MATERIAL DIDÁCTICO

BALDO RAMOS
“O poeta é un cidadán que confía na palabra como lugar de
acollida, como espazo habitable”

BALDO RAMOS

O poeta e artista plástico Baldo Ramos naceu en Celanova en 1971. Desde a adolescencia, escribe e
pinta buscando establecer sempre pontes entre as dúas disciplinas. Na poesía cultiva
simultaneamente a escrita en galego e en castelán, acadando
nesta última premios como, entre outros, o María del Villar
Berruezo (por Los ojos de las palabras, en 2002), o Arcipreste
de Hita (con El sueño del murciélago, en 2003) e o accésit do
Premio de Poesía Iberoamericana Víctor Jara (grazas a Diario
de una despedida, en 2005). Na nosa lingua ten editado os
poemarios Raizames (2001), A árbore da cegueira (2002,
Premio Concello de Carral), Escura e transparente (2005), O
ourego e o compás (2006), Monólogo do calígrafo (2008),
Palabras para un baleiro (2009, Premio Fiz Vergara Vilariño),
Palimpsesto

(2009),

A

ferida

de

comprender (2011),

Cartografía do exilio (2014, accésit do Premio Miguel
González Garcés) e Cartas dende o esquenzo (2018).
Como artista plástico, expón por primeira vez en Santiago de Compostela en 1994 e logo participaría
en mostras, individuais e colectivas, tanto en Galicia (Cambre, Vigo, Lalín, Lugo, A Coruña, etc.) como
fóra das nosas fronteiras (Porto, Madrid, Chile, Montevideo). Son moitas as obras que ten ilustrado e
tamén numerosos os libros de artista que creou (Ut pictura poesis, Os ollos das palabras, Monólogo
do calígrafo, etc.).
Baldo Ramos colabora adoito con outros creadores. Así o testemuñan o poemario 1+1=3 (escrito a
catro mans con Frank Meyer en 2016) ou os volumes A Ramallosa. Caligrafías de luz (2011, onde os
seus poemas dialogan coas fotografías de Carlos Lorenzo), Os ollos das palabras (2012, xuntando os
seus textos coa obra do escultor Caxigueiro), Onde beben os cervos que amansou o calígrafo (2013,
que suma a súa pintura coa de Carlos González Villar) ou CaRa inversa (2014, volume conxunto
con Xosé María Álvarez Cáccamo ao que cada un aporta poemas e obra plástica).
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1. Baldo Ramos afirma que el naceu entre Curros Enríquez e Celso Emilio Ferreiro, averigua por que
o di.

2. A obra poética de Baldo Ramos ten merecido importantes premios. Localiza no texto cinco
galardóns que leven o nome de persoeiros destacados e explica por que son coñecidos.

3. En Vértice de versos, o poeta afirma que o seu sempre foi un “traballo autodidacta, de
exploración, tentando buscar diferentes vías creativas ata atopar unha voz na que me recoñecera”.
Que quere dicir con estas palabras?

4. Localiza nesta sopa de letras quince termos que forman parte dos títulos dos poemarios escritos
en galego por Baldo Ramos
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5. Asocia cada unha das seguintes palabras co seu significado

Palabras

Significados

1. palimpsesto

a. Experto na arte de escribir a man.

2. compás

b. Peza dramática para un único personaxe.

3. monólogo

c. Ciencia ou técnica da elaboración de cartas e planos xeográficos, mapas, etc.

4. calígrafo

d. Que se opón completamente a outra cousa.

5. ourego

e. Pergamiño ou material sobre o que se escribiu de novo tras borrar o anterior.

6. cartografía

f. Herba olorosa da familia das labiadas moi usada como condimento.

7. inversa

g. Aparello onde están representados os puntos cardinais. Ten unha agulla imantada
que indica o norte.

6. Como se di no texto, Baldo Ramos creou moitos libros de artista. Averigua que é un “libro de
artista”.

7. Ut pictura poesis é unha expresión latina que dá título a un dos libros de artista de Baldo Ramos.
Sabes o que significa? Busca a resposta no documental Vértice de versos.
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8. Ademais da súa faceta poética, Baldo Ramos destaca como artista plástico. Ambas as dúas son
actividades que tenden a solaparse nel de tal xeito que foi cualificado como poeta-calígrafo.
Explica o por qué desa cualificación apoiándote, por exemplo, nesta imaxe.

9. Varias das obras de Baldo Ramos son froito da súa colaboración con outros creadores. No
recadro aparecen os nomes de cinco deles. Debes asocialos coas dúas características que lles
pertencen.

Frank Meyer, Carlos Lorenzo, Caxigueiro, Carlos González Villar, Xosé María Álvarez Cáccamo

1. Chámase, en realidade, Daniel Río Rubal.
2. É o director do documental Vértice de versos.
3. Arxentino de orixe, instalouse en Ourense en 1976.
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4. Escribiu os poemarios pêle-mêle fel (2000), Caderno a destempo (2002) e Resumo da
despedida.
5. Como poeta encádrase na Xeración dos 80.
6. Ten traballado no Seminario de Estudios Cerámicos (Sargadelos) e, a partir de 1990,
explora o concepto de “instalación”.
7. Fundou, en 2002, a Franka editora, con sé en Santiago de Compostela.
8. Titulou un dos seus libros Cántico dos topónimos esdrúxulos.
9. É o coordenador técnico do Premio de Poesía Concello de Carral.
10. Foi Premio Nacional de Gravado nos anos 1993, 1995, 1996 e 1997.

10. Baldo Ramos e Carlos Lorenzo elaboraron un libro conxunto sobre a festa da Ramallosa. Sabes
onde e cando se celebra esta festividade? Averigua tamén en qué consiste.

11. Seguindo as pautas da ABAU, elabora un texto argumentativo que parta da seguinte afirmación
feita por Baldo Ramos en Vértice de versos: “A caligrafía é unha ponte entre a poesía e a pintura”.
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12. Os gravadores utilizan varias ferramentas. Xunta o nome de cada unha coa súa definición e coa
imaxe que a representa.

Palabra

Definición

brunidor

Ferramenta formada por unha folla grosa e plana de aceiro, afiada no
extremo, e un mango curto de pau sobre o que se golpea.

buril

Agulla de aceiro afiada coa que se raian planchas de metal ou plástico para
logo entintar a imaxe e estampala.

escoupro

Peza en forma de cilindro, de diversos materiais e tamaños para pintar ou
entintar.

punta seca

Prensa para estampar gravados.

rasqueta

Instrumento de ferro, delgado e con punta, para gravar.

rolo

Instrumento de ferro, xeralmente co mango de madeira, formado por unha
pequena pa triangular ou por un gancho con dentes.

tórculo

Instrumento que púe unha superficie para alisala ou darlle brillo.

escoupro3
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1

dentro,
onde o silencio xa non nos acolle.

onde as preguntas nunca admiten respostas.

onde a memoria é un espazo diminuto sen accesos.

5

dentro,
onde a ollada apenas chega a comprender.
onde a materia se amalgama coa linguaxe.

onde a palabra precisa é unha sombra que avanza.

dentro,
10

onde os corpos frecuentan os vértices da vellez
e confían na ebriedade do baleiro.

De Os ollos das palabras (2012)

1. Despois de leres atentamente o poema, e tendo en conta o seu contexto, indica o significado das
seguintes palabras: amalgama (verso 7), precisa (verso 8), frecuentan (verso 10), vértice (verso 10)
e ebriedade (verso 11).

2. Ao longo de todo o texto repítese continuamente o adverbio “dentro”. Por que sucede isto? A
que tipo de lugar nos remite a presenza reiterada da palabra “dentro”?
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3. Explica o significado destes dous versos extraídos do poema:
3.1. “a memoria é un espazo diminuto sen accesos” (verso 4).
3.2. “os corpos frecuentan os vértices da vellez” (verso 10).

4. Observa agora as formas verbais. En que tempo e en que modo están? Por que utiliza o poeta
esta temporalidade verbal?

5. Recorda en qué consiste o recurso estilístico da anáfora e observa se aparece neste texto. En
caso de resposta afirmativa, sinala algún exemplo.

6. Despois de visualizares o recitado deste poema no documental Vértice de versos e seguindo os
parámetros da ABAU, trata de elaborar un texto crítico e argumentativo sobre a importancia da
conservación da memoria, nomeadamente da memoria histórica.
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1

dentro,
onde a memoria respira no interior das palabras.

onde a versión última mestura
naftalina con coandro
5

para que ti deas co camiño de acceso.

dentro,
onde a morte é unha casa sen portas,
onde o destempo se conxuga en presente
e o futuro só existe
10

nas palabras que se esquecen.

De Os ollos das palabras (2012)

1. Despois de leres atentamente o poema, e tendo en conta o seu contexto, indica o significado das
seguintes palabras: naftalina (verso 4), coandro (verso 4), acceso (verso 5), conxuga (verso 8) e
esquecen (verso 10).

2. A palabra “destempo” (verso 8) non figura no dicionario. Mediante que proceso de formación de
palabras foi creada? Que significado ten?

3. Por que se identifica a morte cunha “casa sen portas” no verso 7?

4. No poema aparece unha personificación. Localízaa e explica o significado que lle aporta ao verso
onde está.

5. Que sentido teñen os tres últimos versos? Cres que a mensaxe contida neles garda algunha
relación (temática, estética, formal, etc.) co poema anterior (“dentro / onde o silencio xa non nos
acolle”)?
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AGOSTO, 2009
1

5

10

asento a punta do compás
ao pé das cinzas dos meus avós
e abro o arco da fidelidade
ata pousar o pigmento da vellez
na ponte que une as Lobeiras* coa Pedradamoa*
nos versos que algún día
volverei para escribir.
neses versos
a terra non será palabra esquecida,
lousa de luz adulterada
nin tarde de agosto inxectada en salmoira.
será un río nacido ao pé das abelairas,
voraz como a fecundidade en tempo de vendima,
transparente coma o desexo de ser comprendido.

15

20

nas súas augas
recoñecerás o pouso acedo das elexías
que nacen para ser ignoradas,
o voo dos anduróns remontando as gárgolas da canícula,
a luz primeira xusto antes de estourar
o derrotismo da evocación.
hei entrar na mácula da mudez cos ollos ben abertos
para non sentir que estamos sós,
que aínda queda tempo para aspirar ao encontro
máis aló das homilías da nostalxia e do porvir.

25

confío na aritmética falseada dos afectos.
na proporción de pasado e memoria que fai macerar
os camiños do retorno.
se digo exilio traizoo esta luz.

30

35

40

se me resigno,
xa non es ti por quen eu falo.
digo Celanova
e as pombas arroladas naquel poema de despedida
espertan para beber
nas cuncas desta cegueira
que atravesa a ponte que vai das Lobeiras á Pedradamoa
neste poema.
digo Celso Emilio,
e o neno que fora Curros
responde dende o monte da Cruz*
cun silencio que percorre as rúas que nos achegan á matriz,
a este manancial circular que enraíza
na agonía inútil das abelairas.

(Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no 30 cabodano do seu pasamento) de A ferida de comprender (2011)
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NOTA: As Lobeiras, Pedradamoa e Monte da Cruz son tres topónimos que delimitan triangularmente
o territorio da Calle Arriba –na actualidade Rúa Curros Enríquez- onde viviron Manuel Curros
Enríquez, Celso Emilio Ferreiro e Baldo Ramos. As Lobeiras sitúase na zona sur, Pedradamoa limita a
rúa polo norte e o Monte da Cruz, que está no Oeste, leva este nome debido a que nel unha cruz
lembra aos caídos na Guerra Civil.
1. Despois de leres atentamente o poema, e tendo en conta o seu contexto, explica o significado
que teñen as seguintes palabras: pigmento (verso 4), lousa (verso 10), salmoira (verso 11), voraz
(verso 13), elexía (verso 16), andurón (verso 18), canícula (verso 18), mácula (verso 21) e homilía
(verso 24).

2. O poema titúlase “Agosto, 2009” pero, aínda se carecese de título, hai nel unha palabra que xa
nos remite ao ambiente deste mes. Que palabra é esa?

3. Por que se fai referencia no título do poema ao ano 2009?

4. Na primeira estrofa, Baldo Ramos menciona as dúas facetas nas que destaca como creador.
Cales son estas facetas? Con que termo/s se alude/n a cada unha delas?

5. Tal e como se afirma na primeira estrofa, que quere plasmar a voz poética nos seus versos?

6. Na segunda estrofa, a terra relaciónase con tres termos (palabra, lousa e tarde) aos que se lles
asignan modificadores que lles aportan un significado especial. Completa a táboa e reflexiona
sobre cal é a imaxe da terra que o poeta non desexa plasmar nos seus versos.

Termo

Modificador/es

Significado

palabra
lousa
tarde

7. Na terceira estrofa, o verso identifícase cun elemento da natureza. Cal é este elemento? Que
características se lle atribúen?
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8. Na cuarta estrofa aparecen tres termos “elexías, ignoradas, evocación”. Entre eles é posible
establecer dous tipos diferentes de relacións semánticas. Cales? Que sentido aporta ao texto o
feito de que estes termos aparezan xuntos?

9. Que recurso estilístico se dá nestes versos? Xustifica a túa resposta.
9.1. “un río (…) / voraz como a fecundidade en tempo de vendima” (versos 12-13)
9.2. “o pouso acedo das elexías” (verso 16)
10. No poema aparecen mencionadas dúas voces moi importantes da nosa lírica. Localiza os seus
nomes e explica a relación de ambos os dous con Celanova.

11. Que significado teñen os topónimos Lobeiras e Pedradamoa?
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12. A intertextualidade é unha característica propia da poesía máis recente. Averigua en que
consiste e despois de ler o seguinte poema de Celso Emilio Ferreiro, ou de escoitar a súa
interpretación na voz de Xosé Quintas Canella na páxina https://goo.gl/oSrPwH, debes:
a. Procurar os dous elementos intertextuais que comparten os textos de Celso Emilio
Ferreiro e de Baldo Ramos.
b. Establecer con que relacionan ambos os poetas os devanditos elementos.
c. Xustificar a presenza destes termos no texto de Baldo Ramos.

Eiquí será

Á memoria de Aquilino Iglesias Alvariño

1

Quero morrer eiquí (cando me chegue

Van e veñen as nubes viaxeiras,

a hora da viaxe que me agarda).

as anduriñas pasan.

Eiquí niste silencio

5

15 O pandeiro da chuvia

de pombas arroladas,

repenica unha maina

niste vento que dorme nos piñeiros

melodía de outono,

un profundo soño de arelanzas.

que no roncón do río se acompasa.

Quero morrer eiquí cos ollos postos
no fumegar das tellas, na borralla
do tempo, frente a frente

Quero morrer eiquí. Ser sementado
20

10 de mín, aberta a ialma

nesta miña bisbarra.
Finar eiquí o meu cansancio acedo,

aos latexos das horas, nunha tarde

pousar eiquí pra sempre as miñas azas.

ateigada de arpas.

De Longa noite de pedra (1962)

13. Elabora, seguindo os parámetros da ABAU, un texto crítico e argumentativo sobre as vantaxes
e inconvenientes de vivir sempre no lugar onde se nace.
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