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Nos últimos anos a coñecida escritora xermano–galega Ursula Heinze
de Lorenzo semella ter
abandonado os largacíos
predios da narrativa para
instalarse nas escolleitas
praderías da poesía.
Logo dunha moi frutífera etapa como narradora
iniciada en 1982 coa novela O soño perdido de Elvira
M. e seguida doutras novelas e libros de relatos tanto
para o público adulto coma
para o infantoxuvenil, dende
mediados dos anos 90 ata hoxe leva escrito unha trintena
de poemarios, algúns na súa
lingua de nacenza, pero grande parte deles en edición bilingüe alemán–galego.Entre estes,
cómpre lembrar títulos como
Credo (1999),Ambra (2001),Torso (2002), Nadir (2005), nur
meer sein/ solamente sen mar
(2005), Skyline (2008) ou Na pel
do insomnio (2008), publicado o
derradeiro na referencial colección “Libros da Frouma” da santiaguesa Follas Novas Edicións, a
mesma librería–editora na que ve
luz agora molto amoroso.
O máis recente libro de versos
de Heinze é, en realidade unha
nova edición —coa engádega da
tradución galega— dun anterior
texto seu aparecido en alemán,
Saeculum saeculorum (Mainaschaff, Gallinge, 2003), que achega
ao lector de noso un ben trabado
conxunto de poemas nos que, servíndose como cita dos versos salomónicos do Cantar dos cantares, vai
comunicándose a rememoración
dunha intensa historia de amor.

Paisaxe
de brasa
Con ollada tuneladora
ARMANDO REQUEIXO

rematan por ser un ou, se
se prefer, a prolongación
do ser nun outro eu.
A enxeñería lírica de
Heinze, esgrevia nos encabalgamentos, contida na
greca adxectival e en non
poucas ocasións acumulativa na profusión enunciativa e definitoria, debuxa leitos versais nos que a unción sacra da glosa bíblica
impregna as verbas dun recendo admirativo, de devoción pagá,de entrega absoluta
a Eros e a súa circunstancia,
puntualmente tamén de raiceira telúrica e, sempre, de fondo
reflexivo e recoñecemento do
omnímodo poder convocador
da palabra.

Unha escrita que
perfora os sentidos
con broca de cobalto

Po e s í a
amatoria que
ancora nunha sensualidade extrema, onde o beizo, a pel, o torso, o
bico ou o pescozo insinúan,
xogan a se afirmar na procura mutua, na complementación necesaria
dos opostos que,na fusión amorosa,

Este molto amoroso de Ursula
Heinze de Lorenzo é volume de
ollada tuneladora, escrita que perfora os sentidos con broca de cobalto rectificada ata afuracar no lector con impactos indelebles mercé
a esa “paisaxe de brasa” dun “sono
amoroso” en “noite prohibida” de
“ceo baldeirado” e “venus no colo”
que non deberían deixar de ler,pois
textos coma o presente cobran xusto relevo na súa irrepetible singularidade.
HEINZE DE LORENZO, Úrsula, Molto
amoroso, Ed. Follas Novas, Santiago,
2011, PVP. 10 €

Novela
de iniciación
De feitura sobria
HÉITOR MERA
Brais aterra en Compostela para inciar a súa vida
universitaria.Entre as moitas novidades que atopa nesta nova xeira na capital galega, a relación con Alexia
será un dos puntos neurálxicos na conformación de
todo un mundo de novas experiencias e aprendizaxe.
Logo pois,estamos diante dunha novela de iniciación
na que se vai tracexando un camiño para o que non
todo é claro.Deste xeito,pouco a pouco,o protagonista do relato irá descubrindo novas e inquietantes
cuestións relacionadas coa súa vida: elementos,todos
eles,que axudarán a completar o seu sentir vital.
A complexidade dos personases vai intimamente
relacionada, polo demais, co devir da trama na que
Alexia e Brais están vencellados
por un pasado dramático.
Guillerme Coen ofrece unha
novela cunha feitura sobria,sen
grandes alardes técnicos nin
formais, pero moi correcta na
súa exposición. A lectura faise
cómoda, fluída , interesante. O
discurso e a historia están sometidas a unha simbiose que fai da
novela unha creación sostible,
sen grandes requintamentos.
Dicir para rematar que, en
moitas cuestións,recupera o mellor de moitos dos nosos autores clásicos ao anovar vellos temas que teñen
máis con autores de pasadas xeracións literarias.Isto dito no mellor dos sentidos.Boa obra.
COEN,Guillerme,Brais,Ed.:Toxosoutos,Noia,2011,
PVP. 13,52 €

Feliz
reedición

O éxito
colectivo

Ambicioso
estudo

Beleza sobre beleza

Boa opción para agasallar

Na historia do noso teatro

ROMÁN RAÑA

PILAR PONTE

XOSÉ FEIXÓ

Resulta sumamente gratificante comentar, moitos
anos despois, unha felicísima reedición: falamos, certamente, de A bordo dun barco sen luces de Luz Pozo
Garza, rítulo que leva, ademais, un moi sedutor subtítulo: O mundo poético de Luís Pimentel.
Convén indicar que se trata dunha nova edición
onde se aumentou o aparello crítico, corrixiu e ampliou aqueles aspectos considerados oportunos e se
involucrou ao lector na cómplice lectura dun dos
poemarios máis singulares do autor de Sombra do aire na herba.
Efectivamente, o traballo de Luz
Pozo profundiza e ilumina por
igual o complexo ámbito da poesía do lugués: o medo provinciano ao ruído e á morte ruidosa, o
medo ao mar hostil que non se
entende. Con lúcida prosa, a nosa
poeta mergúllase nas profundidades abisais do verbo pimentaliano,indaga no seu fondo sen fondo
a alma conturbada do artista,esteblece os vínculos co mundo e coas secretas leis que o rexen. En definitiva,elabora unha análise tan metódica como lírica, tan exhaustiva como esclarecedora. E fai todo isto con apaixonada beleza na
expresión e na exposición dos seus razoamentos. Beleza sobre beleza,este libro descobre o Pimentel que
escribe en castelán, mais tamén a xigantesca poeta
que bota a súa luz sobre a penumbra dos textos.
POZO GARZA,L.,A bordo dun barco sen luces,Ed.
Alvarellos,Lugo,2011,PVP.17 €

É un pracer ter nas mans unha aventura en libro–disco
como A caza do ghazafello,un éxito colectivo froito da colaboración de Denis M. (texto), Marcos Paino (música),
Sara López (ilustracións),Orquestra das Ánimas (música)
e algunhas das voces máis representativas do panorama
musical galego (Ugia Pedreira – Antón Reixa,Xurxo Souto,
Pulpiño Viascón – García MC – Ico – Manolo Maseda).
Non agarden un disco como ambientación da obra literaria; aquí a música forma parte da trama,faina avanzar,
explícaa e ponlle cabo a través
de diversos xéneros e ademais
adquire entidade independente, convertida nun CD que se
escoitará e bailará tamén despois de rematada a lectura.
Lois,o protagonista,un rapaz
de doce anos que sofre bulling
e que se refuxia na lectura como vía de escape, decide cambiar a súa situación e participar
nunha excursión nocturna pola
fraga. Deste xeito comeza unha
obra singular na que se establece
un diálogo directo co lector a través
dun prologuista que en termos de camaradaría o interpela directamente e que lle fai chiscadelas ao longo da obra.
Para aqueles que se laian da carestía dos produtos culturais, velaquí unha aventura en libro–disco cun prezo
moito mais que razoable que o converte nunha magnifica
opción para agasallar.
M,Denis/Paino,Marcos,A caza do ghazafello,Ed.Xerais,
Vigo,2011,PVP.15 €

O departamento de galego–portugués,francés e lingüística da Universidade da Coruña vén de publicar,
en Teatro recuperado, tres pezas de Leandro Carré Alvarellos, O pago, O engano e Un caso compricado, cuxa edición,estudo introdutorio e notas son responsabilidade de Carlos Caetano Biscainho Fernandes.
O valor de calquera texto recuperado –extrínseco e á marxe
do propio valor literario intrínseco do texto,e atendendo aos antecedentes, significación e traxectoria do autor– é sempre notable e digno de consideración
e atención, cando menos por
aqueles que desenvolvan a súa
actividade no mesmo mundo, e
máis, talvez se couber, no ámbito do teatro.Por iso non é de estrañar esta edición de Carlos
Caetano,e,se engadimos o ambicioso estudo introdutorio,que contextualiza
con precisión a dramaturxia de Leandro Carré e afonda con acerto nos seus modelos repertoriais e fórmulas teatrais,sería obrigado deducir que entre os estudosos e os amantes desta arte representativa,
este libro terá unha boa acollida, como fonte dunha
parte da historia do teatro galego,de Galicia mesma,e
de elementos colaterais necesarios, tamén estudados,
como a lingua do autor ou o seu pensamento sobre a
escrita da mesma, a recepción social das representacións feitas,etc.De engadido,é doado de ler,e ameno.
CARRÉ,Leandro,Teatro recuperado (ed.Carlos Caetano
Biscainho),Ed.Udade da Coruña,2011,PVP.S/P

