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ai títulos de libros que, 
de entrada, supoñen un 
certo número extra de 
vendas (cincuenta ou se
senta exelnplares, hoxe 
estou falando de poesía) 
para quen acertou ao no
mealos. Elena Medel, 
emerxente poeta cordo
besa, cando tiña dezaseis 

anos (o que tamén axudou) deu no albo ao 
titular o seu primeiro libro como "Mi pri
mer bikini". Que logo o tal bikini á penas 
si se vera xa é outra historia. Outro libro 
chamativamente titulado foi "Limpiar 
pescado", de Luis Muñoz, quen nesta caso 
andaba a recoller por enteiro a súa poesía 
enteira baixo tan curiosa denominación. 

Carlos Fontes (Vilaboa, Pontevedra, 
1968) deixa de ser inédito, como autor dun 
libro individual, que xa se deixou ver en 
escolmas, con "Quero colo" (Edicións Espi
ral Maiar, A Coruña, 2008). Un título que 
11e vai valer (de entrada) un certo interese. 
E permítaseme a nota impresionista dicin
do que meu pai, ben a11eo ao ámbito poéti
co (galego ou non), reparou con curiosida
de neste volume, no que eu xa estaba re
mexendo hai un tempo. E repetía morto de 
risa o título fontesiano, quen gañaba así 
un fan impensado (e impensable). ¿E real
mente compensa o contido do volume de 
FQntes o esforzode deixarse levar polo tí
tulo? Parafrasando a Unamuno, segundo e 
confonne. Segundo, porque como sabemos 
coas boas intencións (e o libro de Fontes 
está cheo delas) non abonda. E conforme 
poisque tampouco. está nada mal prose
guir (como fai Carlos Fontes) por ese viei
ro da poesía belixeran te ou de tendencia 
que os novo s ricos (hainos tamén no espa
zo lírico) das poéticas culturalistas, que 
pretendían arrumbar no faiado movemen
tos anteriores á eclosión democrática, de
ran por finiquitados. 

Así as cousas, digamos que Carlos Fon
tes se mella moi a gusto, préstalle moito, 
vaia, o pequeno formato. Quer na poesía 
política, quer na erótica. Que son basica-

"Semella moi a gusto, 
préstalle fioito, o pequeno 
formato$ Quer na poesía 
política, quer na erótica" 

mente os dous ámbitos nos que se move. 
Sempre desde premisas xusticieiras e, en 
todo caso, moi benhumoradas. Un chisco 
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na liña de Ángel González ou Mario Benedetti, 
ou Eduardo Galeano, quen se deixa ver aquí de 
maneira explícita. 

N a cuestión hUlnorística, Fontes xoga co con
cepto, extraéndolle a este moito do seu zume. Un 
exemplo: "Deixémonos de xogos de palabras.! 
Chamémoslle a cada cousa polo seu nome:! Mor
teamérica é morteamérica." E nesta liña hai 
máis mostras, sen ir máis lonxe a do poema que 
leva por título, ben significativo de seu, "Maran
colía" (onde se fala de mar, lástima fora). 

Xa que logo, este é un libro ecoloxista, compro
metido, politicamente correcto, atinado nas ma
neiras, previsible nas formas (aínda que estas fa
gan choutar o inesperado, cando o poema á penas 
é un título "Desexo darche un abrazo con lingua" 
ou "Estou con ganas de peitearme no teu cabe
lo"), e -como consecuencia do antes exposto- un 
pouco "xatevín". Como o pedir, aínda que metafo
ricamente, colo. Aínda que aquí, no título, radi
que, precisamente, a novidade ou o desexo dela. 


