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e 
ertence Manuel Forcadela a 
aquel grupo de "pitagoríns" (os 
outros, Gonzalo N avaza, Ro
mán Raña, o propio Ramiro 
Fonte) que no Vigo dos oitenta 
andaban a relnexer nos ento
bos da poesía clásica (no senso 
amplísimo da palabra), para 
que a poética galega se dera 
purificado despois dunha viaxe 

longuísima pola desolación ornamentística. 
E é que os anos "do vougo" fixeran dano 

non soamente polo que implicaran de ditadu
ra (e con isto xa está dito todo, hoxe non me 
apetecen pleonasmos, non estou para eles) 
senón tamén porque empurraran aos oposito
res a facer unha literatura (a arte é outra 
cousa, por máis que taluén incidir a neste ca
miño) limitada. Constreñida actitude 
belixerante, tendenciosa ou partidista que se 
agardaba dos seus practicantes. O que está 
lllOí ben cando é Celso Emilio Ferreil'o o que 
toca a gaita (no seu caso diriam.os que o pan
deiro, que fada relouear -dou fe- con curiosa 
habelencia). Mais que deixa de estalo cando 
os pandereteiros son epítome ou ronsel do ce
lanovés. 

Daquela, cando chegou a democracia e 
mandou "a parar", os nosos poetas (os poeti
ñas e aínda os poetastros seguiron a tocar o 
"kazoo", nin sequera -por definición- desafi
nado) plantexaron abertamente que aquilo ti
ña que mudar. Ora, tampouco nos engane
mos, aparecera unha chea de excesos, provo
cados xustamente porque na cerimonia de 
confusión conseguinte houbo quen pensou 
(mentalidade de novos ricos) que se trataba 
de laminar a poesía anterior a base de man
darriazos, e decorar as paredes da nova con 
floripondios, e chilindradas e cenefas e por aí 
seguido. Mesmo houbera quen pensou que o 
conto era pendurar cadros con cervos, lagos e 
paisaxes nevadas, xa saben. E tampouco era 
iso,- claro. 

Entre aqueles anovadores (sector "pitago
rín", dígoo pola preparación precoz que os así 
chamados -por min- manifestaban) estaba 
Manuel Forcadela, quen se dera coñecer con 
"Ferida acústica de río", libro que lle outorga
ría unha certa notoriedade, e a convición de 
que estabamos diante dun poeta que verquía 
referencias e métricas clásicas como para pa
rar un tren. Non sei se o das mágoas súas 
mais si a dos que coidabamos que a poesía ga
lega precisaba de xestos novos con urxencia. 
Iso non quita que ás veces algúns, eu entre 
eles, teñamos atopado no primeiro Forcadela 
certos excesos (non sei se ousar dicir tamén de 
intelixencia) que non favorecían a transmi
sión da súa poesía. E non quero dicir, obvia
mente, que esta teña que ser da liña clara, 
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que daquela anda
riamos a ciar no 
tempo, e volver á 
páxina anterior. 
Desconfiemos das 
poéticas nas que 
se entende todo, 

"Música de dnza" 

Manuel Forcadela 

Galaxia / 12 euros 

porque entón estmnos a un pasiño do prosaís
mo, curmán ás veces da lírica pedestre. 

Por outros derroteiros, ben distintos, circu
la Manuel Forcadela, igualmente o do seu úl
timo libro, "Música de cinza" (Colección Dom
bate, Editorial Galaxia, Vigo, 2008); unha en
trega na que Forcadela non é que nos conte a 
súa vida (aínda que tamén, en "Carta a Car
me Fernández Pérez-Sanjulián", onde se nos 
informa da triple paternidade do autor, ou en 
"Amor por Don Quixote", dobre afimación de 
amores, filial e cervantino). Un libro cheo de 
tonalidades, de confesións pudorosas, de arre
batos culturais (tamén da chamada subcultu
ra, ao mellor non tanto, cos Beatles ou Hervé 
Vilard nun plano medio). Tamén de homena
xes, nada circunstanciais, como o que Forca
del a adica a Luísa Villalta e resulta un dos 
mellores poemas do libro, con ese final en sus
pensión: "Por iso non me erguín. Deixei que te 
perdeses/ Nas árbores máis altas, nas nubes 
que dan neve". Un poema sobranceiro, a ton 
co libro que o arroupa. 


