
¿que é poesía... 
A autobiografía do 

matemático Stanislaw 

Ulam, unha das gran-

des mentes científicas 

do século  XX,  narra 

unha historia rica en 

reflexións sorprenden-

temente proféticas 

salpicada de anécdotas 

entretidas. Membro do 

equipo do laboratorio 

“dos Álamos” dende 1944, Ulam axudou a dar 

forma a algúns dos cambios máis dramáticos do 

mundo da posguerra. Cunha tendencia cara o ex-

perimental, que o distinguía doutros matemáti-

cos, foi dos primeiros en propugnar e utilizar 

computadoras na  investigación científica. Ulam 

tamén proporcionou ideas para a propulsión nu-

clear dos vehículos espaciais e fixo contribucións 

fundamentais a algúns dos proxectos matemáti-

cos máis avanzados. 

Este é  un pequeno 

relato de Jean Giono 

que nos descobre la 

xenerosidade dun home 

co seu entorno, a  sabi-

dur-ía da espera ou a 

observación do entorno 

así como a humildade. 
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Novidades  

Poesía é a unión de dúas palabras que un xamais  

supuxo que puideran xuntarse e que forman algo así 

como un misterio (F. García  Lorca). 

 A poseía é o eco da melodía do universo no corazón 

dos humanos. (Rabindranath Tagore) 

A poesía escríbese cando ela quere (José Hierro) 

O poeta é un mentiroso que sempre di a 

verdade.(Jean Cocteau) 

...e ti mo preguntas?  
 

POESÍA ERES TI.   

21 de marzo  

Día da poesía 

Día dos bosques 



O 26 de febreiro de 

1920 a cidade carioca 

de Bangu viu nacer a un 

neno mestizo de nai 

indíxena e pai portugués 

que 48 anos máis tarde 

escribirá unha das xoias  

do realismo máxico da  

que, por aquelas casualidades da vida e do mundo 

editorial en concreto,  

pasou un tanto des-

apercibida en España.  

A miña planta de 

laranxa lima (1968) 

dende un principio re-

sultou ser un éxito en 

Latinoamerica, traduci-

da a máis dunha trinte-

na de linguas e publica-

da en dezanove países.  

José Mauro de Vasconcelos esculpiu a súa 

vida como se fose a vida dun personaxe 

literario. Foi entrenador de boxeo, labrego 

e modelo entre moitas outras ocupacións. 

Toda esa experiencia vital  serviulle de 

materia prima para una narrativa dunha 

sensibilidade especial cos desdichados. 

Dentro deste encuadre  enmárcase a obra 

que presenta a historia de Zezé, un neno 

brasileiro que aprende o que é a vida a base 

de malleiras.  
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Publio Cornelio Esci-

pión, que  despois 

sería coñecido co 

alcume do Africanus, 

viuse obrigado polo 

senador todopodero-

so Quinto Fabio 

Máximo, detractor da 

familia dos Escipións 

dende tempo atrás, a 

aceptar a demencial 

tarefa de liderar as 

lexións V e VI que permanecían esquecidas 

en Sicilia dende había tempo. Estas eran un-

has lexións malditas que  perderan o senti-

do do deber, da disciplina e toda esperanza 

de regreso á súa patria. Con esta manobra, 

Quinto Fabio Máximo cría abocar ao último 

Escipión da estirpe a unha morte segura... 
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A finais do século III an-
tes de Cristo, Roma atopá-
base  a punto de ser ani-
quilada polos exércitos 
cartaxineses ao mando de 
Aníbal. 
 
Ese era o seu su inexora-

ble destino ata que xurdiu 

un só home, un oficial novo das  lexións, 

que transformou o que debía 

ser no que  finalmente foi: a 

xénese dun imperio e dunha 

civilización secular na  histo-

ria do mundo. 

Con La traición de Ro-
ma péchase a triloxía so-
bre Escipión e amósanon o  
ocaso dos diferentes per-
sonaxes coñecidos duran-
te as dúas novelas ante-
riores (tanto amigos como 
inimigos do Africano): 
Aníbal, Marco Porcio 
Catón e o seu aliado Gra-
co, a escrava Netikerty, a 
prostituta Areté, o  fiel 
Caio Lelio,  a súa  familia, 

o dramaturgo Plauto.  


