
A POESÍA  ACTUAL

Os últimos vintecinco anos.

No ano 1981 apróbase o novo Estatuto de Autonomía, que xunto coa Constitución
Española de 1978 consideraba que Galiza, Cataluña e Euskadi, eran nacionalidades
históricas, por teren plebiscitado o seu Estatuto antes do golpe de Estado fascista do
36.  Isto  abriu  camiño  a  un  proceso  que  democraticamente  ía  posibilitar  que  a
cidadanía exercese os seus dereitos e que o país  fose acadando maiores cotas de
autogoberno a través da paulatina descentralización do Estado Español.

No  1986  España  entra  na  CEE  (  hoxe  en  día  Unión  Europea),  e  a  partir  deste
momento a economía galega,  que ten que competir  co resto de Europa, padece a
reconversión naval, as cotas lácteas e perde o control do sector pesqueiro. Mais a
entrada en Europa permitiu a chegada de subsidios  do fondo de solidariedade, non
sempre  ben  aproveitados,  que  serviron  para  mellorar  as  infraestruturas,  as
explotacións leiteiras e gandeiras e modernizar a industria, como no caso da cría de
peixe en catividade,  ao tempo que se  daba un aumento do sector  terciario  ou de
servizos.

Prodúcese ademais un aumento da poboación nas vilas e cidades acompañado dun
progresivo abandono do campo. Nace nestes anos unha cidadanía galega nova, máis
informada e con valores novos como o ecoloxismo ou o feminismo ao tempo que se
está a producir unha perda acelerada de falantes en galego, nas xeracións mais novas,
que foron as que tiveron un ensino da lingua e literatura galegas. Isto sucede cando
están aumentando as publicacións en galego, cando comezamos a dispor de medios
de comunicación propios,  como a radio e televisión públicas galegas e algún que
outro diario, revista ou semanario.

O que caracterizou o ámbito estritamente do poder político foi a permanencia case
continuada da mesma formación de dereitas no poder. Mais unha permanencia tan
longa  dunha  mesma forza  política,  xunto  a  momentos  de  forte  crise  como foi  a
provocada polo afundimento do Prestige, que inzou de chapapote as nosas costas,
permitiu finalmente no 2005 un histórico cambio no goberno da Xunta de Galiza.

A procura do estándar literario.

Desde a Segunda República non coñecera a literatura galega condicións de liberdade
en que expresarse, agás a literatura producida en América no exilio, e é a partir de
agora cando se abren os camiños da expresión literaria negados con anterioridade. De
aí que os poetas busquen novas formas de expresión, e os narradores se decanten por
novelas de temáticas novas, de aventuras, histórica, xuvenil, de terror... No teatro, a



pesar  das  grandes  dificultades  económicas,  aparecen  as  compañías  de  teatro
independente. É neste momento cando o galego se usa máis nos ensaios de temática
non  só  literaria  ou   histórica,  tamén  política  e  económica.  Estase  na  procura  da
normalidade para a expresión da nosa literatura.

O  contexto  en  que  se  produce  este  despregue  literario  coincide  cunha  serie  de
cambios na sociedade que teñen que ver co uso da lingua:

1.-   O galego consegue o rango de  lingua cooficial,  mais  é  unha cooficialidade
subalterna do español. O parlamento do goberno autónomo promulga normas legais
que afectan ao ensino e que obrigan a que se impartan en galego certas materias,
tamén no referente á toponimia se indica que a única forma oficial é a galega, e se
regula o uso da lingua na administración. Estas normas son incumpridas en moitas
ocasións e as autoridades non articulan medidas de control.

2.-  A lingua vai  recuperando ámbitos de uso na actividade política  e  cultural,  no
ensino, na radio e televisión galegas, creadas no 1985, na publicidade e en moitos
outros ámbitos, grazas ao traballo feito por numerosas organizacións e asociacións
que  xorden  nestes  anos.  É  o  caso  da  AELG,  AGAL,  AS-PG,  A  Mesa  pola
Normalización  Lingüística,  de  ámbito  nacional  e  moitas  outras  tamén  de  ámbito
local.

3.- Progresouse nos estudos de lingüística galega, saíron dicionarios, gramáticas, ao
tempo  que  aumentaron  o  número  de  obras  publicadas  na  nosa  lingua.
Aproximadamente un 25% das publicacións en galego son da responsabilidade da
Xunta de Galiza; unha porcentaxe considerada demasiado elevada.

4.- Os escritores tomaron posicións con respecto á norma escrita do idioma. Con
anterioridade a  esta  etapa os escritores utilizaban a  norma segundo o seu criterio
persoal, e moitas veces sen un criterio fixo. Agora procuran un modelo supradialectal
que non sempre coincide coa normativa proposta polo ILG e a RAG.

A poesía na década dos 80

É  a  partir  dos  anos  80  cando  os  poetas  abandonan  a  poesía  comprometida  coa
sociedade ou socialrealista, herdada da etapa da ditadura franquista, en que a loita
social polas liberdades e a democracia eran temas frecuentes na poesía. Chegaron
novos  tempos,  e  agora  o  poeta  faise  egoísta,  regresa  a  si  mesmo,  esquece  as
responsabilidades cos demais, preocúpase pola forma, pola estética, é ante todo un
artista. 

Son  en  certo  modo  estes  novos  creadores,  cosmopolitas,  beben  das  fontes  da
literatura  española,  sobre  todo  dos  poetas  da  Xeración  do  27,  e  da  literatura
portuguesa,  de  Pessoa  e  Eugénio  de  Andrade,  tamén  admiran  a  poetas  europeos



(Cavafis),  e  americanos  (Ezra  Pound).  Non  esquecen  porén  a  tradición  literaria
galega, e reivindican a Pondal, por consideralo un clásico das nosas letras e a Manuel
Antonio que lles serve de referente vangardista. Os poetas destes anos  van ter moi en
conta as obras  Con pólvora e magnolias de Ferrín e  Seraogna de A. Pexegueiro,
obras que anunciaban a necesidade de  preocuparse pola calidade estética da nosa
poesía.  Algúns dos  escritores  consagrados  participan e  coinciden  cos  máis  novos
nesta vontade renovadora; é o caso de  Cunqueiro, que publica Herba aquí  e acolá
(1980)  ou  Xoana  Torres  con  Estacións  ao  mar.  Tamén   deixará  pegada  neles  o
maxisterio do poeta noiés Avilés de Taramancos.
 
Nesta década créanse un número importante de asociacións que pularán pola cultura,
a lingua e a literatura; os concellos, deputacións e as mesmas asociacións convocan
premios literarios como O Facho, Esquío, Lelia Doura, González Garcés, Premios
Cidade de Ourense, Espiral Maior, e outros, que posibilitan a publicación de libros e
a promoción de novas voces poéticas. Así mesmo nacen publicacións periódicas de
lingua  e  cultura  como,  Dorna,  Nordés,  Agália  e  Luzes  de  Galiza  con  páxinas
dedicadas á poesía.

A poesía dos 80 é unha poesía basicamente lírica, moitas veces máis preocupada pola
forma que polo fondo, estética, e experimental sobre todo na linguaxe. Formalmente
non se poñen límites, e podemos encontrar perfectos sonetos, versículos breves ao
lado de longos versos ou poemas en prosa; case sempre prefiren o versolibrismo. Os
poemas son moi  traballados,  buscan  a  perfección formal  e  non preocupa  tanto  a
claridade nos contidos.
 
Os poetas desta década déixanse influír pola cultura urbana, e procuran a relación con
outras artes como a fotografía, a pintura, a música, o cine... Os temas máis frecuentes
son o Amor visto dun modo moi libre, sensual e erótico; o amor exprésase cunha
linguaxe nova, máis directa e atrevida. Créase unha estética do amor que é cualificada
como exclusivamente galega, sobre todo da man do poeta Fernán-Vello. Outro dos
temas frecuentes é a Terra, vista  como paisaxe ou como lembranza dos espazos do
pasado, ou a Morte que aparecerá en poemas cheos de pesimismo.

O  culturalismo,  a  referencia  a  escritores  doutras  épocas,  a  mitos,  heroes
revolucionarios,  citas  literarias...está  presente  nas  obras,  o  cal  fai  que  haxa  unha
maior distancia entre o poeta e a sociedade. Abandonarán o culturalismo máis adiante
para centrárense, os poetas, nas súas propias vivencias.

Os poetas inicialmente agrúpanse sobre todo a finais dos anos 70, publican obras
colectivas, dan recitais, organizan espectáculos poéticos, e constrúen un novo modelo
de expresión poética. Crean os colectivos Rompente, Alén, Cravo Fondo e outros
máis adiante.

Nace en 1983 A Festa da palabra silenciada, un proxecto sen precedentes, destinado
á divulgación da lingua e cultura galegas, pensado para impulsar a literatura feita



polas mulleres e darlle máis espazo ás escritoras. Publican con este fin unha revista
elaborada  durante  moitos  anos  só  por  mulleres,  producida  por  Feministas
Independentes Galegas e dirixida por María Xosé Queizán,  na cal  se  publican as
creacións  de  escritoras  non  só  galegas,  no  seu  idioma  orixinario,  e  interesantes
estudos monográficos de grande interese por estaren feitos desde unha perspectiva
feminina. 

Rompente

É un grupo de comunicación poética que xurdiu no 1976 e  se deu a coñecer na
antoloxía Crebade as liras e nas chamadas Follas de resistencia poética. Integra na
poesía a música rock, o deseño ou o teatro, e a estética do mundo urbano, a cultura de
masas, o cómic ou a publicidade. Son poetas inconformistas, rebeldes, provocadores
e comprometidos politicamente. Editan un manifesto colectivo "Fóra as vosas sucias
mans de Manuel Antonio"(1979), no cal reivindican a este poeta como bandeira da
modernidade e da ruptura coa poesía tradicional. 
Os  seus  integrantes  son  Antón  Reixa,  Alfonso  Pexegueiro,  Alberto  Abendaño  e
Manuel M. Romón. O primeiro libro foi  Silabario da turbina (1978) e logo   Tres
tristes tigres (1979). Ademais destacaremos as obras de Avendaño, Facer Pulgarcitos
Tres  e a de Reixa  As ladillas do travestí. 
Destes autores cabe destacar que a partir dos anos 80 van traballar no audiovisual.
Antón Reixa canta no seu grupo Os Resentidos do que foi famosa a canción "Fai un
sol  de carallo".  Posteriormente dedícase ao vídeo,  á  televisión,  "Mareas vivas",  e
mesmo á dirección de cinema "O lapis do carpinteiro". Romón traballou no "Xabarín
club" e Avendaño na radio.

Miguel Anxo Fernán-Vello

É un dos poetas máis representativos e premiados da poesía deste período. Colabora
nos libros colectivos  De amor e  desamor  (1984 e  1985).  A súa poesía  concentra
algunha das liñas da poesía dos 80: presenza do amor e o erotismo, unión panteística
coa paisaxe e a terra,  a morte e a soidade.  A  preocupación formal lévao a unha
linguaxe coidada,  sensual  e musical.  Nos primeiros libros,  Do desexo en corpo e
sombra (1984),  Seivas de amor e tránsito (1984) e  Memorial de brancura (1985),
destacan o tema erótico-amoroso e a preocupación pola beleza. Chegou este autor a
falar dunha “sensualidade galega” cunha simboloxía propia. A partir de O Livro das
paisaxes  vivas (1985)  introduce  a  temática  paisaxística  e  da  terra  que  terá
continuidade en  Entre agua e fogo  (1987). Máis adiante publica  Poemas de lenta
nudez (1994),  As  certezas  do  clima (1996),  Territorio  da  desaparición (2004)  e
Capital do corpo (2004). Tamén participa da dramaturxia, do ensaio e como editor é
promotor do premio de poesía Espiral Maior.



Pilar Pallarés

O seu primeiro libro, Entre lusco e fusco (1980), presenta unha poesía socialrealista,
ao lado de poemas de temática intimista.  Sétima soidade (1984)  é  un libro máis
vinculado á  poesía  dos  80,  descubre a  Manuel  Antonio e  Cunqueiro,  a  literatura
portuguesa e  manifesta unha preocupación formal. A súa poesía non se centra só no
xogo culturalista de moitos dos seus compañeiros e nela predomina o tema amoroso
que se identifica co sufrimento e mesmo a morte.  Foi evolucionando cara a unha
configuración poética do feminino en composicións de temática amorosa, xunto á
preocupación pola  soidade, a comunicación e o discorrer da vida cotiá.  Publicou
tamén  Livro das devoracións (1996) e Poemas (2000).

Xulio L. Valcárcel

Este autor lugués presenta na súa obra unha evolución poética  coherente, unha lingua
moi  pulida,  breve  e  que  resalta  a  autenticidade  da  súa  humanidade  e  tenrura.
Evoluciona desde unha angustia existencial no primeiro poemario,  Víspera do día
(1979), pasa pola preocupación polo paso do tempo e polo amor até chegar a unha
vitalidade e optimismo nos demais libros, en que exalta o nacemento dunha nova
vida, a do seu fillo en O sol entre os dedos (1993), ou a luminosidade do verán que é
gozo de vida en  Memoria de agosto (1993). O seu último poemario é  Casa última
(2003).

Manuel Rivas

Famoso como narrador e xornalista. Na súa poética hai unha gran  preocupación pola
cultura tradicional galega e un sentimento ecolóxico expresado xa en  Balada nas
praias do Oeste (1985). A partir de Ningún cisne (1989) afástase do culturalismo e a
súa lírica móstranos unha realidade entre o rural e urbano, cunha sensibilidade moi
acusada pola  xente e as  cousas humildes,  como por exemplo en  Costa da Morte
Blues (1995). A súa obra poética está recollida no libro  O pobo da noite  (1996) ao
que acompaña un CD no que o autor recita os seus propios poemas.

Lois Pereiro

A súa obra aparécenos cunha traxectoria vital e poética singular, a dun bohemio que
percorreu os camiños de Europa empapándose de todas as estéticas que vai vivindo.
Tamén viaxou polo gume de mundos perigosos e prohibidos que o levaron a unha
morte  temperá  que  aparecerá  recollido  no  seu  libro Poesía  última  de  amor  e
enfermidade  (1995).  No  poema acróstico  vemos  ben  a  súa  doenza.  Noutro  libro
anterior recollera a obra que fora aparecendo en revistas e xornais: Poemas 1981/91
(1992). A súa poesía é dunha autenticidade asombrosa porque ten moito que ver coas
súas  viaxes  e  experiencias  vividas.  Influídos  pola  poesía  centroeuropea,  os  seus
poemas son como balas que atravesan a nosa sensibilidade. 



Outros  poetas  desta  xeración  son:  Xabier  R.  Baixeiras,  Xosé  María  Álvarez
Cáccamo, Xabier Seoane, Claudio Rodríguez Fer, Ramiro Fonte, Manuel Forcadela,
Anxo  Angueira,  Eusebio  Lorenzo  Baleirón,  Paulino  Vázquez,  Xela  Arias,  entre
outros.

A poesía dos 90 até hoxe

A partir  dos  90 aparecen  moitos  e  novos poetas  que  teñen unha grande vontade
innovadora, no formal e nos contidos. Estes novos creadores incorporan á poesía un
léxico pouco habitual, tomado do cotiá; queren que a súa mensaxe sexa entendida,
para o que usan unha linguaxe coidada pero directa e actual. No desexo de innovar as
formas rompen a lóxica discursiva e violentan a sintaxe, así temos por un lado poesía
directa e sinxela fronte a poesía simbólica e hermética. Séntense vangarda, participan
en concursos, certames, publican revistas e folletos poéticos como Animal ou Clave
Orión, e a súa poesía achégase aos ambientes modernos e xuvenís, aos pubs e bares. 

Nacen  novos grupos poéticos: o Batallón Literario da Costa da Morte, Blas Espín,
Un Medio, Dolmen, Ronseltz, etc. Estes grupos organizaron publicacións conxuntas
como Rumbo ás illas (1998), manifestos e recitados, como A caricia da serpe de Lino
Braxe, moi influídos polo espectáculo teatral. O Batallón Literario da Costa da Morte
está formado por un grupo de novos poetas como Rafa Villar, María Lado e outros en
torno a Manuel Rivas; senten o vencello espacial ligado á Costa da Morte. 

Os poetas dos 90 conciben a creación poética dunha  maneira máis libre e espontánea.
Abondan os cultivadores do verso libre, os experimentos formais da poesía obxectal e
visual na obra de Lino Braxe, así como os poemas minimalistas ou narrativos, a carón
daqueles que gustan do cultivo das formas clásicas, como os sonetos e décimas de
Miro Villar en  Ausencias pretéritas. Nestes anos é traducida para o galego a obra de
poetas  doutros  idiomas,  cataláns,  vascos,  e  de  autores  emblemáticos  da  literatura
universal.

Os temas da poesía son moi diversos, desde os temas de sempre, amor, o erotismo, a
morte, o paso do tempo, a terra, a preocupación ideolóxica, tratados de maneira nova,
até os temas propiamente novos, como o feminismo, a poesía da muller, a ecoloxía, a
política e a vida cotiá, e buscan sempre a sinceridade na expresión dos sentimentos.
Podemos destacar o afán innovador e experimental do músico, escritor e artista Antón
Reixa e o discurso do cotián na obra de Fran Alonso.

É moi importante para a poesía do momento a obra das escritoras, que reivindicaron a
figura feminina, cunha poesía clara e actual, e que incorporaron ás súas composicións
personaxes rexeitadas historicamente, bruxas, prostitutas... Destacan Iolanda Castaño,
Vivimos no ciclo das erofanías, Edénica (2000) ou a súa última publicación O libro



da egoísta (2003) a partir do cal realiza traballos no audiovisual,  María do Cebreiro,
Maite Dono con  O mar vertical e  Desilencios (2004), Olga Novo, Marta Dacosta,
María Lado, o colectivo Sete Naos, Chus Pato, autora dunha obra importante, Urania
(1991),  Heloísa  (1994), A ponte das poldras (1996), M- Talá (2000), Ana Romaní,
Isolda Santiago, Marica Campo con Pedinche luz prestada (2001) entre outras.

Fálase de catro correntes básicas na poesía galega dos 90:  a poética feminina ou
feminista, a poética do cotián, a poética experimental e a poética do coñecemento.

María Xosé Queizán

Coñecida narradora e  abandeirada do feminismo galego contribúe na creación da
poesía feminina desta década coa  publicación en 1991 do poemario  Metáfora da
metáfora,  no  que  reacciona  contra  os  patróns  da  literatura  marcada  polo  xénero
masculino e sente a necesidade de crear unha  nova visión desde o feminino, isto
levarao a cabo no seguinte libro  Despertar das amantes  (1993), que desde o amor
entre mulleres, como Safo, recréase no gozo sensual. Esta coincidencia temporal das
publicacións de escritoras consagradas como ela mesma, Pura Vázquez ou Luz Pozo,
coas  máis  novas  tanto  dos  80 (Pilar  Pallarés,  Marica  Campo,  etc.)  como dos  90
(Elena de Carlos, Iolanda Castaño, María do Cebreiro, Lupe Gómez...) fai que se cree
unha poesía feminina e feminista que marca enormemente esta década dos 90.  A
temática feminina, ou da muller aparece na poesía, renovada, auténtica, moitas veces
en comuñón coa natureza, revisando con forza os patróns impostos na poesía desde o
androcentrismo que viñera dominándoa.
 

Olga Novo

Unha das moitas poetas novas do panorama literario galego e estudosa da lingua e
literatura.  Comeza a  súa  carreira  poética co provocador  título  A teta sobre  o sol
(1996), logo vén Nós nus (1997) entre outros títulos, e finalmente A cousa vermella
(2004).

María Lado

Pertenceu ao colectivo Batallón literario da Costa da Morte, naceu en Cee, terra de
moitos poetas mozos cos que compartiu poemarios como Nós ou  Mar por medio,
tamén en Internet. Muller dunha humildade asombrosa e dunha capacidade poética e
recitadora extraordinaria. O seu primeiro libro A primeira visión (1997) é publicado
en Letras da Cal, editora feita por un feixe de poetas dos noventa e onde publicarán
moitos deles. Seguirá con Casa atlántica casa cabaret (2001) e con Berlín (2005).



Luísa Castro

Coetánea aos poetas dos 80 e escritora asentada moitos anos en Madrid e na literatura
española, pola que foi moitas veces premiada, tanto en verso como en prosa, aparece
para a literatura galega cun poemario premiado co Esquío,  Baleas e baleas  (1988)
que serve de anuncio para a poesía dos 90. Nesta obra desacraliza o eu poético, ao
que trata como personaxe de ficción convertido en  neno, nena ou adolescente, indo
en contra das regras nas que as mulleres teñen que xogar un papel submiso. Anuncia
así a poesía da muller que é unha das grandes aportacións nos 90.

Ronseltz

Colectivo formado por  Xavier  Cordal  e Manuel  Cortés,  entre outros,  rompe  na
década dos 90 cun poemario, Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados (1994).
Manifestan unha actitude iconoclasta e irreverente contra o culturalismo dos poetas
dos 80, contra o suposto vangardismo de grupo Rompente e contra os clásicos-vivos
do momento (Uxío Novoneira por exemplo); mesmo parodian a lírica medieval, coa
que  coinciden  nunha visión  satírica  e  humorística  (a  das  cantigas  de  escarnio)  e
renegan  do  Rexurdimento  do  XIX.  Non  sentou  ben  á  crítica  do  momento,  pero
anuncian unha nova estética lonxe do culturalismo, hermetismo e formalismo moitas
veces baleiro dos poetas da década anterior. O grupo poético Ronseltz mostra a súa
forza  creativa  por  bares  e  diversos  locais  de  cidades  e  vilas  da Galiza,  nos  seus
recitais cargados dun forte sentido crítico e grande humor e sentido lúdico.


