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L eo con fruición as dúas últimas
entregas da colección do Premio

de Poesía Miguel González Garcés,
correspondentes á edición do ano
2014, Arte de Fuga de Carlos Penela,
que obtivo o galardón, e Cartografía do
Exilio de Baldo Ramos, que levou o
accésit. E fágoo levado sobre todo polo
afán de comprender as novas estéti-
cas dos autores máis recentes, toman-
do como síntomas estes dous poema-
rios no que teñen de novidosos e
tamén de continuadores de posicións
antagónicas que desde hai unhas
décadas percorren a nosa tradición. 

Hai que sinalar, antes de máis, a
fermosura desta colección, mimada
nos seus detalles editoriais por X.
Coba e Xavier Seoane, e animar os
responsables da política cultural da
Deputación da Coruña, institución res-
ponsable do premio, a dispór todos os
volumes da colección nunha páxina
web, máis acorde cos tempos, desde
onde poidan ser descargados, sen por
iso deixar de facer estas fermosas edi-
cións en papel, moitas veces inencon-
trables nas librarías convencionais. 

A vocación clasicista
de Carlos Penelas
Comezarei por Arte de Fuga, de
Carlos Penela, autor ben coñecido e
que desde finais do século pasado
vénnos regalando periodicamente con
sucesivos volumes que dan conta
dunha poética moi persoal mais
tamén en continua ebulición, mostra
dunha vocación que vai máis alá da
anécdota ou da fortuna sempre capri-
chosa da publicación. Desde As linha-
gens do frio, de 1997, até Sombras,
rosas, sombras, de 2008, pasando

por Acaso o Inverno, de 2001, e O
que ardeu nos espellos, de 2004, hai
na palabra de Carlos Penela unha
vocación clasicista que se entretece
con varios fíos: o coidado da dición,
unha interlocución con referentes cul-
turais de índole diversa, entre os que
priman o romantismo europeu, funda-
mentalmente inglés e alemán, e un
ton reflexivo que por veces se aproxi-
ma á metafísica, mais sempre desde
unha posición diletante, irónica ou
mesmo nihilista. 

A fatiga do vivir, a perduración das
cousas, a complexa percepción do
mundo e do devir dos seus signos, o
triunfo final da morte, aparecen aso-
ciados  a unha certa antoloxía moi
persoal da cultura de occidente, con
fixación en episodios textuais ou pic-
tóricos que salientan polo seu sentido
posible, por enriba de acontecemen-
tos, digámolo así, máis convencio-
nais. Significativa, neste sentido, a
mención a Paulino Vázquez, no
poema ‘Contra o fusco baleiro da
noite. Breve variación sobre Keats’,
onde sinala dous dos antecedentes

dentro deste fluír da tradición do que
falabamos. Cemiterios, mármores,
inscripcións, cidades en ruínas, tem-
pos que foron, todo sinala un falar
posuído por unha especie de ‘nostos’,
como se a linguaxe fose unha nave
que nos leva necesariamente de
regreso ao pasado. Ou como se o
pasado estivese de vez prendido na
linguaxe e o falar non fose máis que
un regreso, ao mesmo tempo necesa-
rio e imposible, na medida en que
tamén é tempo. 

Os modos enunciativos alternan
entre a imaxe no espello, cun ‘eu’ que
se fala a si mesmo en tanto que ‘ti’,
unha segunda persoa encubridora
dun ‘eu’, ou tamén a través dunha ter-
ceira persoa, cun ‘el’ que dá conta
dun ‘eu’, entrevisto desde fóra, un
‘eu’ que escasamente aparece como
suxeito enunciativo, como dono final
do discurso. Esta alternancia entre o
‘ti’ e o ‘el’ promove a aparición dun
sistema actancial nebuloso e som-
brío, no que este ‘eu’ disfrazado con-
vive cos personaxes e heroes da súa
cultura, sexan estes Chopin,
Caravaggio, Owen ou tutti quanti.
Créase por tanto unha acronía, un
tempo de tempos, nos que a evoca-
ción do vivido vai ao encontro da his-
toria, nunha unidade que subxace na
propia conciencia do autor. 

Diranos Carlos Penela: ‘Na dura
roda dos vencidos,/ entre rosas mor-
tas e ornatos,/ emerxendo do lugar
das batallas,/ de augas dormentes;/
así chega ao tremor de todos eses
rostros,/así se mostran,/ como as gra-
vuras onde a Historia coloca/ un alen-
to ríspido,/ como palabras nacendo
estradas nun país remoto e real’. 

A arte da fuga e a       
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POESÍA Novas estéticas a través dos libros de dous dos autores galegos máis
recentes, Carlos Penela e Baldo Ramos.
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Fronte a este falar que se encami-
ña ao filosofar a través da escoita,
temos outro falar que se pinta a si
mesmo, que se concibe como repre-
sentación gráfica, como primacía do
visible fronte ao escoitable. 

Realismo de conciencia
no libro de Baldo Ramos
Baldo Ramos, autor de Cartografía do
exilio, é ben coñecido no campo cultu-
ral galego tanto polas súas interven-
cións no ámbito da poesía como no
ámbito da pintura. Súas son obras
como Raizames, de 2001, e A árbore
da cegueira, de 2002, ou A ferida de
comprender, de 2011, entre moitos
outros títulos. 

O primeiro dos poemas do libro
contén unha declaración ben signifi-
cativa: ‘co tempo comprendes/ que a
poesía non pode aspirar só á beleza/
se non queres pagalo coa vertixe e
coa misericordia do verdugo/ saes ás
rúas e escoitas/ abres os ollos e per-
corres as periferias da linguaxe/ no
centro da visión cristaliza/ o corpo
adulterado da mudez’. 

Unha poesía que non aspira á
beleza unicamente, que se centra na
periferia da linguaxe e que cultiva a
visión como resultado da mudez. Hai
unha tendencia á sentencia. De
feito, cada verso é unha sentencia,
unha conclusión. Non se fala nin se
escribe para arrandearse na lingua-
xe, para facer da linguaxe un camiño
cara algures, para converter o falar
nun percurso desde o que ir contem-
plando as diferentes paisaxes. Aquí
o falar é un final conclusivo, unha
mostra de saber, unha rotunda
declaración. 

O tempo verbal preferido é o pre-
sente. Escríbese desde o presente e
sobre o presente. Non hai outra posi-
bilidade. O mundo é o que está aí.
Non o que estivo nin estará. Non hai
‘nostos’ nin regreso. Nin asomo de
nostalxia. Unha sorte de fenomenolo-
xía subxace por detrás desta ‘epojé’.
A descrición posible do mundo desde

un suxeito estabilizado. Unha con-
ciencia forte para un pensamento
tamén forte. Diranos o poeta: ‘escoito
o equilibrio./ sei que perto de aquí hai
alguén que espera unha resposta./ e ti
non vas entrar nos pentagramas da
submisión./ prefires cultivar a espe-
ranza/ nas terras do fracaso.’

Un certo minimalismo preside o
conxunto. Un poética do silencio na
que ‘as palabras valen o que calan’ e
unha ausencia das maiúsculas que dá
conta da valoración estética do aspec-
to gráfico da escrita. O poema longo
nunca en exceso combínase co poema
breve en arrebatos versiculares que
gardan un algo da enxurrada lírica da
poesía beat. A cantidade de aire que
cabe nos pulmóns é a medida do ritmo.
E por aí está presente o corpo. 

E hai realismo. Un realismo da
conciencia. Unha conciencia que non
quere ser poética a calquera prezo
porque ‘cando o precipicio está preto,
abóndame con deixar de escribir’. E
hai unha verdade que anda alén da
linguaxe e para a que a linguaxe
mesmo pode ser un impedimento.
Confesaranos o autor, directamente
vinculado á súa voz poética, sen nin-
gún tipo de artificio enunciativo, ‘non
pretendo chegar a ningures./ abónda-
me con estar de camiño./ penso no
remate deste poema./ deixalo aberto
é sementar a terra que nos roubaron,/
confiar na resposta da cicatriz’. 

Velaí, pois, dúas propostas ben
diferentes e, en grande medida, com-
plementarias, que dan conta dun con-
traste, dun litixio continuado na nosa
tradición e que se prolonga desde os
inicios do XIX: a arte da fuga e a car-
tografía do exilio.

          cartografía do exilio
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Unha poesía que non
aspira á beleza

unicamente, que se
centra na periferia da
linguaxe e que cultiva

a visión como
resultado da mudez.
Hai unha tendencia á
sentencia. De feito,
cada verso é unha

sentencia.
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