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Mantendo os grupos do Proxecto Comer e contar, imos proceder da seguinte maneira para producir un 
recitado coral e ilustrado, e así contribuír á homenaxe a este poeta. Os resultados publicaranse, se teñen 
suficiente calidade, na páxina do IES. Ademais, pódese acadar unha puntuación de ata 0'5.

• O grupo escolle un dos poemas reproducidos abaixo. É desexábel que cada grupo teña un distinto 
dos demais, pero non é obrigatorio. Escóllese o que máis guste. Determínase entre todos o seu tema.

• Unha parte do grupo identificará todos os símiles e metáforas do poema escollido. A seguir, 
procurará unha imaxe que ilustre o tema do poema e dúas imaxes para cada un dos símiles e 
metáforas: unha do termo real, outra do termo imaxinario. 

• Outra parte do grupo prepara o recitado coral: marca palabras clave que precisan maior énfase, 
sinala pausas maiores e menores, reparte versos entre os integrantes para a lectura.

• O venres 13 cada grupo debe ter a montaxe de imaxes (ilustración de fondo + imaxes), no formato 
que se elixa (jpg, png, doc...) e debe gravar o recitado (o profesor facilitará a gravación). Cando se 
remate, poderase baixar ao patio cuberto do aulario I para asistir á exposición sobre Manuel María.

OLLOS DE NENOS

Eses nenos labregos de ollos quedos 
como o paso do Miño polas chairas 
teñen unha fondura que me inqueda. 
Ollos azuis como o ceo claro 
dun abrente limpísimo de abril 
ou dun azul de mar como o das rías. 
Ollos mouros o mesmo que unha noite 
de choiva e vento no corazón do inverno 
nos que non hai o brillo dunha estrela. 
Ollos verdes que lembran mesmamente 
a luz, case sen vida, das camelias. 
Ollos cor cinza, mortas borralleiras, 
que o lume da ledicia non queimou. 
Ollos pardos en todo semellantes 
aos montes ermos, tristeiros, penedíos 
nos que agroman apenas as carpazas. 
Non sei que de auga queda, 
de pozo escuro e insondábel 
teñen os nenos labregos de Galiza 
na lumieira cansa da súa ollada. 
Os nenos labregos son tristeiros: 
a súa infancia semella un cárcere. 
Daralles tristura ollar a vida? 
Sentirán dor ao ollar a terra? 
Na súa alma pousaríase a saudade? 
Cecais saben, ou tal vez presenten, 
que comerán o pan dos emigrantes?

Tema: A mirada desacougante...
→  Imaxe de fondo:
      Imaxes Termos reais    Imaxes Termos imaxinarios
      (6x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton aflixido e solidario; énfase 
en fondura, inqueda, etc; abundancia de pausas maiores 
dentro dos versos...

CERVO

Cervo en liberdade, luz e ar:
ábreste docemente como
unha raiola de lúa enfeitizada
na terra carnal dos nosos soños
e fas sagrado o bosque rumoroso.

O arboredo xentil que te coroa,
grave e lene −tal a brétema−
é a única alborada que pode
facer agromar do corazón
unha música pura e misteriosa.

Cervo que baixas con urxencia
á nídia limpidez da auga fría
para cumprir o rito de beber
as cores e os misterios da mañá.

Cervo, camelia tremelante,
marabilloso Outono en plenitude:
convérteste en espello,
salouco lonxano e esvaído,
lene melancolía vagarosa
e fulgor que cega: como o lóstrego.

Tema: A presenza engaioladora...
→  Imaxe de fondo:
      Imaxes Termos reais    Imaxes Termos imaxinarios
      (6x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton vivificante, animoso; 
énfase en luz, ar, docemente, etc; escaseza de pausas máis 
alá da puntuación...



CORVO

Anaco de noite para alumiar a luz
escandalosa e ofensiva
que fai do mediodía
brasa queimadora cintilante.
Axudas, desde a túa soidade,
a facer máis doados os solpores.
Corvo compañeiro, irmao da neve,
anaco de xistra e de xeada,
corazón de trobón enfurecido
en aberto diálogo coas lúas
e co toxo arnal en floración:
é ben falar dos teus agoiros,
invento dos homes máis sinistros
que queren atribuírche as tebras
demoníacas que a eles os posúen.
Corvo, amigo meu: comprendo
o teu grasnido duro, indestrutíbel:
con el quebras o ar para facelo
transparente, humano e respirábel.

REGATO do Cepelo: naces e morres
na miña tribo, breve como
a milagreira pinga do orballo
que se pousa no pétalo da rosa,
espello dos meus soños, marmurio
de frauta e asubío, salouco
emocionado e irreprimíbel, cunco
de pureza musical, laverca
chiadora, fadada raioliña
de lúa deitada docemente
nesta terra, humana e vella, só
para darlle a túa delicada levedade.

Tema: A intensa emoción do pequeno...
→  Imaxe de fondo:
      Imaxes Termos reais    Imaxes Termos imaxinarios
      (6x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton delicado e á vez de 
orgullosa estima; énfase en naces e morres, breve, etc; 
leves pausas para os abundantes encabalgamentos...

Tema: O valor do corvo como regulador...
→  Imaxe de fondo: 
      Imaxes Termos reais     Imaxes Termos imaxinarios
      (4x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton próximo e revelador, con 
final contundente; énfase en alumiar, irmao, etc; escaseza 
de pausas máis alá da puntuación...

CABALIÑO do demo:
pinga de luz
cristalizada
en lene soño,
rumor do silencio,
calada semente
de paxaro,
asombro do azul
máis delicado,
pura nostalxia,
irreprimíbel
salouco de orballo.

Tema: A asombrosa delicadeza...
→  Imaxe de fondo:
      Imaxes Termos reais    Imaxes Termos imaxinarios
      (5x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton delicado e borboriñante; 
énfase en pinga, rumor, etc; pausas versais...

CABALIÑO do demo: ninfa
que foche caravel
en xardíns subacuáticos.
Laio xurdido á luz
estremecendo
a virxindade
da auga saloucante.
Pétalo que vas
sobre as ondas:
navegante solitario
cara ás illas
incertas da lembranza.

Tema: A suxestiva delicadeza...
→  Imaxe de fondo:
      Imaxes Termos reais   Imaxes Termos imaxinarios
      (4x2 mínimo)
A ter en conta no recitado: ton delicado e borboriñante; 
énfase en ninfa, laio, etc; pausas versais...


