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A FORZA DA P O E S ~ A
Vicente Araguas

Non se trata, claro, de resucitar a
poesía social que morreu víctima, máis dos
seus defectos que dos seus excesos, vai xa
para quince anos.
Pero como que vivimos tempos nada
solidarios, onde máis dun poeta entendeu
que a nova consigna era cantar á flor de
pitiminí ou ac, seu propio embigo, non está
nada mal esta proposta da Editorial Fundacibn Araguaney (Santiago, 1.989), chamada
OE-ERENDA DOS POETAS GALEGOS A
PALESTINA. Tkini~e dous poetas para un
libro j?ermosamente editado, con primorosa
e picassianca portada do pintor -e novelista- oureensrkn Xakme Quessada. Diante dun
libro destas car.acterísbicas a crítica non ten
sentido. Soahnente dicir que a urscemcia non
foi atranco paro que en bastantes dos poemas brille a calidade. Poisque, dígamolo de
novo, ktica e e~tkticanon deben de ir rgadas.
Do mello,.-iño daquela poesía social,
que entcara o canto do cisne coa antoloxía
de María Victoria &loreno, era Margarita
Ledo, quen ven de publicar un libro de
yoenzus tan sobrio e contido como as fotografias de Arana Turbau que servevl para
ilu.rtralo. Falo de LINGUAS MORTAS
(Sotelo Blanco, Barcelona, 1.989), exemplo
de poesía engagée que non se estrclga por

vieiros xa tripados. De feito Margarita
Ledo escrebe ao xeito urbano sen perder
nunca a pegada telúrica. Cunha lingoaxe
potente e un sentido rítmico do poema que
fan canxar texto e concepto sen requilorios
ni^ cii-cunloqur'os.Agás tal vez, nun par de
mostras, "Lección seriada" ou "Erratas de
fe", demasiado obvias para un libro serio e
trabakIado que non é gran de anís como
confirma un dos seus mellores poemas en
verso (aparte están as prosas) "A SantEa".
Á modalidade escrito-visual tamén
pertence a última entrega de Xela Arias,
TIGRES COMA CABALOS (Xerais, TSi'go,
1.990). Correndo desta volta as ikustuacións
a cargo de Xulio Gil. Pois ben, Xela Arias
confirma neste libro o que moitos dixeramos
da súa primeira salda, DENUNCIA DO
EQUILIBRIO; que se trata dun dos nosos
poetas máis importantes e que de seguer no
camiño orixinal tracexado, sen concesións
nin falcatruadas po6tiras a destempo, ti,*mas
ariista de verdade e para rato. Non deses
artistas paveros que, sorpresa, choutan no
seu libro (perversamente retratados por
Xulio Gil) ignorantes de que neles nace a
vol& ó mdis pasado. Polo demáis, ao meu
entender, Xela Arias debera esquencer esas
consonancins (ou asonancias) que, ás veces,
lixan o ritmo duns poemas que, puros na

súa libertade, non precisan de corsé ningún.
d ultimo Premio Leliadoura foi para
Manuel Xivas polo seu NINGÚN CISNE
(Sotelo Blanco, Barcelona, 1.989), unha
doa máis que engadir ao seu rosario de
poeta-narrador-xornalista. Porque neste
escritor que vai (con absoluto acerto) a por
todas, ninguraha das súas facetas, e nínda
debe haber algunha mdis agachada, rningua
ás outras. U N M I L L Ó N DE V A C A S ,
GALPCIA, EL BONSAI ATLANTHCO
e
NINGÚN CISNE, por citar as súas entregas recentes, complementan a uiz autor que
narra cando poetiza e P?I lírico 4 hora de
contar. NO referente a NINGWN C I S N E ,
quinto libro de poemas de Rivas, sinalar
que nada hai nel que non souberarnos do
autor coruñés, v.g: actitudes urbanas, sentido do humor, saudade da natureza, nostalxia da reenez, injfluence'ascinematográficas e
do rock, construcción argumenta1 do poema,
etc. Non obsfante, como despois das anteriores pubticacións non semellaba quedar
moi claro o valor de todo isto, non está de
rnáis que un premio prestixioso, ata1 o
Leliadoura, viñera Tecaer nun libro -e nun
autor- destas caracteristicas. Ben alleas BS
rosas de pitiminl e aos embigos dos que
falaba no inicio deste comentario.
Sen pé de imprenta aparece un libro
bastante insólito no noso panorama,
MANUAII, DE MASOQUISTAS de Antonio R. López. 8 autor de SUCIOS E DESEXADBS segue, ao ben visto, sen casar con
lai~guén,entregando agora que non se leva,
un feixe de prosas Iiricas que poden ser
lidas conxuntamente ou por separado,
Algdn, tal vez o P P ' O ~ I O autor, considerará
que se trnta de relatos ou argumentos de
video-clips, por exemplo. Para min constitúen mostras potentes de visións poéticas
dun mundo exquisito na súa propia decadencia. E que, seguramente por iso, ven a

luz nun en$oltorio tan coidado como clandestino. Eu quixera para este libro a dijFusión que merece. Entre outras cousas polo
sentido musical (e visual) que a prosa (lirica ou non que eu penso que si) de Antonio
R. Ldpez ten.
Antón Avilés de Taramancos, un dos
nosos autores máis telúricos, volve ás librerías can AS TORRES 1VO AR (Sotelo Blanco, Barcelona, 6.989). E xa que o telurismo
é o seu punto forte cabería salientar neste
libro a sección titulada Cantos á carón da
terra, exemplo de poesía ,elegante e coidada,
youco novidosa pero impecable na súa execución. IJon embargantes outras das secc i ó n ~63
, cántico das naves: elexías do mar
resulta, por épica a destempo, excesivamente pesada, se ben nela hai un poema de
antoloxíai "O pé d o mariñeiro é de natural
ancho". Queda, en fin, unha terceira parte
(sen contar o Pórtico) chamada A torre
secreta onde Antón Avilés non remata de
callar como sonetista: algo hai que atranca
o conunto nuns sonetos demasiado vistos.
Sonetista de primeira resulta Darío
Xohán Cabana en A PATRIA DO M A R (Ir
Indo, Vigo, 1.989), libro datado, polo menos
a xulgar polo ano en que recebera unha
axuda á criacis'n literaria, en 1.983. Sonetos e outras probas métricas nas que o
autor de Roás é consumado executor.
Mágoa, relativa pois os poemas deste
libro son en liñas xerais intemporais, que A
PATRIA DO MAR teña tardado tanto en
sair. Simultaneamente a esa espléndida
novela que é GALVÁN,EN SAOR, que por
certo xa viña anunciada iza sección de A
BL4TRIADO M A R titulada Pedra e Léndas.
Rematamos dando conta do Premio de
Asociaci6n de Críticos que recaeu na súa
modalidade de poesía galega no libro
REMOL DAS T R A J J E S ~ (Col.
S . Dombate,
Galaxia)do que é autor Luis González Tosar.

