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Sete anotacións para unha lectura (persoal)
da poesía galega de 2018
Miro Villar

1. A poesía como sólido reduto de resistencia 
A mediados  de decembro o diario  dixital  Praza  pública  daba a  coñecer  os  datos 
estatísticos do organismo estatal INE (Instituto Nacional de Estadística) referidos á 
edición en 2017 co seguinte titular «O número de libros publicados en galego volve 
descender e segue en mínimos», no que se alertaba do forte descenso neste índice de 
desenvolvemento cultural.

Até finais do presente ano non se coñecerán as cifras oficiais de 2018, mais é 
obvio que non se vai producir unha recuperación nesa crise, porén sen podermos 
ofrecer datos que o confirmen temos a certeza de que a poesía foi o xénero que se 
configurou como un sólido reduto de resistencia,  se callar porque a redución de 
títulos e tamén de tiraxe de exemplares que se produciu na literatura galega non lle 
chegou a afectar xa que a poesía nunca precisou de vendas para subsistir.

Unha  cala  no  rexistro  oficial  ISBN  (con  data  15  de  marzo)  sinala  que  se 
publicaron 45 libros de poesía en galego e outros 11 de poesía infanto-xuvenil na 
nosa lingua, porén os datos só son unha aproximación xa que están inzados de erros, 
títulos que aparecen con máis dun ISBN, algún que nin sequera está na nosa lingua 
e  bastantes  que  aínda  non  aparecen  fichados  e  dos  que  nós  temos  constancia 
lectora. En calquera caso, máis de 60 títulos diferentes que non son poucos para un 
sistema literario tan feble e tan dependente da lectura escolar como o noso.

2. Dous novos buques insignia na edición de poesía galega 
Dende a súa fundación en 1991 a editorial Espiral Maior, dirixida polo poeta Miguel 
Anxo Fernán-Vello, foi o selo que maior número de títulos publicou das últimas 
décadas, porén durante 2018 tan só cinco títulos viron a luz con este carimbo e catro 
deles porque o selo edita diferentes certames de poesía (Xosémaría Pérez Parallé, 
Concello  de  Carral,  Cidade  de  Ourense  e  Fiz  Vergara  Vilariño),  mais  sobre  os 
premios habemos volver. Por certo, da inexactitude do ISBN dá fe que eses cinco 
títulos non aparecían aínda no seu rexistro malia o teren.

Se as  contas  non fallan o primeiro novo buque insignia  na edición de poesía 
galega foi neste ano a Editorial Galaxia que presentou nove títulos na súa renovada 
colección «Dombate», contando a reedición de Baleas e baleas de Luís Castro, e un 
máis na súa colección xuvenil «Costa Oeste».
No mesmo chanzo estaría o proxecto editorial Chan da Pólvora con nove títulos nas 
súas diferentes coleccións, aínda ben que dous sexan as reedicións de Os eidos. O libro 
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do Courel de Uxío Novoneyra e os Seis Poemas Galegos de Federico García Lorca e 
outro a antoloxía (G) Dentes para morder a mazá [Doce poetas en creación].

A esa cifra de nove tamén chega Edicións Xerais, aínda que sumando a poesía 
infanto-xuvenil  con tres  poemarios dirixidos á  mocidade de Fran Alonso,  Carlos 
Negro e Antonio García Teijeiro.

Na relación do ISBN, alén das numerosas edicións de autor ou en editoriais de 
pre-pagamento, contabilizamos máis de trinta selos editoriais diferentes, dos que 
ningún outro supera os cinco títulos. En conclusión, a edición de poesía galega é, 
como a nación, un territorio de minifundios e de marcos nas leiras.

3. Os certames poéticos, tan necesarios coma sempre 
Non imos relacionar aquí todas convocatorias que premian a creación poética, mais 
hai un número non pequeno delas que deveñen moi importantes no noso sistema 
literario porque alén da dotación económica aseguran a publicación do libro, feito 
que interesa moito a calquera poeta por lle dar visibilidade á súa obra, aínda que 
sexa agardando un ano a súa aparición pública.

Alén do Premio da Crítica que recibiu Lupe Gómez por Camuflaxe  (Chan da 
pólvora), os premios trouxeron en 2018 a publicación de varias obras de poetas dos 
oitenta como Corpo de Antón Lopo (VI Premio Lueiro Rey);  dos noventa como 
Galicia en bus de María Reimóndez (XX Premio Johán Carballeira), O lugar que non 
hai de Estevo Creus (XXX Premio Eusebio Lorenzo Baleirón), Antídoto de Emma 
Pedreira (XLIII Concello de Vilalba); do inicio de século como Das árbores tropicais e 
do amor  de Xosé Luís Mosqueras Camba (XX Concello de Carral),  No interior do 
vento de Xurxo Alonso (XXII Premio Avelina Valladares), A vida salvaxe de Gonzalo 
Hermo (XVI Premio Afundación)  e  novas  voces  como Claus  e  o  alacrán  de  Lara 
Dopazo Ruibal  (XVII Premio Fiz Vergara Vilariño),  A situación actual  de Laura R. 
Cuba (XI Premio Victoriano Taibo), O Xiro de Noelia Gómez (V Premio Gonzalo 
López Abente), As casas de Carlos Lixó (XXX Premio Pérez Parallé) e Diáspora de 
amor balea de Andrea Nunes e María Rosendo (XII Certame de Poesía Erótica Illas 
Sisargas),  mentres  que o  XXXIII Premio Cidade de Ourense trouxo a  obra  do 
poeta alentejano Fernando Fitas.

A incidencia dos premios na publicación literaria vaise acrecentar este mesmo 
ano  pois  dous  certames  de  nova  creación,  con  ditame  en  2018,  conlevarán  a 
aparición de novos  libros,  velaí  os  Premios  SELIC de creación literaria,  que na 
categoría de poesía gañou Rafa Vilar  con A cidade  e  a  chuvia,  mentres que Jorge 
Moral con Ás apalpadelas fíxose I Premio Florencio Delgado Gurriarán.

A maiores, non se pode esquecer que viu lume Aplicación instantánea, obra coa que 
Carlos Negro   gañara o Premio Jules Verne de Literatura Infantil, ou finalmente os 
premios a traxectorias, así o Premio Laxeiro co que a Fundación do mesmo nome 
acordou recoñecer a Xosé Luís Méndez Ferrín e Chus Pato recibiu o XI Premio 
Clara  Campoamor  á  igualdade  de  oportunidades  outorgado  polo  Concello  de 
Ourense.
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4. Que se publicou? Unha gran xeración. Poetas que se foron 
Nos últimos días de decembro de 2018, con 96 anos ben feitos, a nosa poeta decana 
Luz Pozo Garza (1922) publicaba Pazo de Tor. E con libro individual, Noelia Gómez 
(1993) O xiro, aos seus 25 anos, aínda que hai poetas máis novas na antoloxía Dentes 
para a mazá. Doce poetas en creación e tamén xa as había na anterior No meu despregar 
(2017). O dato é revelador, máis de setenta anos separan as datas de nacemento das 
nosas poetas en activo, feito que certifica que son varias as promocións ou xeracións 
que coinciden no pulso creativo. Obviamente, nas promocións anteriores o ritmo é 
máis lento, como testemuña que a denominada xeración dos oitenta, a máis feraz na 
historia  da  nosa  literatura,  só  a  teñamos  representada  neste  último  ano  polas 
achegas de Cesáreo Sanchez Iglesias (As bolboretas do Mekong), Pilar Pallarés (Tempo 
fósil) e Antón Lopo (Corpo) e aínda Antonio García Teijeiro (Paseniño, paseniño) de 
engadirmos a poesía infantoxuvenil.

Resulta revelador que poetas de promocións anteriores teñan máis presenza, e 
que sexan as novas voces as que agromen con ímpeto, aínda que a xeración dos 
noventa  tamén  ten  unha  notable  aparición  nos  libros  publicados.  Daquela,  ben 
fermoso é que a poesía galega teña un esplendoroso futuro por de diante.

2018  trouxo  tamén  importantes  recuperacións,  Chan  da  Pólvora  presentou  a 
edición  máis  completa  de  Os  Eidos.  O  libro  do  Courel  de  Uxío  Novoneyra,  cun 
dicionario intitulado As cores do ucedo, realizado por Emilio Araúxo e un prólogo de 
Olga Novo. Tamén viu a luz a Poesía reunida (1982 2004)  de Xela Arias, en edición 
literaria de Chus Nogueira,  e por mor das Letras Galegas foi  recuperada a obra 
María Victoria Moreno, Elexías de luz, preparada por Xavier Senín.

No ámbito dos estudos literarios tamén salientaron Samuel Eiján. Poesía reunida, 
un traballo de Francisco Leira e Armando Requeixo, quen destacou como autor de 
poesía relixiosa na nosa lingua ou os Poemas do mar e léxico mariñeiro de Antón Zapata 
García. 

Nas despedidas foi o ano no que se foron Víctor Campio Pereira, unha semana 
antes  de  recibir  unha  homenaxe  polos  seus  90  anos  na  Ínsua  dos  Poetas;  Lois 
Antón, que finou con 87 ou Isidro Novo aos 66 anos, todos tres aínda en activo, 
nomeadamente Isidro.

5. Poesía transterrada e proxección exterior 
La lluvia en el mar. Una antología de poesía gallega contemporánea, unha escolma persoal 
de Vicente Araguas, que compila 26 poetas, desde Luz Pozo Garza até Antía Otero, 
conformouse como  a maior proxeccion externa, cos poemas en galego e castelán. 
De  resto,  a  proxección  limitouse  ao  interese  de  editoriais  foráneas  por  voces 
poéticas  como Chus  Pato,  Poesía  reunida.  Volume  I  (1991-1995);  en  Ultramarinos; 
Baldo Ramos,  palabras  sen  ninguén  /  palabras  sen  nadie,  en Tigres de papel;  Martín 
Veiga,  Diary  of  Crosses  Green,  traducido  por  Keith  Payne,  en  Francis  Boutle 
Publishers, ou Tripas de Alberte Momán, en galego e castelán, na Editorial Belagua. 

Cabo delas, Takekazu Asaka preparou a edición en xaponés de Follas Novas de 
Rosalía  de  Castro,  traducida  como  Wakaba  syuu,  mentres  que  Marco  Paone 
presentou en italiano a Poesia ultima di amor e malattia (1992-1995), de Lois Pereiro.
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Que nós coñezamos son os únicos libros traducidos, aos que habería que engadir 
moitos  poemas  de  diversos  autores  en  diferentes  revistas,  nomeadamente 
electrónicas,  ou os textos que acompañan a Yolanda Castaño, sen dúbida a nosa 
poeta con maior presenza en festivais literarios internacionais.

6. Outros formatos e edicións singulares 
Unha das maiores novidades neste ámbito foi O puño e a letra, que inaugurou na nosa 
literatura o xénero Cómic Poetry, pois a selección de 40 poemas de Yolanda Castaño 
foi ilustrada por outros tantos autores galegos de banda deseñada. E música, poesía 
e  banda  deseñada  mestúranse  no  proxecto  multimedia  De  baleas,  de  Eduardo 
Estévez.

No  videográfico  coincidiron  neste  tempo  dous  documentarios  en  DVD, 
Versogramas de Belén Montero, Juan Lesta e Celia Parra,  en Galaxia,  e Vértice  de 
Versos,  autoedición  de  Carlos  Lorenzo,  que  fai  un  percorrido  pola  poesía  galega 
desde os anos 90.
Tamén chegaron outras propostas como A dobre páxina, poesía visual Baldo Ramos e 
Xosé Mª Álvarez Cáccamo; Non, amor, de Diana Varela Puñal e Cristian Rola, en 
Medusa, ou Linguaxes dixitais, de Clara Vidal, en Urutau.

No mundo  dixital  a  poesía  galega  está  moi  viva  e  algunhas  desas  propostas 
mesmo chegaron  a  callar  despois  na  edición  dun libro,  como ocorre  con  Poesía 
mínima de Helena Villar, unha selección dos textos que a poeta foi adiantando nas 
redes sociais con versos e fotografías da súa autoría. Doutra banda, Suso Díaz lanzou 
a súa persoal homenaxe a Rosalía co título Si cantan es ti que canta, con presentación 
simultánea en facebook e instagram.
E hai moitos outros proxectos nas redes que non deron aínda en libro, por citarmos 
algúns  as  propostas  case  diarias  de  Xesús  Rábade  Paredes  ou  Carmen  Villar 
(@CarmedeMilmanda) no twitter ou tamén nesta rede a colectiva A Poesía Galega 
(@LeiaPoesiaGz) que divulga poemas de obras publicadas actuais ou históricas.

No mundo da música medrou de xeito considerable o interese pola poesía galega, 
quer  sobre obras  individuais,  como Victoria  da  luz  de Xardín desordenado sobre 
poemas de María Victoria Moreno; A Estrada da Vida, de Manoele de Felisa e versos 
de Xosé Luna; o Grupo Ouriol con poemas de Avilés de Taramancos na voz de Eva 
Veiga, quer sobre obras colectivas, como 2 na fronteira, dúo musical de Maurizio 
Polsinelli  e  a  voz  de  Carmen  Penim,  en  Herdeiras,  con  textos  de  poetas 
contemporáneas, que viu a luz xa a finais de 2017, mais que tivo unha importante 
xeira de concertos en 2018, e Uxía recibía o Premio da Música Independente 2018 
por outro traballo de meses anteriores Uxía-O, sobre poemas de Novoneyra.

Non  citaremos  todas  as  propostas,  mais  velaí  Chicharrón  nas  súas  Cancións 
clínicas musicando un poema de Gonzalo Hermo; Samarúas que adaptan poemas de 
Celso Emilio e de Xosé Iglesias ou a banda Ith que musicou a Fiz Vergara Vilariño; o 
espectáculo  poético  musical  entre  Isaac  Xubín  e  O Leo  i  Arremecághona;  sen 
esquecermos  a  colección  Sonárbore  de  Galaxia  que  editou  varios  libros-CD 
dixiridos ao público infantil, con moita poesía.
No ámbito  sonoro  están  tamén  os  Premios  aRi(t)mar,  que  convoca  cada  ano  a 
Escola Oficial de Idiomas para recoñecer os mellores poemas e cancións de Galicia 
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e Portugal, que mereceu o poema Blues do Rei Bermang = B.B.King, incluído en Long 
Play, de Lois Pérez.

Por parte,  a  compañía Teatro do Atlántico presentou un recital  dramático de 
poesía galega contemporánea, e a compañía Casahamlet unha produción con versos 
das obras de Luís Seoane publicadas nos anos cincuenta: Fardel d'esilado; Na brétema, 
Sant-Iago e As cicatrices.
Foi ano de biografías de poetas, como a de María Vitoria Moreno homenaxeada nas 
Letras Galegas, mais 2018 tamén trouxo Rosalía de Castro. Cantos de independencia e 
liberdade (1837 –  1863),  de María Xesús Lama, e Manuel Antonio.  Vida e misterio dun 
poeta galego, de Xosé Ricardo Losada, mentres recibiu o Premio Losada Diéguez a 
obra  publicada  meses  antes  Manuel  Antonio.  Unha  vida  en  rebeldía,  de  Xosé  Luís 
Axeitos.

E dous breves apontamentos máis, Lucía Aldao máis coñecida polo seu labor en 
Aldao & Lado, xunto a María Lado, regresou con forza á publicación de textos con 
Todo isto antes era noite (Apiario). O outro ten a ver co interese que suscitou (e debería 
ter máis eco) o ensaio Lingua de Eva e Adán. Sobre poesía e poetas, de Xavier Seoane.

7. Festivais e revistas 
Fóra do ámbito textual non podemos esquecer a traxectoria dos festivais, desde o 
decano Festival de Poesía do Condado, na súa 32ª edición; a XI Semana de Poesía 
Salvaxe de Ferrol; a décima edición de Lúas de Outono, homenaxe anual que organiza 
a Fundación Manuel María; as oitavas edicións do Festival Kerouac en Vigo e de 
PontePoética, o Festival Internacional de Poesía de Pontevedra; a sétima xeira do 
Obradoiro Internacional de Tradución Poética Con barqueira e remador na Illa de San 
Simón,  coordinado por  Yolanda  Castaño;  o  PoemaRía,  Festival  Internacional  de 
Poesía de Vigo;  o Implícate!  Festival  de música e palabra solidaria que todos os 
xaneiros realiza a ONG Implicadas no Desenvolvemento; A Festa da Palabra da 
Insua dos Poetas que preparaba unha homenaxe a Víctor Campio Pereira no seu 90 
aniversario,  á  que  non  puido  asistir  pois  finou  unha  semana  antes;  mais  tamén 
outros festivais en pequenas localidades como o Mondoñedo é poesía que chegou á súa 
5ª  edición;  o  Poema  agosto:  Festival  Internacional  de  Poesía  en  Allariz;  o  V Día  das 
Galegas nas Letras, no que A Sega. Plataforma de Crítica Feminista homenaxeou a 
poeta Marica Campo; a IV Festa da Palabra de Foz que organiza A Pomba do Arco; 
o  IV Festival  dos  Eidos  da  Fundación  Uxío  Novoneyra;  o  IX Día  Lugrís  que 
percorre A Coruña ou III Libros a Monte que realiza a Fundación Luís Seoane, ou a 
primeira edición da Feira do Libro de Poesía Paco Souto que organizou a Asociación 
Cultural  Caldeirón,  co  apoio  do  Concello  de  Malpica  e  da  Asociación  Cultural 
Malante, para render homenaxe ao poeta finado.

E velaí tamén o ciclo Poetas Di(n)versos, tamén coordinado por Yolanda Castaño 
no  Ágora  coruñés;  os  ciclos  de  recitais  Polvorín  de  versos  na  libraría  Chan  da 
Pólvora e Teñamos a Poesía en Paz na libraría pontevedresa Paz; os Vermute en verso, 
na baiuca compostelá Casa das Crechas, así como a habitual presenza galega no III 
Encontro Luso Galaico de Escritores/as, até chegarmos á novidosa primeira edición 
do Festival  de Poesía Alguén que  Respira!,  coordinado por Antón Lopo na capital 
galega para celebrar o 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, cuxo manifesto inaugural 
elaborou e leu María Xosé Queizán e con diversidade de voces galegas e foráneas.
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Porén,  un ámbito fraco é  o  das  revistas  ou publicacións  periódicas,  en papel 
resisten con apoios institucionais as vedrañas Dorna, na USC; Clave Orión, revista 
que creou a poeta Luz Pozo Garza e que publica o Centro Ramón Piñeiro; e a máis 
nova Revista Olga.  Revista de  Poesía  Galega en Madrid.  De resto, subsisten na rede 
algunhas outras, poñamos por caso as reintegracionistas palavra comum e Elipse.

Coda 
A poesía galega interesa e está moi viva, como testemuña que Poesía, a luz apagada? 
fose  o  lema  da  XVª  edición  do  Simposio  "O libro  e  a  lectura"  artellado  pola 
Asociación Galega de Editoras no Consello da Cultura Galega e cuxas conclusións 
están pendentes de publicación, mais os relatorios están dispoñibilizados na rede.

No mundo da edición literaria é un sólido reduto de resistencia, e os premios 
axudan non pouco a manter ese ritmo de publicación, ao tempo que no ámbito da 
difusión son moitas as iniciativas, quer nas lecturas ou nos recitais, quer na música 
ou no video.
Pola contra,  mingou a presenza de revistas  poéticas  e  a  proxección exterior,  vía 
versións e traducións, é aínda moi pequerrecha de a compararmos coa vigorosidade 
da produción e malia os recoñecementos críticos que adoita recibir a nosa poesía. 
Luces e sombras.
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