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Feliz, moi feliz a edición de De sombras e
poemas que son casas de
Xosé María Álvarez
Cáccamo (Vigo, 1950). Estamos, como di o subtítulo, perante unha antoloxía poética sonora.Mais o
que contén o libro, alén
do cd que reproduce a
voz do noso poeta recitando os vinte e dous
poemas por el escollidos
para a lectura, é outra nada desprezábel cantidade de composicións que
percorren todo o seu itinerario vital e literario.Un
corpus cronoloxicamente ben estruturado e definido (quince obras editadas) nos índices que o
acompañan e ilustran.
A colectánea antologa
pezas que van desde
Praia das furnas (1983), o
primeiro poemario en galego do noso autor, até
Vento de sal (2008), o último, e deposita nos ollos
do lector o asombro de
vivir e o asombro de nomear. Pola primeira perplexidade atravesan as
páxinas figuras familia-

O verso vai
adquirindo
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ética
impactante

Feliz iniciativa
Dunha extraña forma de vida
ROMÁN RAÑA
res. Os ámbitos domésticos énchense de habitacións e actos acostumados filtrados polas metáforas audaces, polo ton
surreal que nunca perde
o fío argumental ou, mellor, sentimental que sustenta todo o discurso
poemático.A desazón pola morte que vai apagando as figuras queridas, os
feitos tráxicos que estremeceron a alma do artista e da familia, a noite negra do franquismo que
instaurou un oco irredimíbel, irrompen nesta escolla. Por iso tamén acaban despuntando duras
acusacións contra a ditadura en todas as súas formas e manifestacións e
un compromiso acedo
contra as inxustizas do

mundo.
Polo segundo pasmo,
existe unha metapoética
sempre asociada ao quefacer humano. Porque a
linguaxe é unha estraña
forma de vida, de dicila e
vivila. E tamén as homenaxes que o vigués vai espallando en continua
exaltación: homenaxes a
poetas pretéritos, actuais,
a membros da súa familia, a persoas asasinadas
polo terror e que el vai
despoxando do anonimato para inscribilas con letras de ouro no lume da
memoria. Quérese dicir,
facelas presentes no presente. Deste xeito, o verso
vai adquirindo unha dimensión ética impactante, novidosa e necesaria.
A unión destas dúas per-

plexidades confírmase
co recital que contén
o disco. Nel a voz do noso
autor vai modulándose
para un hipotético públi-

co auditor seleccionando os versos máis
queridos.
Estamos,
pois, diante dunha selección dunha selección. Todo o conxunto,
podémolo afirmar, ten
un resultado máis que excelente: o volume é moi
fermoso no aspecto técnico (no formato), na óptima calidade acústica do
cd e, como acabamos de
ver, no contido. Un magnífico regalo para os nosos
sentidos. Só cabe felicitar
a Edicións do Cumio por
tan feliz iniciativa.
ÁLVAREZ CÁCCAMO,
X.Mª, De sombras e
poemas que son casas,
Ed. do Cumio,Vilaboa,
2010, PVP. 15 €
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Morgante segue a apostar polas boas traducións, nesta
ocasión a editora canguesa ofrécenos un clásico da literatura universal. O libro da selva de Rudyard Kipling,
Os primeiros contos forman parte dunha mesma historia,
unha familia de lobos salva un neno de ser atacado por un
tigre. Desde ese momento acólleno como fillo seu e críano
ao carón dos seus lobetos unha vez é aceptado pola manda
de lobos.Aprenderá en pouco tempo os artigos da Lei da
Selva imprescindibles para sobrevivir nese medio.Ao medrar,chega un momento en que é rexeitado pola manda de
lobos e debe voltar á aldea a vivir coas persoas convertido
nun pastor,mais tampouco entre os humanos se pode sentir
coma un igual porque el conserva a capacidade de se comunicar cos animais.
A particularidade d´O libro… é que non se trata dunha
simple historia de aventuras,senón que os diferentes episodios son utilizados habilmente
polo autor para transmitir unha
serie de valores morais como a
solidariedade, a importancia
do traballo colaborativo ou a
amizade dedicadas a un público non exclusivamente xuvenil.
Esta magnífica historia de
Kipling é coñecida polo gran
público fundamentalmente a través da versión cinematográfica de
animación da factoría Disney,mais son numerosas e importantes as diferenzas entrambas as dúas historias.Podemos dicir que este ano a obra de Kipling está de moda,xa que formou parte do ciclo de cinema infantil“Pequenos intrépidos”
da Fundación Caixa Galicia.Puidemos ver tamén o musical
e aínda neste mes de decembro haberá a oportunidade de
ver a versión teatral realizada pola compañía alacantina La
Carreta Teatro,o día 29 en Ourense dentro da programación
da Mostra de Teatro Infantil e o día 30 na Coruña.Unha moi
boa oportunidade para poder gozar da lectura en galego
deste clásico da literatura universal e tamén da súa posta en
escena.
KIPLING,Rudyard,O libro da selva (trad.Rafael Salgueiro),
Ed.Morgante,Cangas,2010,PVP.16 €

Emilio de Gregorio e Armando Sendín son os autores do
Dicionario de Arte publicado por Xerais.Este dicionario disciplinar chega en bo momento xa que hoxe a supremacía do
universo visual merece un achegamento parsimonioso da
complexa variedade de termos que atesoura a arte .Un corpo
léxico que dende os últimos anos medra como consecuencia da incorporación das novas tecnoloxías que a través das
súas aportacións en recursos estéticos e produtivos son un
campo fértil para a incorporación de conceptos novos. Pero
tamén é importante salientar os cambios producidos na conceptualización da arte e as perspectivas interdisciplinais que
enriquecen este universo de coñecemento.A presente obra
cumpre os obxetivos dos autores que quedan reflexados
en catro termos: brevidade,
claridade, contextualización
e globalidade. O dicionario
é un esforzo de documentación para o ámbito da arte
pero tamén aporta unha visión clarificadora do coñecemento visual e axuda á
valorización do ámbito da
creación.
A obra recolle información completa das perspectivas de observación do saber artístico. Ofrece os termos consustanciais da arte
que son os estruturais que percorren a historia da arte.Tamén incorpora os termos puntuais,ligados a estrutura social e identificados coa construción das escolas, movementos e estilos.
Noutro sentido incorpora as entradas relacionadas cos xéneros e atopamos as verbas da perspectiva narrativa da arte,con
información sobre as temáticas e contidos propios do mundo visual.O conxunto complétase coas palabras que fan referencia aos aspectos formais da actividade: conceptos que
describen recursos da construcción e composición visual
ademais dos relacionados coa morfoloxía.Aínda que os autores presentan a obra dirixida ao público profano na materia é
sen dúbida unha ferramenta de consulta de calidade para todos.
DE GREGORIO,Emilio/SENDÍN,Armando,Dicionario de Arte,
Ed.Xerais,Vigo,2010,PVP.40 €

Isto é o que esta historia nos ofrece: un futuro
prendido (e non preso) entre sorrisos. Xulia Alonso
Díaz léganos a súa experiencia gardada en fotogramas: unha vida para Lucia, a súa filla, na que fala con
Nico, compañeiro amante e pai desa filla. E unha vez
que nos deixamos levar pola autenticidade da palabra, o sorriso da praia non se esvaece nunca. Partillamos esta longa carta que, escrita para Lucia, non o
deixa de ser para nós, velaí a xenerosidade.Vida e literatura ofrécennos unha crónica máis íntima da xeración que naceu coa década dos sesenta, que descobre unha Compostela “luminosa”, que fai da Quintana o centro da descuberta do mundo, a que “marcha da casa” e vende mercadorías nun pano no
chan para sobrevivir nunha
pensión, nunha cidade na
que todo alimenta, que se
diferenciaba un pouco da
nacida só uns anos antes, a
de Nico, máis involucrada
politicamente.
Estamos, pois, perante un
documento literario que nos
familiariza coa heroína como
compañeira e co seu “cortexo
endiañadamente sutil”, que te
“valeira” e logo te “ocupa”, e
que como a morte “non ten présa ningunha”; un discurso narrativo
que nos fai transitar do túnel ao “hospicio”
pola loita contra a dependencia, polas consultas
médicas e os cuartos do hospital,pola descuberta e a
convivencia coa SIDA, unha enfermidade que se visibilizaba coa morte de Rod Hudson, coa de Freddie
Mercury e coa de tantas persoas próximas, como Nico. Futuro imperfecto é un relato lúcido e necesario,
no que paira a loita por sobrevivir herdada dunha nai
e o paso decisivo dun pai,a amizade e dunha historia
comprometida de vello coa liberdade. Un libro de
nós que obriga a recomendar como lectura a toda a
mocidade que ten no sorriso a primavera, como Lucia. Parabéns e grazas por tanta vida.
ALONSO DÍAZ, Xulia, Futuro imperfecto, Ed. Galaxia,
Vigo, 2010, PVP. 15 €

