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"E como é natural, e moi natural, existen poetas galegos que non 
esquecen a cousa (nin a causa) erótica. O que sempre alegra ao 

persoal" 

¿Por onde é que vai 

E is a pregunta pouco doada 
de respostar, a resposta 
imposible de dar polo de 

agora, cando no panorama poéti
co galego, na pota da poesía, an
dan a se remexer moitas, moitísi
mas substancias. 

E unha delas será a que se im
poña riba das outras, tamén de 
momento, marcando escala mo
mentánea, que nada é para sem
pre (tampouco para nunca, se
gundo se vexa). 

O único que sabemos é que 
hoxe comeza primar unha ten
dencia irracionalista, ca seu aquel 
de homérka (para esta expresión 
vid. "The Quiet Man" de John 
Ford, e a noite de bodas que se 
marcan John Wayne e Maureen O 
'Hara), e debo dicir que fóra de 
Galicia hai quen, con criterio e si
so, pregunta por esta mane ira de 
escribir (se cadra tamén de que
rer). 

Semellante escala anda entre a 
poesía e a prosa, e xa que lago po
de prestarse a ambigüidades, can
do non -abertamente- ao fraude 
(conceptual e estilístisco). Mais, 
en fin, eis unha maneira posible 
de saída ao "eul de sac". Aa ea
leixón sen saída no que se encon
tra hoxe a poesía da experiencia. 
Tan m?J.1ida e resesa por C3:usa do 
abuso ao que se ten visto someti
da. A poesía confesional, a do 
~'vouche contar a miña vida que· 
despois ti xa me contarás a tú a" 
precisa dunha moratoria urxentí
sima porque máis do mesmo, de 
momento, semella poucó doado 
(ou directamente) aborrecible e, 
mesmo, letal. 

Logo están os refugallos cultu
ralistas, aquela praga que veu an
de nós unha vez que desaparecera 
a dictadura, e con ela aquela com
pulsión socio-política que nos le
vou, a algúns, a aborrecer ás ma
poulas, miñaxoias. E que xa eran 
demasiados aqueles "menceres 
qe mapoulas", cal preludios da re
volución que se anunciaba como 
cousa ineVitable. Por certo, hai 
quen anda hoxe a escribir poemas 
políticos, con aires novos (e con 
donaire), o que non deixa de ser 

, ~ 
poesl~. 

María lado e lucía Aldao no espectáculo UMoita poesía, pouca diversión" 

VARIEDAD! 
''Tamén hai surrealismos, 
neopopul~mosou 
gamberrismos (eles dirían 
ghamberriSmos)" 

unha boa nova. E, .como é natu
ral, e moi natural, existen poetas 
galegos que non esquecen a·cousa 
(nin a causa) erótica. O que sem
pre alegra ao persoal. Erotismo 
convencional ou desde a materia 
telúrica, ou "enxebre", o que xa 
nos levaría por outras derrotas 
(que non desfeitas: se cadra, ta
mén). 

Repasando estas tendencias 
reparo en que podería engadir-

lles, algunha como complemento, 
surrealismos, neopopularismos e, 
mesmo, gamberrismos (eles di
rían ghamberrismos) que servi
rían para completar un panorama 
do máis variopinto. Chegando a 
este ponto debo dicir que seme
nante variedade non nos permite 
albiscar (menos, profet~zar) cara 
a ande van os tiros da póesía gale
ga actual. Na que tampouco é que 
se vexan, algo que Basilio Losada 
xa sinalaba hai ben de anos, esa 
nomenclatura indiscutible, eses 
buques insignia que vaian indi
cando por ande se move a nave
gación. 

Así que toca agardar, a velas 
vir, a ir virándoas, non seL Sendo 
isto último o máis certo do futuro 
poético que espera. Non seL Non 
sabemos. E se cadra eis a graza do 
eboio. 


