IV

FARO DA CULTURA

Xoves, 6 de outubro de 2005

FARO DE VIGO

LIBROS

Con E. Álvarez Blázquez
editorial Xerais ofrécenos un novo volume da súa xa ilustre
colección “Biblioteca das
Letras Galegas”, libros xa
clásicos e de referencia nos
andeis de calquera estudoso ou amante da nosa literatura.

A

Xílgaro de corazón tenro
Dorinda Castro Soliño

hasta la
tercera
generac i ó n ”,
feitos
que convén recordar
nestes
tempos
nos que se
pretende
recuperar
a memoria
histórica.

Trátase, desta xeira, de
Emilio Álvarez Blázquez:
Poesía galega completa e
textos en prosa, edición
que corre a cargo do poeta
Miro Villar.
O libro está introducido por un limiar do profesor Xesús Alonso Montero quen nos fai unha sentida lembranza do “xílgaro de corazón tenro e verso delicado”, como el
denomina ao escritor tudense. O percorrido que
realiza pola súa biografía
sérvenos, ademais, para
recordar un tempo de horror e guerra que golpeou
de xeito cruel á familia dos
Álvarez Blázquez despois
do fusilamento do cabeza
de familia, o doutor Darío
Álvarez Limeses, “morto
polo ferro irado”, un 30 de
outubro do 36 mentres os
falanxistas da localidade
berraban nos cafés da localidade “a los A. Blázquez los perseguiremos

Miro
Villar realiza
de xeito exhaustivo o
glosario, a
selección de
textos e o estudo literario
e lingüístico
seguindo as
pautas da colección-xénese e historia
editorial, estrutura e liñas
temáticas dos textos do autor, escolma da obra en

prosa que neste caso nunca
se publicara en libro, análise lingüística, anteriores
edicións, métrica e rima,
repertoriro estilístico, intertextualidade e recepción da
obra poética
O estudo detense co especial mimo nos dous libros escritos polo autor:
Poemas de ti e de min (publicado a medias co seu irmán X. María) e mais O
tempo desancorado, volume
inzado de poemas para
María Bláquez, súa nai.
Versos de estrema delicadeza, unha poesía limpa
e esencial que participa das
liñas estéticas do imaxinismo do que pomos como
exemplo o poema “o carro”, tan fermosamente
cantado polo grupo “A
Quenlla” no seu último
disco.
Unha entrega, pois,
que vén encher as páxinas
que aínda quedan en branco na nosa literatura e na
nosa memoria.

Cen anos
de Ajuda
(Case)Todo comezou en 1904
Xabier Ron
n 1904, e despois de
máis de 20 anos de
laboriosa tarefa investigadora, Carolina Michaëlis daba a coñecer,
para beneficio da lírica
galego-portuguesa, a edición crítica do Cancioneiro da Ajuda (= A). Coetáneo do espectáculo trobadoresco, A recolle 310
textos atribuibles, grazas
aos apógrafos italianos B
e V, a 33 trobadores. A
magna obra da estudosa
xermano-portuguesa
ofrecía nun primeiro volume a edición crítica das
cantigas e nun segundo
volume toda unha miscelánea de estudos que

E

(12), para un total de 40
estudos. Nesta recensión
só podemos animar a que
o lector curioso se achegue a contemplar a natureza enigmática que segue
conservando A e, sobre
todo, invitámolo a que fique abraiado polo alcance
maxestuoso do proceder
filolóxico de Carolina Michaëlis. Vexamos algúns
dos temas tratados sen
mencionar a ningún autor para non caer no problema de ter que escoller:
1) a reconstrución de A
feita por Michaëlis e o seu
proceder filoló-

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ,
E., Poesía galega completa e
textos en prosa (ed. Miro
Villar; lim. X. Alonso
Montero) Ed. Xerais, Vigo,
2005, 206 páxinas

As horas luminosas
ste volume concibiuse na súa integridade
no verán de 2002, no
medio do Atlántico, nas
illas de Terceira e São Miguel. Aínda non chegara o
Prestige ás nosas costas.
Tampouco tivera lugar o
“cumio dos Açores”. Nin o
bombardeo de Irak principiara a esborrallar o territorio das mil e unha noites.
Este libro quere ser, logo,
bandeira contra a negra sombra.” Así comeza este poemario do
profesor e escritor de
Escudeiros (Terra de
Celanova) de quen xa
coñeciamos, alén do
seu anterior poemario
(material de outono,
2003), outros traballos
seus abeirados ao xénero ensaístico, alén do
seu activo labor como
dinamizador sociocultural. As horas luminosas, así pois, editado requintadamente
na serie “Libros da
Frouma” que promove
a libraría compostelá
Follas Novas, constitúe
o seu segunda entrega
lírica onde, un tanto á
maneira de diario ou
caderno de bitácora, segundo se deduce da estrutura derivada da presenza de quince poemas,

E

Un poemario de X.C.
Domínguez Alberte
Ramón Nicolás
coma se se tratase de dúas
semanas mais un día, o eu
poético redescobre,

con outros ollos se couber,
un mundo desemellante,
outra vida alén da palpábel, a natureza e,
sobre todo, o sent i m en to
amoroso
alicerzado
maioritariamente
en base a
imaxes
cromáticas,
sensoriais,
táctiles,
m e s m o
gustativas,
tiradas do
mundo marítimo ou
mariñeiro.
Con todo,
hai na primeira parte
do poemario
–“O mar e os
soños”- unha
inclinación
non disimula-

da pola devandita dimensión amorosa, mesmo sensual, que tras o poema
“Marea mor” abala cara á
presentación dunha poética de maior introspección
reflexiva, un chisco máis
esencialista e intelectualizada, presente nesa derradeira sección titulada “Os
espellos".
Velaí como Domínguez Alberte, que extrae o
título do seu libro dun fermoso verso da Última fuxida a Harar de Avilés de
Taramancos, homenaxea
con fortuna a voz deste poeta e aínda máis diafanamente trae ao recordo a
presenza do rianxeiro Manuel Antonio pois vén sendo o mar quen, transido de
sentimento, soergue os cimentos deste edificio, sempre camiñando á procura
dunha dimensión telúrica
que vincule o estritamente
material co trascendente. E
abofé que o consegue, situándose con este libro e
plenos dereitos na nómina
dos poetas galegos novos
máis prometedores.
DOMÍNGUEZ ALBERTE,
X. C., As horas luminosas,
Ed. Follas Novas, Santiago,
2005, 60 páxinas (ilustr.
Soledad Pite)

abranguían cada
un dos aspectos que tiñan
que ver con A (notas históricas, perfís biográficos,
estudos tipolóxicos e motivolóxicos, reflexións léxicas, etc.). Cen anos despois, un nutrido grupo de
estudosos e estudosas,
reuníase nun Congreso
celebrado en Santiago de
Compostela e na Illa de
San Simón, entre o 25 e
28 de maio de 2004, para
expoñer as últimas pesquisas sobre Carolina Michaëlis e a súa obra. Celebramos a celeridade con
que se procedeu a editar
as Actas do Congreso, xa
que son numerosas as
cuestións de interés que
alí se presentaron. Os diferentes traballos agrupáronse en Conferencias
Plenarias (3), Ponencias
(25) e Comunicacións

xico; 2)
problemas ecdóticos de alcance
xeral; 3) estado da cuestión con respecto a A; 4) a
existencia dunha lírica
tradicional; 5) temas e
motivos; 6) aspectos tipolóxicos e xenéricos; 7)
metros e recursos retóricos; 8) léxico; 9) indicios
musicais; 10) estudos sobre trobadores; 11) relacións entre “escolas” líricas; 12) a relación de A
con B/V; 13) problemas
ecdóticos de cantigas particulares; etc. Agardamos
que con estes estudos se
dea un fecundo debate
que permita avanzar en
dúas das cuestións máis
esenciais e que aínda precisan de achegas sustanciais: a data de confección
e o local de produción do
Cancioneiro.
VV. AA., O Cancioneiro
da Ajuda cen anos despois,
Ed. Xunta de Galicia,
Santiago, 2005, 693
páxinas

