapari-
ción). A contribución de Emma Pedreira ao tratamen-
to deste tema reside na dobre imbricación do eu e da
casa: ela é parte integrante do ser, el convértese nunha
peza dela chegando a asimilarse na súa dimensión

construtiva á pedra, á madeira e ao vidro. Porque igual
que “Casa é que me abras o corpo/ e atopes nos aden-
tros interior de faiados/ e olvidos”, tamén “Casa é
madeira exacta en berce leito boneca caderno/ de tapas
duras/ caixón de baixar á terra”. Eis a duplicidade a
explorar: a conformación interior do ser (semellante na
súa estrutura á da casa) e o carácter do predio como
custodio da memoria vital de quen o habitou desde o
nacemento. Todo está, pois, contido entre as súas pare-
des que perseveran en manter a salvo e ben resgardada
a historia pasada mentres o eu porfía en expoñer o
corpo como quen ensina os cuartos do edificio. Así
desexa con ansia que “se abra o corazón/ como un ani-
mal descarnizado”, aínda que isto implique  dor e me -
do ao enigma, aínda que a casa sexa veleno a baleirarlle
o corpo, río para facer “o inventario de malditas” ou
lingua a “sinalar o punto exacto da memoria”; por máis
que as palabras saian das entrañas e manquen, sendo
tratado así tamén, como xa é habitual na obra de
Emma Pedreira, o tema metapoético.

Polo tanto, Casa de orfas é unha defensa contra o
abuso pero tamén un mapa das emocións que se diri-
xen nunha dobre vía: a colectiva e a persoal. Un canto
polas orfas de “corazón suxo escrito dentro” que dei-
xan saír pola boca todo o medo e un caligrama de
lume inscrito na pedra dunha casa-corpo onde “nin
entro/ nin conclúo/ nin existo” pero acada sentido
completo a existencia dun ser que afirma:

nunca saberei decidir
se é de pedra
ou de árbore
que son feita ■

Escribo, en fin, como se sempre fose a derradei-
ra vez, isto é, con paixón, ás veces coa pel de
galiña ou cunha bágoa a piques de estoupar, o

mesmiño que sinto cando escoito o Allegro con
moto da sonata 850 de Schubert ou viaxo á Piazza
dell Campo de Siena, o mesmiño”, así remata a
“Autopoética” que Vicente Araguas escribía en
1997 para o Boletín Galego de Literatura. Case
unha década despois, afirmamos nós que nada
mudou na intencionalidade creativa de Vicente Ara-
guas (Xuvia-Neda, 1950). Estas Maneiras de querer.
Obra poética (1978-2005) serven para compilar dez

libros de poemas que conforman a interesante e sin-
gular obra poética, iniciada en 1972, segundo con-
fesa nunha esclarecedora e tamén divertida
introdución intitulada “Igual nin nevaba”. Unha
obra que non se dá por pechada con este volume,
convertendo ao seu autor nun dos máis prolíficos da
que se deu en denominar “xeración dos oitenta”.
Porén, se dunha banda temos en conta os seus case
trinta anos de escrita publicada en verso e, doutra
banda, a brevidade dos textos, estamos perante un
poeta moito máis demorado na creación literaria do
que puidese revelar o devandito corpus.

Maneiras de querer. Obra poética (1978-2005).

Vicente Araguas
A Coruña: Espiral Maior, 2005

MIRO VILLAR
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