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Lectura de textos - LG
A Biblioteca Nacional de España celebra a quinta edición do Día

das Escritoras, unha iniciativa que a BNE organiza en colaboración coa
Federación Española de Mulleres Directivas, Ejecutivas, Profesionales  e
Empresarias  (FEDEPE) e coa Asociación Clásicas e Modernas  co obxectivo
de reivindicar o labor e o legado das escritoras ao longo da historia.

Nesta quinta edición, o tema elixido é O esforzo cotián das mulleres, en 
torno ao cal xira a selección dos textos e as autoras. Desde a Biblioteca 
Escolar sumámonos á celebración, uníndonos así á iniciativa das Bibliotecas 
Escolares de Galicia. Coa lectura deste texto,  homenaxeamos este 19 de 
outubro a esta autora:

Anisia Miranda
Anisia Miranda Fernández, nada en Ciego de Ávila (Cuba) o 30 de decembro de 1932, e finada en
Gres, Vila de Cruces, o 22 de outubro de 2009, foi unha escritora cubano-galega en lingua galega e
lingua castelá, filla adoptiva do Concello de Vila de Cruces. Casou co escritor galego Xosé Neira
Vilas, en 1957, ano no que xuntos fundaron a editorial e distribuidora de libros en galego Follas
Novas. Na Arxentina comezou un importante vínculo coa cultura galega, recibindo clases de galegos
no exilio como Eduardo Blanco Amor, Alberto Vilanova, Rafael Dieste, Antón Baltar ou Ramón de
Valenzuela. [Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Anisia_Miranda]

Nos últimos anos da súa vida,  xa xubilados ambos, retornou a Galicia con Neira Vilas e xuntos
crearon en Gres a  Fundación Xosé Neira  Vilas na que ela,  como vicepresidenta traballou arreo
organizando a biblioteca e participando en todas as actividades culturais que alí se levan a cabo:
exposicións, concertos, posta en marcha do Museo Etnográfico, encontros, representacións teatrais,
así como impulsou a creación dos premios Arume de poesía e Estornela de teatro para rapaces e rapazas, o seu
obxectivo prioritario, a quen axudou e agarimou constantemente até o seu pasamento, en outubro de 2009. 

O texto escollido é un fragmento de Mitos e lendas da vella Grecia. Eds. do Castro, 1983

“Atenea”

Atenea (Minerva para os romanos) era filla de Zeus e de Metis. Zeus, acirrado por Xea, tragou a Metis e, nese
momento, da testa do deus olímpico xurdeu, armada de pés a  cabeza, bailando unha danza guerreira, a deusa
virxe, a lisgaira Palas Atenea, ou sinxelamente Palas, para os gregos.

O día que naceu Atenea foi esplendoroso. Para lle ver beilar a súa primeira danza detivéronse as nubes, o mar
ficou sereo e o aire trouxo ulido a rosas.

Palas Atenea naceu xa de tamaño normal, e como filla do máis podereso dos deuses, foi ela, a máis audaz das
deusas. Os gregos tiveron en Palas a deusa da guerra, pero das guerras xustas, daquelas que levaban a cabo os
pobos pra se liberar; e ós que lle axudaban na loita armábaos con cascos e lanzas de ouro e facíaos invencibles.

Atenea é tamén protectora da agricultura. Infórmalle ós labregos sobor dos segredos da sementeira, do mellor
tempo pra recoller a anada; e ensínalles a levar o arado e a domar os cabalos.

Os pescadores e mariñeiros deprenden con ela a facer barcos, e como é amiga dos artesáns, guía a man dos
alfareiros e ensínalle ás mulleres a bordar, tecer e fiar.

Atenea é unha deusa vixilante polo que Homero lle chamou “ollos de curuxa”, ollos que afondan, que o ven todo,
que non durmen.

Nunha oportunidade Poseidón releou con ela sobor do dereito a tutelar a cidade de Atenas. Ambas divinidades
sometéronse á xuício dos deuses, os que propuxeron que cada un dos competidores dese ós atenienses  o que
estimara que máis lles conviña. Poseidón cravou na terra o seu tridente, e ó levantalo,  por entre os terróns
xurdeu  un  cabalo  que  tiña  poderes  máxicos.  Atenea,  pola  súa  banda,  fixo  abrollar  unha  oliveira.  O  xuicio
decideuse a favor dela,  pois  deulle  ó pobo, con aquela árbore,  o aceite que mantén,  a ponla que coroa ós
vencedores, e o símbolo da paz. Dende ese intre, Atenas foille consagrada definitivamente á deusa, de cuxo
nome se deriva o da cidade.
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Palas Atenea é unha virxe inacesíbel. Hefaistos foi desterrado por lle facer o amor,
Tiresias quedou cego porque a veu bañándose. 

Na Acrópolis de Atenas ergueuse o Partenón, cicais a mellor xoia da arquitectura
grega, do que aínda quedan restos. Foi o templo principal adicado a Palas. Nun dos frisos do
Partenón quedaron inmorrentes algunhas imaxes das panateneas, festas que celebraban os
atenienses en honra da súa deusa.

No  Partenón  atopábase  tamén  a  máis  fermosa  representación  de  Palas  Atenea.  Foi
realizada en ouro e marfil por Fidias, e medía vinteseis cóbados de altura. A deusa estaba de
pé, á beira do seu escudo, e nunha das mans tiña a estatua da vitoria.

A gralla, o moucho, o galo e a oliveira estábanlle consagrados.

Deusa tutelar dos Estados e da xusticia, tiña como atributos o casco, o escudo e a éxida.

“Afrodita”

Na Ilíada, Homero presenta a Afrodita (Venus para os romanos) como filla de Zeus e Dione,
pero é máis xeneralizada a idea de que é anterior  á dinastía  olímpica,  e que naceu da
escuma do mar. Conta o mito que cando Cronos deu morte a Urano unhas pingueiras de
sangue derramado caíron sobor das ondas e delas naceu Afrodita.

Para os antigos, o nacemento de Afrodita é a obra máis perfecta de quen pra eles é nai de
todo o creado e por crear: a Natureza.

Ó nacer, Afrodita é levada á illa de Citeres e de alí á de Chipre; por eso en ocasións se lle
chama Citerea e Cipria.

Afrodita é a deusa do amor, a plenitude da primavera. Baixo da súa influencia aparecen os
gromos, nacen as flores, ámanse as aves nos boscos. Ela somete coas súas leis a deuses e
a mortais; ela entorta ou endereita todo canto mira. Somentes hai tres divindades que se
poden arredar dos seus poderes: Artemisa, Atenea e Hestia. Até Zeus é sobranceado en
ocasións pola súa fermosura!

Tamén é  Afrodita  a  deusa  da beleza.  Posúe  todos  os  dons.  Ten a  xuventude  por  mensaxeira  e  sempre  a
acompañan as Gracias, que a envolveron nos máis ricaces mantos cando a viron nacer da escuma. 

O vertolán de Zeus,  deulle por esposo á deusa máis bela o máis feo dos inmorrentes,  o prodixioso ferreiro
Hefaistos (Vulcano). Afrodita someteuse á vontade do pai pero Hefaistos sofre a indidelidade da deusa; ela ama
a Ares, e ama a Adonis, e botou moitas bágoas cando este morreu ó ser atacado por aquel deus ferreiro cheo de
ciúmes, que se volveu porco bravo pra executar a vinga.

Eros (Cupido) foi  o axudante de Afrodita e o seu mellor  aliado.  O principal  culto de Afrodita celebrábase en
Chipre. Nesta illa ergueuse un templo que, segundo a lenda, a pesar de estar ó aire libre, endexamais foi mollado
pola chuvia, sinal de que era o preferido de Zeus. En Grecia, Roma e Asia Menor son moitos pobos que lle rinden
culto. 

É célebre o templo de Cnido pola estatua da deusa que nel se atopaba, obra de Praxiteles; e Francia aínda hoxe
amostra, no seu Museo do Louvre, a famosísima Venus de Milo.

Cando viaxaba, Afrodita facíao nun carro tirado por pombas, ás que reemprazaban tritóns cando a viaxe era por
mar, e guiando ese carro prodixioso vénse representando ó longo dos séculos.

A Afrodita ideal ten a faciana de óvalo perfecto, a testa algo estreita e as pálpebras un chisco entornadas. A boca,
de beizos grosos, é pequena. A maxestuosa cabeza áchase penza pra a banda dereita. 

O mirto, o tilo, o delfín e a anduriña, a pomba e o cisne estanlle consagrados.
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Venus Astarté, por
Émile Bin.
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“Zeus”

Zeus (Xúpiter)  para os romanos),  fillo  de Rea e Cronos,  convirteuse en deus supremo logo de
destronar  a  seu pai  e  de  loitar  cos  Titáns  e  cos  Xigantes;  pero  tamén  relea  cos  seus  irmáns
Poseidón e Hades, e leva a cabo grandes proezas até convencelos que é o único merecedor do

trono do Olimpo. Noustante, comparte con eles o seu reino, anque non o seu poder absoluto, e entrégalles o
dominio do mar e dos infernos, como levamos dito.

O home grego maxinaba a Zeus con mesta cabeleira crecha, barba abondosa, ollos aleutos e cellas expresivas.
Cando Zeus move as cellas, tremela todo o Olimpo. Os gregos, cando ollaban o ceo podían decir se o deus
estaba ledo, triste ou carraxento.

A tormenta castigaba as illas gregas. “Zeus trona”, decían en todas partes. Ollos non abondaban pra poder ver
todas as cores da primavera, o Olimpo florecía, florecía toda Grecia, a vida aledábase: “Zeus é feliz, sorrí en
cada flor”.

Zeus comparte o palacio real do Olimpo con Hera, a súa esposa.  A miúdo Hera quéixase de
Zeus. El é un deus namoradizo e adícase a seducir a deusas e a mortais e son moitísimos os
fillos que ten. Pero sempre volta a Hera, porque ningunha lle inspirou tanto amor. Hera, a
pesar de todo, élle sempre fidel.

De Zeus agardaban os homes o ben e o mal, porque era el quen os distribuía e nivelaba na
vida dos mortais. En troques, non dispoñía os destinos, nin siquera o seu. Esta era a laboura
das Parcas.

O culto a Zeus difundeuse polo mundo antigo que o de ningún outro deus grego. Moitos
templos e moimentos fóronlle ofrecidos en distintos pobos. En Grecia, os máis importantes
erguéronse  na  cima  do  monte  Liceu  (Arcadia);  en  Dodona  (Epiro),  cuxo  oráculo  era
considerado o máis antigo; e en Olimpia, onde estivo, a partir  do século V (a. da n.e.)  a
estatua de Zeus esculpida por Fidias, unha das sete marabillas do mundo.

Estáballe consagrada a aguia. Os seus atributos son o cetro e o raio, que usa como arma.

Poemas do libro Cantarolas. Xerais, 1985

“Canción de voda”

Hoxe é a voda 

do sapo e da rá.

¡Coa herba Luísa,

si, coa herba trigá!

Con flores de toxo

e con caraveis

pampillos, abrótegas,

rosas, chuchameis.

Hoxe é a voda

do sapo e da rá.

¡Coa herba Luísa,

si, coa herba trigá!

“Corre, corre, meu cabalo”

Corre, corre, meu cabalo, 

trota, trota, fiel Luceiro.

Sube outeiros e montañas,

camiña fraga e xesteira,

baixa ao val, vai ás camposas,

galopa pola ribeira.

Lévame ao vello carballo, 

cruza o piñeiral voando,

escoita o canto do merlo

que o seu niño está coidando.

Corre, corre, meu cabalo.

Trota, trota, fiel Luceiro.

EXERCICIO :

Suliñade  no texto todas as palabras que non coñecedes. Preguntade e comentade entre vós o significado, 
con axuda da profesora.
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