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Q ue esperas que cambie na

visión da figura de Manuel

María antes e despois do Día das

Letras Galegas?

Pregúntasme que o que me interesa a

min que cambie? O que a min me inte-

resa é que a xente moza preste aten-

ción a Manuel María. Creo que isto é

transversal no tempo, unha conmemo-

ración como tamén é agora a das

Irmandades da Fala. Non digo que isto

sexa determinante para coñecer o

país, pero si que aporta algo para

coñecer o país. Isto é o que me intere-

sa. A obra, se é unha obra con consis-

tencia vai resistir no tempo. Agora ben,

neste momento no que estamos

comezando coa fundación hai que

dicir que estas celebracións déronlle

un pulo importante. A fundación tivo

visitas sempre, sobre todo escolares.

Pero coas celebracións ampliáronse

moito e nisto é no que estou máis

agradecida á Real Academia Galega.

Tamén penso que grazas ao Día das

Letras Galegas rompeuse un xeito de

actuar porque se comezou a traballar

antes de empezar o propio ano, sobre

todo nos centros escolares e asocia-

cións. Isto é moi satisfactorio para min

e paréceme que as Letras Galegas

teñen sentido cando en todo se traba-

lla sobre ese creador ou creadora. De

non ser así, é un día máis de festa

como os que sinalan nos calendarios

para lembrar unha cousa ou outra.

Tes medo que unha vez que pase o

ano e a súa romaría e a figura e a

obra de Manuel María non quede sufi-

cientemente reforzado? Que haxa

unha resaca e o traballo feito non

sobreviva ao ano de celebracións?

Non sei se me estarás facendo a pre-

gunta ao revés. Eu tamén son moi crí-

tica, e na pregunta ti me estás dicindo

se co Día das Letras Galegas non se

está matando un pouco ao creador.

Hai anos nos que pasa iso: pasou o

ano e deixouse de falar do escritor.

Pero a pregunta pode ser outra:

que pasará con Manuel María

cando acabe o DLG?

O autor nunca queda fixado. É a

necesidade do autor ou da autora o

A política agora é máis
complicada que cando
estabamos na clandestinidade
Saleta Goi é insubmisa ás preguntas. Ten ese carácter e está alerta como se algunhas preguntas

tivesen truco. Ela, antes de responder, di: podo repreguntar? E repregunta porque é “moi crítica”

e o que non lle presta, non lle presta. Ten curiosidade, está encantada coa Fundación Manuel

María, non lle gusta a tecnoloxía dixital, e pensa que o mundo é moito máis complicado agora que

cando era moza porque “daquela sabíamos en que lado estaba cada quen”. A Saleta préstalle a

xente, pero non toda, préstanlle as actividades literarias que non son saraos e está segura de que

a xente escribe porque ten necesidade de facelo, “eu nunca tiven esa necesidade”. A cambio ten

necesidade de falar. Fala todo o que se lle pida sobre a vida e a obra de quen este ano protagoni-

za o Día das Letras Galegas, pero ten unha norma: “Nunca falo por Manuel María”.

ENTREVISTA SALETA GOI

Camilo Franco Texto Fundación Manuel María de Estudos Galegos Fotos
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que o fixa. Depende da cultura do

país, da forza que teña chámalle forza

política ou cultural ou como queiras.

Pero depende diso.

Galicia ten forza política ou cultural

para que Manuel María quede onde

debe quedar despois dun ano de

celebracións?

Ti céntralo moito en Manuel. Penso

que hai un erro na visión de Manuel

María. Agora está por todas partes e

incluso me preocupa que esteña por

tantas partes. Pero Manuel María

sempre estivo. Para atrás non me

gusta moito falar e non me gusta quei-

xarme. Non me queixo: se ti estás

politicamente concienciado e o fas

neste país tes problemas. Se o teño

claro e o fago, entón non me vou quei-

xar. Na miña casa sempre tivemos

sentido común, sabiamos onde esta-

bamos. Efectivamente, as editoriais

aquí pois non lle editaban, pero el ten

trinta ou corenta libros editados na

emigración. Non tiveron a mesma

divulgación, pero Manuel María per-

correu todos os colexios de Galicia de

norte a sur e de leste a oeste. Sempre

tivo unha liña transversal que non tiña

o matiz que ten hoxe. O que sucede

este ano é que se engadiu outro

matiz. Ou outros, porque eu aínda me

asombro de tantas cousas.

Falaches de que a obra de Manuel

María permitía coñecer mellor o

país. Cres que esa é unha das inter-

pretacións que hai sobre el?

Se a xente é unha lectora receptiva

penso que si. A poesía non é un xéne-

ro fácil, pero parte da poesía do

Manuel ten varias posibilidades de lec-

tura, pode ser lido en maior ou menor

profundidade, para lectores moi cultos

e outros que o sexan menos. Terra

Cha é moito máis fondo do que parece

e xa no primeiro poema define iso.

Penso que é a obra de Manuel María é

moi asequible. O que non quere dicir

que non teña poemas difíciles. Na poe-

sía tes que poñer algo da túa parte.

Esperas que cambie esa interpreta-

ción sobre o poeta e e o seu carác-

ter popular?

Creo que a xente que le poesía sabe

todas as facetas de Manuel María. A

xente non é tan inculta. Que pasa con

Manuel María? Tivo moitas facetas,

tivo unha época existencial desde logo,

que pode comezar con Advento, e que

outra cousa é Morrendo a cada intre.

Están nunha liña que quizais aínda

non sexa Documentos persoais e que

dá paso a unha serie de libros de poe-
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sía política. Pero se a poesía é boa, ten

certa calidade, é igual que seña políti-

ca que intimista. Pero se leo a poesía

de Manuel María máis transversalmen-

te eu véxolle unha obsesión coa morte

e un panteísmo que atravesa toda a

súa obra, el ten unha relación moi clara

con Francis Jammes ou con San

Francisco de Asís. Manuel María tivo

unha crise relixiosa forte cando lle

mataron ao irmao nun accidente de

tráfico, mentres escribía Advento. Foi

unha crise moi forte. Por aquel entón

vivía cun seu tío cura e o crego pediu-

lle que non publicara o libro tal cal esta-

ba porque respondía moito a esa crise

coa relixión. El estivo modificando o

libro e penso que acabou con el. Coa

idea que tiña cando se puxo a escribi-

lo. É verdade que o que máis se coñe-

ce del é “Galiza somos nós/a terra e

máis a fala” pero penso que o Día das

Letras Galegas vai ir máis alá. Hai que

dicir que Manuel María tiña unha parte

lírica moi importante que quizais está

algo ensombrecida por outras partes

da súa poesía pero non ten por que,

porque iso é unha mala análise. Pesou

máis o poeta político. Pero eu penso

que era un poeta concienciado das

inxustizas.

A poesía política pesou negativa-

mente no crédito que recibiu a súa

obra?

Manuel María estaba en política porque

estaba convencido de que para cam-

biar as cousas había que cambiar as

cousas. Pero facer política ou ter obra

política non lle impediu escribir outras

cousas e tampouco penso que afecta-

se ao entendemento da súa obra. O

asunto político tampouco ten que

entenderse como un impedimento por-

que para escribir algo auténtico hai que

sentilo. Se ti estás sentindo iso e cantas

á rosa, que hai un poema á rosa moi

bonito, que parece que cantarlle ás

rosas era obrigación dos poetas...

En tempos érao...

Penso que escribir é o que ten que

facer. A obra de Manuel está escrita

con todo o desenvolvemento dun ser

humano. Hai un primeiro libro,

Muiñeiro de brétemas, no que el

quere ser un escritor e penso que non

é un mal libro para un rapaz de 19

anos. Ten as súas influencias: hai un

deslumbramento pola obra de

Manuel Antonio. Pero no segundo

libro, Morrendo a cada intre, no que

xa aparece un rapaz inadaptado e

que foi un libro que gustou moito

naquela época. Cando os poetas son

novos pensan que están descubrindo

o mundo, pero levan con eles toda a

literatura anterior aínda que non sai-

ban. Manuel María tamén. Despois

aparece Terra Chá e aí aparece un

tremendo enganche coa terra.

Despois vén Documentos persoais,

que é un libro de denuncia de antes

dos libros de Celso Emilio Ferreiro e

esa época. Escribiuno no Café

España, en Lugo, e eu sentaba ao

lado mentres. Viña o dono do café e

el líalle o que escribía e acabou

pagándolle a edición. Utilizou con iro-

nía a linguaxe legal. A partir de aí

comeza unha concienciación política

que vai protagonizar algúns dos seus

libros. Despois do ano 82 volve en

certo sentido aos libros anteriores.

Non deixa a política e a denuncia é

algo que vai coa súa personalidade,

pero el volve á intimidade e á terra.

Volve tamén ao amor.

A vós tocáronvos tempos compli-

cados, de clandestinidade,  entre

outras cousas. Agora parece que

todo é máis fácil. Cres que hoxe

todo é máis fácil, que o mundo é

menos combativo?

Non me gusta denunciar a amigos...

Non tes que dar nomes...

Creo que a política agora é moito

máis complicada que cando estaba-

mos na clandestinidade. Todo era

máis claro daquela. Nós tivemos un

señor que nos vixiaba, que era garda

civil, e que xa lle daba vergoña.

Mandábano ao pobre estar diante da

nosa porta. Cando pasábamos ao

lado del baixaba a cabeza. Eu creo

que hoxe está moito máis controlado

todo do que estaba daquela. Mira que

había policía secreta, que te miraban

por todas partes. Pero antes estaba

todo máis claro e había unha parte de

xente ética, moi ética. Eu facíame

idea de que había corrupción, pero

agora é moito máis, é que estamos

nunha polvoreira. A xente perdeu dig-

nidade. Penso que se vai rexenerar,

como todo na vida. 

Creo que a política
agora é moito máis
complicada que cando
estabamos na
clandestinidade. Todo
era máis claro daquela.
Nós tiñamos un señor
que nos vixiaba, que
era garda civil, e que
xa lle daba vergoña.
Cando pasabamos ao
lado del, baixaba a
cabeza Eu creo que
hoxe está moito máis
controlado todo do que
estaba daquela.
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A pregunta ía porque vos dedicas-

tes una parte do voso tempo e da

vosa enerxía a esa idea de constru-

ír un país. Asumistes un traballo

que non sei se vos quitou posibili-

dades ou volas deu.

O asunto é ter conciencia de. Se ti tes

conciencia deste país e cres que a túa

obriga é facer iso, se non o fas pois

podes ser un hipócrita pero iso non é

vivir. Eu non podo ser nada máis que

como son. 

“Hai veces que teño a impresión
de que Manuel está aquí”

Non sei se no teu caso reza ben ese

tópico de que detrás dos grandes

homes hai grandes mulleres. 

Eu síntome identificada coa obra de

Manuel. Iso por suposto. E coa súa

vida. Creo que fomos bastante exem-

plares no noso desenvolvemento. Pero

foi porque coincidiamos en moitas cou-

sas. Coincidiamos no político. Eu fun

unha nena atípica: filla de republicano,

criada máis entre homes que entre

mulleres, gustábame a poesía, viaxar,

o cine. Puxen un negocio que me

encantaba, aínda que digan que ven-

día Manuel. Eu non me arrepinto de

nada do que pasou nin do que fixemos.

Entón son dous traxectos parale-

los?

Eu non son unha creadora. Aí apor-

toume el un gran desfrute da vida. Eu

aportaríalle outras cousas: ao mellor o

pragmatismo. Hai un equilibrio. Non

sei o que pensará a xente, pero eu

véxoo moi normal. Eu estiven moi

cómoda e penso que el tamén.

Cando chega o Día das Letras fala-

mos dos autores como figuras,

pero para ti esa perspectiva ten que

resultar fría. Que significa no per-

soal remover toda esa vida en

común con Manuel María?

Hai veces que teño a impresión de

que Manuel está aquí. Porque estou

constantemente rodeada das súas

cousas. Eu pódome emocionar, que

non son moito de emocionarme, se

me len algún poema del que me

recorde cousas particulares. Pero, en

realidade, estou sempre rodeada das

súas cousas. Tiven un baixón nos pri-

meiros tempos porque nós falabamos

moito na casa e botei de menos eses

diálogos que tiñamos entre os dous.

Non tiveches a tentación de escri-

bir?

Non. Non teño necesidade de escribir.

Pode que a teña de comunicar coa

xente e de falar.

Non tería que ser só necesidade...

Se se escribe é por necesidade.

Alguén que escribe libremente se non

escribe por necesidade non o enten-

do. Se non hai necesidade de escribir

e se escribe paréceme unha impostu-

ra tremenda. Hai moitas cousas do

mundo que non entendo. Esa é unha

delas. Penso que a clave está en que

se realiza cada un. Eu, por exemplo,

eses congresos aos que iamos. O

Manuel podía dicir: isto é un rollo e

botábase fóra a fumar. Pero eu que-

daba porque eu divertíame. Eu son

bastante crítica, entón quedaba e cri-

ticaba. Aliméntome con moitísimas

cousas.
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C hama a atención da obra poé-

tica de Manuel María a canti-

dade de títulos publicados. Desde o

Muiñeiro de Brétemas, de 1950, ao

Cecais hai unha luz, de 2010, hai

sesenta anos de vida pública como

poeta nos que atesoura nin máis nin

menos que sesenta e un títulos. De

tal maneira que é difícil guiarse neste

labirinto de obras que adquiren unha

e outra vez a fasquía de “produción”.

O “labrego con algo de poeta” consi-

derou toda a vida que a escrita da

súa obra debía adaptarse e seguir os

ritmos dos ciclos anuais, independen-

temente da fortuna que os libros tive-

sen logo na súa edición, que non foi

escasa. 

Darío Xohán Cabana, discípulo e

amigo, en parte continuador do seu

legado estético, escribiu a propósito

do poeta de Castro de Rei:

Non negarei, levado polo amor,

que entre os poemas de Manuel

María hai moitos prescindibles que

nada engaden á súa gloria; mesmo

hai libros enteiros —enteiros non:

sempre hai algo que brilla— que non

chegaron a gustarme nunca. Así llo

dixen unha vez, indo de Fene a

Lugo, a risco de mancalo. Mais sería

inhumano que nunha obra tan des-

comunal non houbese caídas. A poe-

sía enteira de Manuel María abran-

gue mil quiñentas páxinas e corenta

mil versos; é moito máis extensa

aínda cá de Ramón Cabanillas

(2006,9)

O interese do percorrido  historio-

gráfico radica no feito de que a obra

de Manuel María pode servir para

ilustrar algo que aínda non semella

ficar ben claro para os historiadores

da nosa tradición literaria: o feito de

que o primeiro núcleo de resistencia

cultural no interior, logo da Guerra

Civil e da inmediata posguerra, xermi-

na no interior dun pensamento de

raíz existencialista que ten o epicen-

tro no grupo de ensaístas de Galaxia

(Celestino Fernández de la Vega,

Ramón Piñeiro, Xoán Rof Carballo,

Domingo García Sabell, entre outros)

e de aí exténdese, na prosa, primeiro,

cara ao Realismo Máxico e, despois,

cara á primeira etapa da Nova

Narrativa Galega, co’A Esmorga de

E. Blanco-Amor, polo camiño, e, na

poesía, cara á Escola da Tebra, da

que Manuel María é, por certo un dos

seus primeiros oficiantes. Podemos

definir este núcleo existencialista da

literatura galega a partir do seguinte

esquema:

• O núcleo filosófico constituído arre-

dor de Celestino Fernández de la

Vega e Ramón Piñeiro e que, xunto

con outros destacados intelectuais

levan a cabo o nacemento da revista

Grial e mais a publicación dos 7

ensaios sobre Rosalía ou da tradu-

ción de Da Esencia da Verdade de

Heidegger. 

• O núcleo narrativo que produce os

primeiros libros do realismo máxico

galego con Álvaro Cunqueiro, Ánxel

Fole, Daniel Cortezón, etc, seguindo

MANUEL MARÍA, CORREDOR DE FONDO
Manuel Forcadela Texto

O poeta dacabalo dunha mula en Cervantes, en marzo de 1957 [arquivo familiar].

14-cultura protexta:j-cultura  21/4/16  0:51  Página 72



04.16 73

P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pr
oP

os
ta

s

os postulados existencialistas de

Ramón Piñeiro expostos no seu céle-

bre artigo de 1951 “Carta a Álvaro

Cunqueiro, trovador galego falándolle

dos males presentes de Europa e do

seu remedio, dende a ladeira dun cas-

tro lugués”.

• A primeira etapa da Nova Narrativa

Galega, publicada case por completo

na colección Illa Nova de Galaxia, e

continúa, con outros métodos e esti-

los, os postulados do proceso de

modernización da literatura galega.

• O marco poético denominado Escola

da Tebra, que agrupa un conxunto de

poetas definitivos da chamada

Xeración dos Cincuenta ou Xeración

das Festas Minervais, entre os que

cabe situar a Manuel María.  Marco no

que se escriben e publican os seus pri-

meiros textos poéticos. A Escola da

Tebra será unha escola poética na que

serían moi perceptibles os mesmos

ecos existencialistas que van verte-

brar o primeiro amañecer do que se

chamará Nova Narrativa Galega e que

podemos percibir en textos narrativos

como  Vento Ferido de Carlos Casares

ou O crepúsculo e as formigas de X. L.

Méndez Ferrín. Este mesmo ambiente

estaría, por certo, exercendo o seu

ditado en A Esmorga de Eduardo

Blanco Amor e tamén estará presente

en obras poéticas como O soño sula-

gado de Celso Emilio Ferreiro.

Esta primeira vaga conduce, a par-

tir de mediados dos anos sesenta, cara

ao Realismo Social, e volve mostrar a

súa raíz existencialista, novamente, a

primeiros dos anos oitenta, cando xa a

decadencia do Realismo Social era

incuestionable. Este devalar da historia

está moi presente nas oscilacións

estéticas que se perciben na obra de

Manuel María, que semella adaptar

con total naturalidade a cada un deses

vaivéns e dispón dos rexistros persoais

e sentimentais necesarios para non

deixar de cantar. 

Fronte ao marco existencialista ini-

cial, e mesmo como consecuencia del,

vaise impoñendo un novo modelo que

ten que ver, por unha banda, coa irrup-

ción da Antipoesía, a partir da publica-

ción do libro de Nicanor Parra Poemas

y antipoemas, de 1954, e máis en xeral

coa nova atmosfera que propicia en

toda Europa, en todo o mundo, diría eu,

unha vaga en contra do que se deno-

mina tradición idealista (e, por tanto,

burguesa) da tradición poética occiden-

tal. E, como consecuencia directa, o

Realismo Social. Para entendermos

que é a Antipoesía debemos partir de

dous axiomas:

• A desacralización do Eu Poético, o

seu descenso das alturas onde se

situara ao longo do modernismo. E

temos que ter en conta aquí en que

medida a idea de existencia, fronte á

de esencia, está na raíz deste proceso. 

• A reincorporación da oralidade e,

dentro desta, do ton oral, do discurso

cotián, non só das palabras senón

tamén das estruturas sintácticas, as

frases feitas, os lugares comúns do

pensamento. 

A Antipoesía vai ser unha escrita

elaborada a partir da negación dos

trazos esenciais doutros modelos de

escrita, e non só modelos de escrita

literaria. O antipoema é unha contra-

dición, un contratexto. Non é só o

resultado da reflexión senón aínda

máis dunha busca levada a cabo

desde a poesía mesma. Trátase de

ver o poema como un produto falaz, o

resultado dunha traición, o acto come-

tido por alguén que, lonxe de denun-

ciar como a ideoloxía se prende na

linguaxe e o poema convértese, por

tanto, nun mero propagador desa ide-

oloxía, aínda que agora incrementado

o seu valor. O poeta é agora un novo

heroe que ten que desentrañar coas

soas armas da linguaxe as armas

máis sutís do inimigo, presentes

tamén na súa propia linguaxe. 

Velaí, pois, Manuel María, un

corredor de fondo do século entre o

existencialismo, inicial e final, e a anti-

poesía. 

O poeta considerou toda a vida que a escrita da súa obra debía adaptarse
e seguir os ritmos dos ciclos anuais, independentemente da fortuna que
os libros tivesen logo na súa edición, que non foi escasa.

A carón do monolito homenaxe da AELG en
Outeiro de Rei, 1997 [arquivo familiar].
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A máxima expectación nada no

mesmo día en que a RAG anun-

ciou que o autor honrado o 17 de maio

de 2016 sería Manuel María

Fernández Teixeiro foi preámbulo

certo do que está a acontecer. 

A festa das letras galegas semella

espreguizar certas actitudes e inten-

cións de non enterrarmos, iso si, coa

maior das solemnidades e carimbos

oficiais,  definitivamente, o autor ou

autora propostos, senón aproveitar-

mos a oportunidade para volvelos á

vida da lectura e relectura das súas

obras e ao rol desenvolto no seu cro-

nos biográfico.

Estreando o mes de abril, e xa

desde hai meses, os escaparates das

librarías –nomeadamente esas que

campan por canto gustan de colocar

na primeira liña da alba e non do sol-

por do local o libro galego- mostran

unha ampla variedade de propostas

editoriais, audiovisuais e musicais,

dirixidas a achegar a biografía e a fér-

til produción literaria do autor a todos

os públicos.

Asemade, as axendas culturais de

concellos, asociacións e colectivos

culturais, centros de ensino etc están

a programar eventos de tipoloxía

diversa que reconfirman o aserto que

moitas persoas intuïamos. Esta é a

primeira oportunidade para lle volver-

mos a Manuel María publicamente e

de xeito colectivo tanto amor e tanto

traballo xeneroso como el nos legou.

Manuel María asinou por volta dun

cento de obras, poéticas maiormente,

mais tamén narrativas, dramáticas,

ensaísticas, ás que cómpre sumar os

centos de columnas xornalísticas

publicadas no xornal A Nosa Terra, na

sección “Andando a Terra”, entre 1978

e 1988, ou en El Correo Gallego

desde 1989 até o 5 de setembro de

2004, poucos días antes de falecer.

Ao longo de cincuenta e catro

anos Manuel María escribiu sen acou-

go. A súa poesía foi asumida polo

pobo porque del e no seu idioma fala-

ba e diana de incontábeis versións

musicais de solistas e grupos aínda

hoxe inesquecíbeis porque nacía co

acompañamento da melodía.

O seu incansábel camiñar o país

respondeu á necesidade de coñecer o

humus que o explicaba desde a centra-

lidade local en que gravitamos como

referente que se expande até o plano

máis universal. A lección ben aprendida

da ilustre preguerra da man da Xeración

Nós: Galiza, célula de universalidade.

OS (CONTRA)TEMPOS DA ESCRITA
Mercedes Queixas Texto

Na homenaxe organizada pola AS-PG en setembro de 1995 [arquivo familiar].
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A atención prestada desde o exte-

rior foi relevante, converténdose nun

autor escolmado en antoloxías espa-

ñolas e portuguesas, así como tradu-

cido a linguas tan distantes como o

bretón, o catalán, o éuscaro, o caste-

lán, o inglés ou o ruso.

Mais tamén cómpre reseñarmos o

seu continuo ir e vir como resposta ao

reclamo do orador ilustre ou do inte-

lectual comprometido que atrapaba

na súa voz sabia, calidamente grave

nos centos e centos de actos en que

participou cruzando o país ou no exte-

rior, nos acubillos da nosa emigración

en Euskadi e Catalunya ou en Suíza e

Caracas, ou mesmo na sempre admi-

rada terra irmá, Portugal.

Este abreviado percorrido ben pui-

dera levarnos a algunha conclusión

errada, pois se algo non frecuentou a

vida persoal e profesional de Manuel

María foi o acompañamento de ele-

mentos facilitadores para a visibilidade

da súa inxente produción literaria.

Se repararmos no amplo catálogo

autorial do autor, comprobamos as

periódicas dificultades que o noso

autor máis prolífico da segunda meta-

de do século XX tivo para publicar, xa

desde os comezos, pois Advento, o

seu terceiro poemario, viu a luz no

Centro Galego de Bos Aires en 1954.

O mozo que con apenas vinte e

un anos publica Muiñeiro de bréte-

mas (1950), o que será o primeiro

poemario en galego da posguerra

escrito por un autor non édito na pre-

guerra, recibido con grande sorpresa,

non consegue publicar en Galaxia,

editora de referencia após 1950, até

1963 o libro Mar Maior, como primei-

ra e única ocasión.

Algúns textos de Manuel María

non conseguen ser éditos nun tempo

próximo ao ritmo da escrita por impe-

dimento do órgano censor, isto é, por

denegación do permiso da autoridade

unha vez revisado na coñecida como

“consulta voluntaria”. 

Textos expurgados e censurados

acha o poeta nos seus mecanoscritos

intitulados Versos para un país de

minifundios (Edicións Nós de Buenos

Aires, 1969) e mais os Versos para

cantar en feiras e romaxes (Patronato

da Cultura Galega de Montevideo,

1969), ilustrado por Luís Seoane. 

Libros exiliados por quen non per-

mite facer transparente a problemáti-

ca nacional galega representada na

crueza da emigración, no desprezo

pola lingua propia, na loita de clases,

na denuncia da indefensión da clase

obreira, nos agravios medioambien-

tais, no colonialismo político e econó-

mico que invalidan a capacidade de o

pobo ser e decidir por si propio.

Temáticas que tampouco aceptaba de

bon grao o pensamento do modelo

cultural oficial que guiaba o canon.

Concretamente a década dos

anos 70 reflicte a desigual evolución

entre creación e edición e, malia a

intensa escrita lírica, non conseguirá

ver publicado ningún título en Galiza

até 1976, polo que a súa obra máis

unha vez vive o capítulo da luz do exi-

lio, asumindo a solidariedade dos

irmáns galegos ou portugueses os

custes de edición e procurando as

complicidades amigas mobilizaren

unha difusión cativa e pouco menos

que clandestina que unha alta calida-

de e diversidade de temáticas e rexis-

tros, xunto a unha personalidade

humanista coherente e consecuente

nos principios e na concreción das

accións, evitou ficasen no desterro

máis negador e anulador.

Bos Aires, Porto, Xenebra,

Montevideo, Lisboa e Madrid converte-

ranse na toponimia acubilladora dunha

incesante relación bibliográfica neste

eixo cronolóxico: Remol (1970), Odes

nun tempo de paz e de ledicia (1972),

Aldraxe contra a xistra (1973), Informe

para axudar a alcender unha cerilla

(1973), Laio e clamor pola Bretaña

(1973), Poemas ao outono (1977).

A obra de Manuel María é das de

maior entidade das publicadas na

segunda metade do século XX, cuanti-

tativa e cualitativamente. O carácter

multitemático de moitos dos títulos pre-

sentan un panorama real e literario fér-

til de forte impacto no público lector, o

que explica que, malia as severas difi-

cultades de publicación e recepción

dunha boa parte da obra, consiga ver

en vida sucesivas edicións de obras

como Terra Cha, Documentos perso-

aes, Muiñeiro de brétemas ou Os

soños na gaiola.

A autenticidade da obra do poeta,

do escritor, reside na aproximación á

rede temática de interese universal

como o amor, a morte, a nostalxia, a

paisaxe, a metafísica, a relixiosidade, o

ecoloxismo, a emigración, o humor,

mais tamén no recoñecemento da súa

xenerosidade e entrega na defensa

dos valores individuais e colectivos da

súa xente, coa poesía como ferramen-

ta de intervención social, coa man

sempre tendida ao pobo como voz dos

silentes e das expropiadas, na dignifi-

cación da lingua galega e da cultura

que constrúe a nación.

A obra de Manuel María é das de maior entidade das publicadas na
segunda metade do século XX. O carácter multitemático de moitos dos
títulos presentan un panorama fértil de forte impacto no público lector.

04.16 75

14-cultura protexta:j-cultura  21/4/16  0:51  Página 75



76 04.16

P
r
o
T
e
x
t
a

T

Pr
oP

os
ta

s

N os tres meses que van alá

deste ano de celebración de

Manuel María como autor homenaxe-

ado no Día das Letras Galegas, foi

aumentando o número de publica-

cións sobre a súa vida e a súa obra.

Ademais de fermosas reedicións e

adaptacións das obras de teatro e de

poesía que el escribira para a infan-

cia, fixéronse varias antoloxías da súa

obra poética. A diferenza do ano

pasado, o profesorado de primaria e

secundaria dispón de abundante

material para traballar nas aulas

sobre o poeta chairego, animando ó

alumnado a memorizar algunha das

composicións que escribiu pensando

no mundo escolar. 

O poeta chairego, home bo e

xeneroso, do que gran número de

persoas temos memoria recente,

aínda goza de popularidade en

Galicia. Foi obxecto de homenaxes e

de estudos, entre os que cómpre

salientar os de Camilo Gómez Torres,

o seu primeiro biógrafo e analista do

conxunto da súa obra, grazas ó que

contamos desde 2001 coas Obras

completas de Manuel María en dous

voluminosos tomos. Mais, con ser un

autor popular, segue a ser coñecido,

esencialmente, polos seus libros de

denuncia social e polo seu compromi-

so coa nación galega.

Co gallo de “As letras galegas

2016”, a Editorial Galaxia, á parte das

obras infantís con textos do poeta,

publicou a súa biografía escrita por

Mercedes Queixas e a antoloxía poé-

tica do tamén poeta chairego Darío

Xohán Cabana que dan unha comple-

ta e, ó tempo, sucinta información

sobre o autor homenaxeado.

A antoloxía leva unha ampla intro-

dución na que Cabana relata os feitos

esenciais que, ó seu xuízo, foron

determinantes na escrita poética, con-

tinuando, con voz propia, na liña de

crítica biografista feita por Gómez

Torres. Mais, a diferenza deste, que

divide a produción literaria de Manuel

María en seis etapas, Cabana divídea

só en catro, que el chama “xeiras”. 

A antoloxía ten oitenta e sete poe-

sías escollidas entre corenta e oito

libros editados e un inédito, escritos

entre os dezanove e os setenta anos

(1949-2000) do poeta celebrado. A

escolla, que non debeu resultar

doada, está feita en colaboración con

Amelia Outeiro e chama a atención a

falta de proporcionalidade que hai

entre o número de poesías seleccio-

nadas en cada xeira e a cantidade de

libros escritos no mesmo período. 

A primeira xeira, que consta de

cinco libros escritos en tres anos

(entre 1949 e 1951), é a etapa exis-

tencialista de MM seguindo o ronsel

de Pimentel, que en O libro dos pre-

gos funde coa relixiosidade francisca-

nista de Díaz Castro. Desta época, a

máis breve e a de menor número de

libros escritos, hai vinte e cinto poesí-

as na antoloxía. 

A segunda xeira cobre catorce

anos, entre 1952 e 1966, e hai once

libros publicados, dos que están selec-

cionadas vinte e tres poesías longas e

sete brevísimas composicións (algun-

has ‘cuartetas’) de Terra Cha. Nesta

etapa o poeta segue diferentes liñas

temáticas (“Tempo de rupturas e de

afirmación nacionalista”, para Gómez

Torres), canta a Compostela, as paisa-

xes do Miño, da Terra Chá e de Foz,

nas que segue aparecendo a súa

fonda relixiosidade; fai neotrovadoris-

mo en O libro das cantigas; e xa nesta

xeira comeza a escribir poesías con

trazos de reivindicación política e

social, presentes, por exemplo, na

“Carta ós emigrados” de Mar maior e,

sobre todo, en varias composicións de

Remol, escritas entre 1963-68.

A terceira xeira iníciase co libriño

de catorce composicións, Pobra docu-

mental, escrito en 1966 e publicado

como número 2 da Coleición Val de

Lemos de Ediciós Xistral, que Manuel

María acababa de crear en 1968, e

remata en 1979. Desta etapa, con

MANUEL MARÍA EN CATRO XEIRAS
Camiño Noia Texto

Manuel María. Antoloxía poética
Edición e limiar de Darío Xohán Cabana
Escolma de D. X. C e Amelia Outeiro

Galaxia, 2016

Oitenta e sete poesías
escollidas entre corenta
e oito libros editados e
un inédito, escritos

entre os dezanove e os
setenta anos.
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dezaoito libros editados en once anos

(algúns poden considerarse folletos),

hai na antoloxía dezaoito poesías con-

tando [No outono o mundo...] do libro o

inédito “Poema da néboa aferrollada”.

Comprometido na militancia da UPG,

nesta etapa MM continúa escribindo

poesía social cando xa Cunqueiro e

Ferrín levaban anos publicando en

galego na liña da modernidade euro-

pea, que continuaría a Xeración dos 80.

A cuarta –de viaxes e regresos

para Gómez Torres-, comeza en 1980 e

comprende os catorce derradeiros

libros escritos polo poeta, dos que hai

dezanove poesías na antoloxía. Esta

etapa iníciase co compromiso de MM

na política local como membro do BNG

e remata coa saída do partido, sen

nunca renunciar a participar en actos

reivindicativos de carácter social e

nacionalista. O poeta céntrase na escri-

ta dunha poética confesional, vivencial,

na que, o mesmo ca nas etapas ante-

riores,  o eu enunciativo se identifica co

eu empírico. Algunhas  composicións

recordan os interrogantes existenciais

da primeira xeira, mentres outras

expresan a nostalxia do pasado, da

casa natal e das paisaxes da infancia,

percibíndose nalgunhas un lene senti-

mento relixioso expresado coa sinxele-

za do home de fe que foi sempre,

mesmo na etapa máis crítica e militan-

te; aparecen veladas críticas á inxusti-

za social; poemas que describen as

cidades visitadas; pero, sobre todo, o

eu enunciador dirixe a súa paixón amo-

rosa á amada Saleta, moi patente en

Poemas da labarada estremecida e

noutros libros posteriores, nos que se

atopan fermosas expresións de amor á

esposa, á compañeira e á musa.
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