
 

 

 

 
Presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. 
Presidente da Real Academia Galega,  Alcalde de Rianxo. 
Vicepresidenta da Deputación da Coruña. 
Concelleira de Cultura do Concello de Rianxo. 
Demais autoridades presentes 
Rianxeiros e rianxeiras, familia, amigos, amigas, compañeiras no oficio de escribir da 
homenaxeada hoxe, Helena Villar Janeiro. 
 
 
Encomendóuseme un labor que me honra, tan grato como difícil, porque facer a laudatio 

que merece a galardoada, unha muller que cultiva moitas facetas, unha escritora tan 
prolífica, sempre superará o tempo pertinente e as posibilidades de quen quixera cumprir ben 
este cometido.  

Así que, antes de máis nada e para que non quede sen dicir, recordarei que a autora 
asinou polo menos sete libros de poesía, dous de narrativa e cinco ensaios, arredor de trinta 
de literatura infantil, tanto de poesía como de narrativa, e, co seu home, o escritor Xesús 
Rábade Paredes, outros quince, tamén de poesía e narrativa. E colaborou, así mesmo, en 
innumerábeis obras colectivas. Fai xornalismo literario, entre outros para El Correo Gallego, 
mantén un interesante blog cun nome tan suxestivo e polisémico como Tirar do Fío e, fiel á 
afirmación de Castelao de que  todas as artes son irmás, ten composto cancións e cultiva a 
fotografía artística… e seguramente o xardín. 

Non hai dúbida, xa que logo, de que estamos en presenza dunha escritora de oficio, unha 
autoesixente profesional da palabra que, malia todo, vive do seu traballo docente, traballo 
que exerceu coa mesma paixón con que crea mundos máxicos para a xente máis nova, se ispe 
en poemas íntimos ou se deixa engulir pola natureza en instantes que deveñen en 
fermosísimos haikus. 

 
Nada en Becerreá, esa gran porta dos Ancares, alí onde a pita do monte, o tetrao 

urogallus   segundo o nome científico, se deu por extinguida  hai máis de dez anos, despois de 
que se sumasen ao cambio climático e as súas consecuencias, escopetas tan prestixiosas 
como a de don Manuel Fraga, quen matou un magnífico exemplar de macho cando xa a 
poboación destas aves non chegaba a cincuenta. Fixo, sen pretendelo, a metáfora perfecta  
do que os seus herdeiros levan anos facendo coa nosa lingua.  

O Galego, a lingua en que a nena Helena, filla de xastre, tirando do fío, aprendeu máis do 
mundo que nos espazos académicos que lle proporcionarían, primeiro o título de Maxisterio 
e despois o de Licenciada en Filosofía e Letras, sección de Pedagoxía. E é que, a semellanza 
da barbaría do Pallarego, o home que tanto significou na vida de Álvaro Cunqueiro ou a da 
propia rebotica do pai deste autor, a xastraría dos pais de Helena era, como ela mesmo ten 
dito, un verdadeiro Ateneo. Alí se transmitía, oralmente, a tradición do noso país e moitos 
dos personaxes que por alí desfilaban servíronlle de referentes á escritora para as súas 
fabulacións. Alí se recitaban os clásicos e cantábanse arias de óperas e zarzuelas.  



 

 

 

Soñaba a nena con ser cantante de ópera, tiña calidades, mais a economía de posguerra 
non daba para moito. Só despois de rematar a segunda carreira tivo a oportunidade de 
cumprir o seu soño, porque lle ofreceron unha beca para estudar canto, mais Helena 
considerou que xa era tarde. 

A de que lle sucedeu todo tarde na vida, é unha das afirmacións que Helena ten feito con 
frecuencia e, inevitabelmente, temos que recordar o refrán que nos advirte de que non por 
moito madrugar amence máis cedo.   

(E permítanme unha paréntese para lembrar, por contraste,  a Gustavo Adolfo Lois Dosil, 
de Noia,  alumno meu en Xove, temperán e prometedor poeta, que deixou escrito: «Debe ser 
que ao meu reloxo lle gusta correr moito.» Foi premonitorio porque morreu de accidente uns 
días antes de cumprir 22 anos). 

Nunca é tarde cando a dita chega ,  e a dita chegoulle a Helena e chegounos a nós cunha 
obra madura e madurada, sempre en crecente. 

E chegoulle o amor definitivo e leal do que non se quere afastar nunca, tal como poetiza: 
 

Camiñas, meu amor? Eu non camiño. 
Fico couga e silente neste soño 
Onde atopo un misterio de aloumiño. 
Nel sei o mar –poema de silencios-,  
e o río –auga que fai versos de pedra-,  
e o neal –morno e cougo dos anceios. 
E só saio do soño pra apreixarte, 
pra pedir, tola, a chuvia dos teus beizos…, 
e volver quedar fixa á túa paisaxe. 

 
E tamén chegou a tempo para ter esta neta que perpetúa o seu nome,  porque non 

chegou tarde aos  fillos, que medraron entre música e literatura, no máis estimulante dos 
ambientes, para os que escribiu (moitas veces con Xesús) os libros que lle gustaría talvez ler a 
ela de pequena. Así o narra a nosa escritora na autobiografía da Biblioteca Virtual Galega da 
Universidade da Coruña: «Ter unha nena e un neno que carecían dunha literatura de seu que os 
alimentase espiritualmente como galegos, levounos a inventar cancións, contos e algún ensaíño 
para quen con agarimo formabamos no fogar. Aqueles escritos facíanse coa mesma 
naturalidade coa que lles dabamos de comer pan e compango. Moita desta literatura foi 
publicada e eu seguinlle dedicando parte da miña creación.» 

Eu lémbroos moi pequenos a cantar aquela canción composta por Helena, gañadora do 
primeiro premio no desaparecido concurso de Cantareliña: 

 
Chámome don Polbo 
da touza longal 
son mestre na escola 
do fondo do mar. 
Don Ollomol, é o bedel, 
dona caracola é chifre de mel… 



 

 

 

  Toda unha historia cantada e contada a espertar, como tantas outras con que 
agasallaron asemade aos fillos e a moitos nenos e nenas galegos. Non é estraño, xa que logo, 
que María do Cebreiro deviñera  na brillante poeta e ensaísta que coñecemos e Abelardo, 
Abe Rábade, no gran músico e compositor que é. Tiña que ser así porque, no universo 
Rábade-Villar, Villar-Rábade, todo son  sinerxías estéticas a multiplicar a arte. 

Alén da xa amentada literatura infanto-xuvenil, xénero non menor nin doado no que 
Helena é unha gran mestra, gustaría de parar, aínda que só sexa un instante, no reino poético 
da nosa autora. A literatura de todos os tempos é unha  cantiga de seguir  (e utilizo este termo 
non no sentido da continua imitación de certas cantigas na lírica galaico –portuguesa, así 
chamadas,  senón polos temas que, dun ou doutro xeito, sempre van xirar arredor dunhas 
constantes que Helena sinala  na propia obra: o amor, a morte, a saudade, a terra, a paisaxe e 
o mar. Porque, certamente, Helena non chegou tarde á poesía.  

De saudade fala o poema do que vou ler un fragmento, deixándome levar tamén eu pola 
lembranza da Rúa da Raíña, a do paseo no Lugo da nosa xuventude. É do libro Álbum de 
fotos:  

 
¡Canta tristeza inútil 
de querer atoparte neste escenario, 
de buscar a calor da túa voz 
no reloxo da torre, 
de escoitar xa sen ti 

-timidamente xuntos- 
a música do palco da Alameda, 
e de colgarche as mans á pita cega 
perante os ollos 
cando andabas a espiar na carteleira 
o riso e o lunar de Marilyn! 

 
Tampouco se lle fixo tarde para podernos ofrecer os máis fermosos haikus na nosa 

lingua, aqueles nacidos de momentos de comuñón coa natureza, como xa adiantei, nos que 
ela desaparece e actúa tal a fotógrafa que tamén é, a capturar o obxecto no seu instante. Se 
Xosé María Díaz Castro dicía que os poemas son nimbos de luz que o poeta lles pon ás 
cousas, este xénero xaponés é o lóstrego que ilumina ese  instante en que quen escribe 
desaparece e só fica o contemplado. Dezasete sílabas repartidas en tres versos  (5-7-5) para 
contar  «o que está sucedendo aquí neste momento», tal como o define Basho, un dos grandes 
mestres do haiku. Escoiten unha pequena mostra dos da nosa amiga tirados dunha selección 
que publicou en 2003 baixo o título de Pálpebra azul: 

 
 

Íspese o bosque 
e a cidade beoda 
cuspe neón 
 
 

O castiñeiro 
cantor do dó do souto  
chora castañas 
 
 

Festín do ocaso: 
polos dentes da serra 
sangue de sol. 
 
 

O vento busca 
nas flores das cerdeiras 
música branca. 
 
 

Noite estrelada: 
epopea redonda 
da humanidade.



 

 

 

É ben difícil dicir tanto en tan poucas palabras. Isto acontece nos haikus que son pola súa 
natureza transparentes, pero tamén é diáfano todo o que fai porque Helena sabe, con Albert 
Camus, que os que escriben con claridade teñen lectores e os que escriben escuramente 
teñen comentaristas. 

 
Non, Helena non chegou tarde, chegou, como dixera Joan Maragall referíndose a Jacint 

Verdaguer, no momento preciso en que tiña que vir porque, como todos os heroes, o 
momento creouno el e esta é a súa gloria. Isto tivo de heroe: crear unha realidade; isto tivo 
de poeta: «romper a falar por nós na súa terra.» Non lle vou chamar heroína á nosa 
homenaxeada, aínda que en moitos momentos da súa vida quizais o tivo que ser. Porén, 
poeta si, a falar por todas nós na nosa terra, como outrora fixera Rosalía de Castro en cuxo 
ronsel a atoparemos sempre.  

Na súa terra que é Galiza enteira, a de aquí, a xeográfica, e a póla de fóra que a habita na 
señardade e na palabra. Por iso non nos ten que estrañar que este encontro que leva por 
título A poeta na súa terra se celebre en Rianxo e non en Becerreá, ou mesmo en Compostela 
onde residiu tantos anos. Aquí está a súa casa, o locus  amoenus de que se dotaron ela e mais 
Xesús, onde respiran o ar que respiraron Castelao, Dieste ou Manuel Antonio, cabo do mar no 
que, ao igual que Rosalía, nada tamén no interior, procura vida e forza. 

 
Isto non obsta para que , ás veces, erga o voo para coñecer novas  paisaxes. Non hai 

moito fixo un cruceiro con Xesús polo Danubio. A experiencia de devalar coas augas e volver 
despois río arriba, mesmo salvando os desniveis con esclusas,  foi esa chispa que  acendeu a 
fogueira dun novo libro, Remontando o río ou, o que é o mesmo, poñéndolle a marcha atrás 
ao reloxo da vida porque, permítanme que cite un bolero, «recordar es volver a vivir el tiempo 
que se fue.» O tempo que fuxiu, mais que a poeta apreixa en momentos significativos do seu 
existir. É un libro cheo de música –non podía ser doutro xeito tratándose de Helena e do lugar 
en que foi concibido-, é un libro ateigado de sensualidade, dor e tamén alegría no que, á fin, o 
balance é positivo. Por si só, xustificaría unha poeta. Está nun formato  moi orixinal, 
deseñado e ilustrado pola artista multidisciplinar Luz Darriba, pregados os seus 12 metros a 
xeito de acordeón que se converte en río ao estendelo. Oínlle dicir á autora que este era a súa 
manda, o seu testamento literario, mais non  quero acreditar na súa palabra. Ao retiro da 
poesía si que está obrigada a chegar tarde. Ela ben o sabe e  é coñecedora de que só desde a 
fondura da lírica se explica o mundo. Así o escribiu nun poema deste último, que non 
derradeiro, libro: 

 
 
Entre muros e esclusas 

Compartirás os muros coas esclusas 
cando pretendas remontar o río 
polos seus máis marcados desniveis 
mentres fas o novelo dos recordos 
cuxo fío nos volve ao vals e á rosa. 
 



 

 

 

As grandes contencións que nos rodean 
agachan as palabras máis profundas, 
e impiden facer ósmose co mundo 
cercándonos cun foso de silencio 
no que non temos ponte levadiza. 
 
Mais aí tes a esclusa 
nivelando caneiros 
e trafegando as naves. 
 
Así fai a poeta 
permitindo fluír as sensacións 
entre as sombras e a luz 
para lle dar significado a un mundo 
que negan as palabras 
e que escatima o tempo. 
 

Helena Villar, que dedicou  sete anos da súa vida a traballar  intensamente no seu labor 
como Presidenta da Fundación Rosalía de Castro e membro do Plenario do Consello da 
Cultura Galega, recibiu tamén numerosos premios polas súa obra que non citarei por non 
estenderme máis.Só quero recordar que a finais do ano pasado foi nomeada Socia de Honra 
de Gálix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil. 

 
 O recoñecemento de hoxe, se non queda abondo xustificado coas miñas palabras é pola 

torpeza de quen fala, mais a obra de Helena de Becerreá, de Compostela, de Rianxo,  de 
Galiza, non mente. 

                                         
 

Marica Campo 
Escola da I República - Cuartel vello 

Rianxo,  25 de xuño de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


