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O primeiro libro da xornalista Lara
Rozados Lorenzo ten un adxec-

tivo no título. O primeiro libro de Roza-
dos Lorenzo case non ten adxectivos
por dentro. Temos nas mans O cader-
no amarelo porque gañou o VII premio
Victoriano Taibo, convocado pola Enti-
dade Local de Morgadáns (Gondomar)
e polo Instituto de Estudos Miñoranos.
Formaban o xurado os poetas Xosé
María Álvarez Cáccamo, Marta Dacos-
ta, Miguel Anxo Mouriño e Ramón San-
doval, a xornalista Araceli Gonda e a
narradora e ensaísta Rexina Vega.

Compóñeno vinte e dous poemas en
que se procura a concisión e se trata de
deixar fóra o artificio. Recórrese á narra-
tividade pero fractúrase o verso, aván-
zase de maneira atoutiñante, fatigosa.
Non vemos, propiamente, poesía da
experiencia. Si algunhas ligazóns con
poéticas que asociamos fundamental-
mente aos 90 pero desbordan ese marco:
Luísa Castro, Lupe Gómez, a Elvira Ribei-
ro de Corpos transitivos (Edicións Fer-
venza, 2013). Entran no poema os tra-
ballos e os días. E a falta de traballos. E
a falta de días que acalmen a voracidade
do tempo presente, que por veces linda
coa desorientación. Un traballador sene-
galés en Francia ou Compostela, unha
vendedora de seguros que vai de porta
en porta, unha princesa encantada que
cose con ortigas. O insomnio, as mozas
asasinadas na India, o pesadelo, a
Audiencia nacional, o presidio (entendido
á beira de Michel Foucault, de Patricia
Janeiro, de Teresa Moure), Europa Press,
a angustia, o interese da xornalista por
ler o día. Canda isto a vontade de seguir
para adiante, de continuar xuntas, o des-
exo de apertura cara a un procurado
tempo novo.

Son moitas as citas, nunca ador-
nos. Amósanse máis ben como débe-
das, as máis das veces sinaladas tipo-
graficamente con comiñas. Se son
débedas, sono no plano da emoción.
Non se afirma a propiedade de ningun-
ha, non se afirma a propiedade.
Explicitamente, encabezando o poema
“Esa pantasma”, a contundencia de
María do Cebreiro no verso “Fai algo
coa túa rabia”. Outras están inseridas
no poema e a súa procedencia é diver-
sa: unha frase escoitada aos pais, unha
canción de Billie Holiday, unha sms,
uns versos de Alberto Lema en Plan de
fuga (Estaleiro Editora, 2007), un título
de Cesare Pavese ou de Belén
Gopegui, unha canción de Das Kapital.
A función coa que se insiren eses refe-
rentes tamén é desigual: dialógase con
eles, cuestiónanse, amplíase a lectura,
acompañan a voz poética e ás lectoras.
E tamén, ineludiblemente, sitúan o libro
nun lugar do campo que a autora quere
para el, e que neste caso sería un
espazo entre o activismo cultural e
unha idea performativa da poesía. Isto
último como apuntamento provisional,

ao coñecermos as ligazóns de Lara
Rozados co teatro desde diversos pla-
nos (comunicación, escrita, produción,
interpretación, crítica) e atendendo, por
caso, ás músicas que se inclúen no
libro ou ao feito de que estea desenvol-
vendo unha tese arredor das prácticas
performativas na poesía das mulleres.
E aquí entraría outro dos nós do libro, a
visión de xénero nunha escritora que
publicou reportaxes sobre o traballo
feminizado e precarizado no sector téx-
til. Que participa no proxecto de crítica
feminista A Sega. Que escribe O cader-
no amarelo, un título que a sitúa canda
a Doris Lessing ou, se cadra, Agota
Kristof. Que escolle maioritariamente
para os referentes do seu primeiro libro
a palabra doutras mulleres: canda as
xa mencionadas, Paula Carballeira ou
Xiana Arias Rego. En ambos os dous
casos en diálogo cos seus libros,
Alicia&Alicia (Edicións Morgante, 2010)
e Ortigas (Espiral Maior, 2007).

E desde unha ollada sistémica
temos algo máis, un avance cara a
entendermos a literatura lonxe da ide-
alización, que cuestiona aquilo que
Bourdieu denominou, para discutilo,
desinterese. Por primeira vez no noso
acordo escoitamos un argumento
novo sobre os premios. Non atende
preferentemente a se son moitos ou a
se os seus mecanismos primeiros se
abeiran á cooptación. Fálasenos de
que os cartos que supoñen van facer
posible unha pausa no afogamento a
que nos somete o actual estado de
cousas. Isto (tamén) é poesía mate-
rialista. Lemos no poema titulado
“María”: Á froita podre / analizarémos-
lle a pel / para mellor entendermos /
por onde engurra.

Días deseñados polo insomnio
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POESÍA Os abondosos referentes literarios sitúan o libro nun espazo entre o
activismo cultural e unha idea performativa da poesía.
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