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POETÍZATE 

[reCensIÓn Do LIBro De Fran aLonso POETÍZATE, 2006] 

Montse Pena Presas

Universidade de santiago de Compostela

Cando a quen escribe lle propuxeron reseñar Poetízate e lle explicaron qué tipo de libro
era, formouse unha serie de prexuízos sobre el, derivados, a maioría deles, do feito de que
esta antoloxía estivese pensada para xente nova que non conecta con ese xénero compli-
cado, espertador de tantas paixóns coma odios, que é a poesía. Primeiro, porque sempre
pensei que a boa literatura é boa literatura, sen necesidade de etiquetas como “infantil” ou
“xuvenil”, xa que os maiores adoitamos esquecer que podemos (e mesmo debemos) mer-
gullarnos nas palabras que nun principio van dirixidas aos pequenos da casa. eles tamén
teñen o seu propio criterio, e saben valorar, igual que nós, a calidade.  segundo, porque
imaxinei que dentro ía atopar o típico “adiós ríos, adiós fontes”, algo de Cabanillas, un
pouco de Manuel antonio por aquelo da vangarda e, se cadraba, algunha composición de
Os soños na gaiola e algunha autora contemporánea –xa consagrada, iso si– perdida por
aquí. supoño que todas estas opinións a priori veñen xustificadas porque, dalgunha ma-
neira, o que esperaba era unha edición de poesía galega para ler nos institutos dun xeito
relativamente canónico. non me puiden equivocar máis, xa que pouco despois de abrir
este singular libriño, e tras ver a súa feitura e as composicións que o conforman, os pre-
xuízos deixaron paso ao convencemento de que Fran alonso acada, e con méritos, o seu
obxectivo: “atraparte a ti, lectora, lector, nas garras da poesía”.

a escolla de alonso comeza con rosalía e remata coa novísima antía otero. Como o
antologador explica no limiar, isto non é ningunha casualidade, pois vén resaltar que o
verso e o xénero feminino son dous elementos moi cinguidos dende a orixe da literatura
galega moderna. entre ambas as dúas escritoras entrecrúzanse poéticas tan diferentes como
as de Fernán-Vello, Pondal, eva Veiga, Manuel María, Manuel Forcadela, Pimentel, rom-
pente, Cunqueiro, María Mariño, permitíndose así alonso, un lúdico paseo por poemas
de todas as feituras. Hainos xa clásicos, como “Lume no pazo”, “Penélope”, “Deitado
fronte ao mar”; sen esquecer tampouco os reinvindicativos de diferentes causas, ao xeito
de “Digo Viet nam e basta”, “reclamo a libertade pró meu pobo” ou “Lingua que rexei-
taron os meus pais”; están tamén presentes os cotiás, como as composicións de M. rivas
e a. Lopo; existen igualmente os lúdicos, como os palíndromos de navaza; e non faltan
dende logo os amorosos (de moi diferente xorne), como os de Miro Villar e Lupe Gómez.

sobre todos estes temas destaca, sen ningunha dúbida, o humor. Humor que se mani-
festa, moi especialmente, cando se trata de falar do que é un poeta ou un poema, ese bi-
nomio que materializa o éter que para moitos é a poesía. e para iso, nada mellor que tomar
prestadas as palabras dos que se dedican ao peculiar oficio de facer versos, como o colec-
tivo ronseltz (“o poema é unha pedrada na cabeza”), Pexegueiro (“Para que queredes un



poeta vivo?”) e tantos outros que desmitifican moitos dos tópicos sobre esa dama vella que
é a poesía. esa da cal Lorca dicía que non precisa adeptos, senón amantes. esta “metapo-
esía”, se se nos permite o termo, é a principal arma empregada por Fran alonso para cumprir
outro dos seus obxectivos: amosar que a poesía non se ocupa unicamente do sublime, senón
tamén do cotiá, e facer saber que ela tamén pode conseguir o sorriso de quen a le.

Poderiamos encher varias páxinas comentando o conxunto de temas, poéticas e autores
que compoñen Poetízate, tentando dilucidar por que hai unha carga grande de composi-
cións de tal poeta e por que non hai nin unha de aqueloutro. Mais para seguir a desmontar
tópicos, recorremos de novo ás palabras do antologador, que nos di: “tampouco pretendín
establecer equilibrios entre autores segundo a súa relevancia ou según a época”. Fran
alonso fálanos no limiar da obra como un poeta, explicando as virtudes da poesía: “cura
as feridas imprevistas, as dores de amor, os enfados entre amigos...”, mais na verdade
actúa como o magnífico editor que tamén é. sabe que de facer unha antoloxía máis aca-
démica, na que abundasen as explicacións, as notas a rodapé e a escolla fose medida, os
seus obxectivos quedarían polo camiño. así que decide decantarse por poemas dos autores
máis consagrados, pero prestando unha grande atención ás máis novas voces. Un dos seus
acertos, sen ningunha dúbida, está aquí, porque consegue ser ousado incluíndo composi-
cións que os máis canónicos nunca traballarían nunha recopilación para adolescentes. nou-
tras antoloxías unha parece sentir continuamente o peso do que nun sistema literario é
considerado como clásico, aínda que se trate de autores contemporáneos. existe tamén a
variante do [186] peso do criterio clasificatorio, que o antologador se encarga de deixarnos
ben claro en repetidas ocasións. en Poetízate, non obstante, o único que se tenta reitera-
damente é que o lector e a lectora gocen co que len e que o verme do verso lles entre no
corpo para nunca máis saír deles. Unha novidosa proposta da que sen dúbida deberiamos
tomar nota todos os profesores, críticos e, dende logo, antologadores do país.

a aposta de alonso é tamén ben necesaria para todos os que se estén a iniciar no carreiro
vizoso da literatura galega, para ter unha panorámica xeral da situación, para comezar a
sentir especial curiosidade pola obra dunha autora concreta e, en definitiva, para saber do
que se fala cando se trata de poesía galega moderna. Porque, como xa comentamos ante-
riormente, non só os adolescentes poderán sacar proveito desta obra cativa pero arriscada.
Porque ao verso aínda lle quedan por conquistar moitos amantes. Porque, como dicía ese
arístides silveira que ás veces se chamaba Celso emilio Ferreiro: “o pan é máis útil que
a poesía, pro ¿cómo comer o pan sen o compango da poesía?”. Isto é, precisamente, o que
tenta esta escolla, que nunca podamos volver a vivir, a facer as cousas máis cotiás, sen un
verso rondando os nosos días.
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