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Cereiro contra a
Garda Civil que asasinara a moitos mozos da aldea e contra os
curas pola negativa do párroco
a enterralos no sagrado.Máis tarde a Rotterdam e ao castelo de
Seffield,que fora prisión de María Estuardo. Descubrirán asemade que a orixe da Santa ten
que ver coa chegada da armada corsaria de Drake a Corcubión portando,sen sabelo,a San-
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ÁN RAÑA
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país frutificaba
e daba azos na continua tarefa de o facer. Como non lembrar a sintaxe de Pondal nestes versos: “ren comprendo/das vosas historias nin das
cousas/parcas que vos suce-

ta Mariña,imaxe do oratorio da
raíña María.
Un final, ao meu ver demasiado doado para os investigadores e unha recompensa
inxusta para o anxo negro pon
cabo a unha narración na que
o autor foi capaz de encaixar,
nunha arquitectura entrecruzada,con moitos saltos no tempo
e intelixentemente
resolta, múltiples
secuencias e unha
manchea de personaxes. Cumpriría,
porén,adelgazar un
pouco a narración,
xa que algunhas desas secuencias o lector pode intuílas,sen
facelas explícitas.Se o
fío condutor da novela é o roubo,a investigación e recuperación
da imaxe da Santa, o
verdadeiro eixo interno
é o espírito comunitario
dos habitantes da parroquia de Cereiro. Os fregueses de Cereiro,especialmente as súas mulleres rexas,testudas e fortes.
Romance pois logo comunal no que, máis unha
vez se deixa sentir a“condición
celulada do mel”que escribiu
Heriberto Bens.Todo isto esteado nun bo estilo da lingua de rica terminoloxía moi autóctona;
unha lingua,forte,epopeica por
veces,na que tamén salienta a
habilidade do autor para reflectir o ambiente e a atmosfera dos
veciños unidos,herdeiros dunha inesquecible memoria histórica.
GAGO, Manuel, O anxo negro,
Ed. Xerais,Vigo, 2016,
PVP. 21 €

den (...) non memoria/facedes das vosas horas nin encontros”.Tamén notamos nas
súas páxinas unha forte musicalidade. Elementos que, como vemos, se enmarcan nos
aspectos técnicos ou externos do discurso poético. Con
referencia aos núcleos temáticos que alberga, podemos
sinalar que o desasosego, o
desconcerto pola marcha do
mundo e a desaparición dos
seres queridos, o amor como
única válvula que engraxa o
noso corazón,son algúns dos
temas principais do volume.
Dentro do ámbito doméstico,
o autor enxerga o ruidoso
mundo que o rodea:“Din que
o ruído desa rúa deforme/rube ata as fiestras, i eu sitúo a
hora (...) rumbo ás oito na
proa silandeira”.Onde tamén
sentimos a angustia:“Quen veña sendo, alí no saibo fondo,
non sei./Con quen aparelle os
brazos meus hame dar outro
oco/que me fixe entre as paredes”. O dito: unha voz que
principia e se nos mostra neste máis que interesante libro.
JOUVENCEL, Xoán Paulo,
Sermo, Ed.Toxosoutos, Noia,
2016, PVP. 11 €

LIBROS

Da potencia
dos sons
Poemas para
comprender o mundo
MARÍA NAVARRO
Dado que a “poesía é infinita coma o universo”, Fran Alonso explora na potencialidade dos
sons, das sílabas, das palabras unha forma novidosa de achegarlles aos nenos e ás nenas un ritmo, unha rima, unhas verbas que colocadas e
recolocadas dunha maneira determinada apuntan directamente á sensibilidade de quen se
arrima á súa obra desprovisto dos corsés típicos
e tópicos da poesía.
É a súa unha poesía que foxe de esquemas
preconcibidos e busca acubillo no xogo, na diversión e no desenfado para amosar unha face
diferente desta expresión artística da beleza. Para iso, enxendra, fabrica, crea composicións que
abren as portas aos nenos a un mundo de versos e rimas, onde prima a expresión e onde os
xogos de palabras, a linguaxe e as imaxes que
evocan son os principais protagonistas, feito
que
permite
mergullarse no
Unha poesía
mundo
das
ideas, dos sentidivertida que
mentos e das
emocións.
estimula
Entre as composicións de
a linguaxe
Poemas birollos
para ler cos ollos temos poemas absurdos ou parvos; un inventario de animais que constitúen o zoo das palabras; unha
referencia ao fútbol, ao amarelo, a unha arroba
que ten palabras no seu interior; unha invitación a pechar os ollos ou mesmo unha abordaxe poética que combina o vexo, vexo… con rimas populares.
Resulta novidosa esta concepción da poesía que
dende o título
avisa da desviación do aliñamento dun verso con respecto
a outro, dunha
palabra en relación a outra, impedindo fixar a
mirada de ámbolos dous ollos ao
mesmo punto do
espazo. A falta de
incomunicación
ao redor dos ollos
produce unha deliciosa desalienación
que fai que se perciba a poesía como música e baile das palabras
e que permite gozar verdadeiramente do sentido do xogo , ao mesmo tempo que fai boa a
idea de que a poesía infantil é escrita para ser
lida, comprendida e meditada.
Como xa sucedeu con otros volumes,O meu
gato é un poeta ou Cidades, Fran Alonso amósase como un poeta que bebe da tradición e devece por incorporar plasticidade aos sons, ás palabras, ás ideas, por iso a parte gráfica cobra vida e inicia novos vieiros para a POESÍA en
maiúsculas. Unha poesía que ademais de fomentar a memoria, estimular a linguaxe, axudar
a comprender o mundo, favorecer a comprensión dos sentimentos e alentar a imaxinación é
divertida.
ALONSO, Fran, Poemas birollos para ler cos
ollos, Ed. Xerais,Vigo, 2016, PVP. 10 €

