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VERSOS PARA NÓS
POETAS DO SALNÉS

ADOLESCENCIA

As voltas do mundo 
obríganme a entrar.
Ninguén me pregunta.
Empúrranme
e eu son
o meu único camiño.
Tampouco eu pregunto.
Abro as portas
e submérxome
no descoñecido.
 Cara a luz.
 Sempre cara a luz.
Entro.
Aínda non sei
que non serei eu
cando isto acabe.

Mónica Góñez, 

  O Grove, Outono 18

Este curso a actividade do poema do mes leva como título “Versos para nós. Poetas do Salnés”. 
Puxémola en marcha para dar a coñecer escritoras e escritores novos que viven entre nós, que 
comparten un espazo físico e emocional á beira da ría de Arousa. Desta volta non imos escoller 
nós os poemas cos que facemos a actividade, senón que son as autoras e autores as que nos van 
agasallar cos seus versos. 
Queremos construír unha cadea onde cada poeta sexa un elo. Xa que logo, a idea é que cada 
unha delas convide a outro poeta a enviarnos unha composición que, coma sempre nós rotulamos, 
ilustramos e damos a coñecer, tanto no taboleiro da entrada do instituto, coma nesta revista.
A primeira persoa coa que nos puxemos en contacto foi Mónica Góñez, a poeta da Costa da 
Morte que dende hai algúns anos vive noutro fi sterre, en O Grove. Cal non sería a nosa sorpresa 
cando Mónica nos agasallou cun poema inedédito, composto a propósito para a nosa actividade. 
Queremos agradecerlle a Mónica a súa xenerosidade e a sensibilidade de escribir un poema tan 
lindo titulado “Adolescencia”. Aínda por riba, Mónica Góñez subliña o feito de que esta etapa 
da vida é un momento de TRANSFORMACIÓN! Nin que adeviñase que o leitmotiv deste curso na 
Biblioteca é precisamente ese!
Foi o alumnado de 1ºESO-B o encargado de rotular o poema, aínda que tamén o lemos e o 
traballamos noutras clases, tanto de 1º como de 4º da ESO.
Mónica Góñez continuou a cadea convidando a Antón Blanco Casás. A quen tamén temos 
que agradecer que nos mandase un poema do seu último libro. Antón, que aínda estivo pola 
Biblioteca a fi nais do curso pasado nunha sesión do Club de Lectura, está a facer un master en 
Barcelona e enviounos un poema 
do seu primeiro libro libro: A Oseira.
Precisamente quixo que tratase un 
tema relacionado coa ría de Arousa e 
escolleu a conmovedora composición 
na que fala sobre o naufraxio do vapor 
Santa Isabel e as heroínas de Sálvora.
Antón convidou a Afra Torrado para 
continuar a cadea. Xa estamos en 
contacto con ela e hai tempo que 
enviou os seus versos, pero da outra 
banda da ría chegou un poema 
de Noelia Calvo e xa o podedes ler 
no taboleiro da entrada, pois foi a 
composición que rotularon os alumnos 
e alumnas do Agrupamento de 1º da 
ESO, iso sí, coa axuda das de 4º. Tamén 
o poema de Noelia fala sobre o mar. 
Para completar a actividade, o 
alumnado do Agrupamento de 4ºESO 
propuxo celebrar un recital ao que 
asistan as autoras e autores e onde 
nós, o alumnado do IES Bouza Brey, 
recitemos as súas composicións.
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Ceibáramos un can
figura salvaxe capaz de conducir o barco
Os dentes do animal sabían
entón botarse ao océano.
Cara Sálvora 
guiar pequena lanchas aos baixíos
Recuperaban ósos do mar
Metíanos a bordo e
enfundábanos en sudarios
como peixe mínimo.
Comprendemos as lanchas
sendo recolectoras de alimentos
as lanchas
saían e amoreaban
guiadas polo can.
É certo que xamais coñecemos as embarcacións 
guiadas polo can.
É certo que xamais coñecemos as embarcacións 
guiadas polo can.

para o seu uso
senón para embestir con afogados
recollelos e tal vez
fotografarlles o xesto para os xornais.
Deles compre dicir que
portaban auga na boca.

   Antón Blanco Casás

Grazas á proposta poética de Antón Blanco Casás, cando 
hai case 100 anos que se produciu a impactante traxedia 
de Sálvora, estivemos nas aulas traballando sobre ela. 
Nicolás, alumno de 1ºESO-B, achegou á clase un exemplar 
de O Santa Isabel. Emigración, traxedia 
e heroismo, un libro resultante dunha 
exposición dirixida por Pilar Casas Gil 
no ano 2014. Este libro forma parte da 
biblioteca do colexio onde traballa a 
nai de Nico, en Ribeira. Trátase do CEIP 
Heroínas de Sálvora e está situado na 
parroquia de Aguiño, a onde pertencían 
as mulleres que tan esforzadamente 
salvaron os supervivintes do naufraxio 
e recuperaron ducias de cadáveres no 
medio do temporal. 

Os peixes rexeOs peixes rexeOs peixes re neranxeneranxe  escamas escamas esca
pero non senten
o esquecemento
sempre nadan.

Afrontar a perda da conscienciaAfrontar a perda da conscienciaAfrontar a perda da consci
A escrita vence naufraxios.A escrita vence naufraxios.A escrita vence

Chegará o día
no que o mar
inunde toda a praza.

   Noelia Calvo


