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Ricardo Martínez-Conde*

Autopoética

T oda definición é, por principio, parcial. Mais aínc!a a autoc!efínición.

Tendo en conta esta prenlisa, quixcra dicir que para min a poesía segue a ser unha

desveladora de misterios. A súa práctica hen poidera sen1ellarse a ese lahor preciso,
lninucioso, de Jlimpar os currunchos nunha superficie aparenten1ente lilnpa. Aparen

temente.

A superficie sería o ser (ou non ser) do hOl11e: esa fornlu de soidade que chamanlos
horne e que, dcsacougado dende selnpre por preguntas sen resposta, anda durante a
súa vida en procura dunha solución (ou, cando lnenos, unha explicación) Ó D1istcrio
incomprensihle do seu final. Para obter ISO, por si mesrno e por suxerencia dos
poetas, tende él claridadc, a obtcr definitivamente es:] nobre Iiherdade de saber quen
é el mesmo.

o poeta entón, sería ° grande inquiridor, () que fai a invitación á lihcrdadc. de ser.
Unha proposición que conlcza dende logo en si 111esma. Agora hen: ¿que faccr?;
¿como facelo? lTnha forma proximada sería. conlO suxirju no Setl día Juan de Valdés,
empregar, á hora de escrihir, «un estilo n~tural, sen ("lfectaclón ningunha, soan1ente
tenda coidado de usar vocáhulos que signi fiquen hen o que. se qucre dicir, e dicilo
o n1áís simplernente posible».

Así me gustaría saber facel0 a fin dc obtct, para mlin e para ti, lector, resposta a
algunhas fondas dúbidas.

(*) Nnccu en Aldariz (O Salné~) no 1951. DOUror011'\e en Fi!(),ofía e Letras po13 Univcrsidadc
Cnfllplutenc;e de ~1:1¿¡rid, c~rccbli7ouseCC\nlO invesligJdor nac; rclaC'iónc; Historln-Litcratura con dcdi
cacinn preferente 1 ohr::l de Quc\Tdo,
Obtivo o Premio BenasrjliC de Poc<;;Í:1 en 1989. PuhlicOll p010 de agorJ. ctnus pnenl:1IÍos en gnlcgo Lrnto
eSWl('CCfI tenrpo (J 9GO) e Or/Ju/!o na\ r-L7ll7c/ ins( 199~) (' un en caste Ión ro,,; a rgrt flu'n {os de la tarde (1991).
Exerce a erfticn lltcraria e é co10horador ctc prcn<::J c!cnc1c nano 1072.
Reccnt(,flicnte c0nscguiu Diprnn1a de Hnnor cnm0 f'lnalistJ 110 ConcurS0 lntrrnJc¡onaI de Re]Mos Breves
<<Jorge Luis Barges» celebr:ldo en C::l!lforni~. 139
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Choiva.
Grave certeza acerca
de todo.

+++

Paxariños
loitando por un anaco
de ponla.

+++

Esa capel iña
leva anos agardando
humildemente.

Zoa o vento:
o 111ar non atopa acougo
para se durmir.

+++

o río
está esperando as follas
do Outono.

+++

A noite desfía
o labor que teceu
o día novo.
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