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Como
pedra
imán
Compendio de dúas décadas e media de creación
Poesía

poética a través da traxectoria do central premio Esquío

Miguel Anxo Fernán Vello. // Esperanza González

Blues do
estremecemento

Poesía Blues dun home que se deixa
guiar na procura do transcendente
Dicionario do
estremecemento ·
Miguel Anxo
Fernán Vello ·
Espiral Maior, 2007 ·
88 páx · 15 euros

D

icionario no aspecto externo, pois os poemas son titulados tan só con illadas
palabras a modo de listaxe lexicográfica (“Confusión”, “Nai”, “Poetas”, “Paciencia”, “Río”, “Pel”, “Civilización”...), no seu interior un rico
imaxinario respira nunha reflexión
humanista de grande calado. As
contradicións da experiencia vital
que perturban o ser humano maniféstanse ao longo de todo o poemario como caos universal: a luz fronte á sombra, o lume fronte á auga,
o silencio fronte á voz... Un eterno
designio: “Estamos condenados /
ao doloroso labirinto / de vivir”.
Mais esta condena non é o destino real, senón o aguillón con
que a vida nos obriga a enfrontar
o reto do coñecemento. No poemario de Fernán Vello múltiplas
son as orixes do “estremecemento”, mais só unha a reacción positiva perante as continxencias: “a
brasa que nos fai vivir” debe conducirnos a unha procura gnóstica, é dicir, á fórmula revelada en

que a calor cósmica que posuímos
nos outorgue luz: “Mais seguimos
á procura de nós mesmos, / da
palabra perfecta que nos salve / e
que invada o mundo.”
O poeta posúe a sensibilidade
que o fai visionario entre os membros da comunidade: “O artista ben
sabe que a vida é un abismo que
nos amordaza. / E nós sabemos
contemplar o fulgor dese enigma”.
O fulgor da Verdade que a obra de
arte transmite, a Verdade que existe en innúmeras metamorfoses e
que só a linguaxe artística pode expresar completamente porque non
ata cabos, porque abre as imaxes
poéticas en relacións complementarias, porque fornece unha lente
desde a que observar “os astros liberados do futuro”.
Mais este poemario nace do húmido barreiro da tristeza, aquela
producida pola desharmonía que
tinxe a nosa vida de azul (esta cor
aparece en 17 dos 35 poemas). Se me
permiten unha piscadela musical,
diría que o Dicionario do estremecemento é o blues dun poeta, un home
que se deixa guiar pola súa man na
procura do transcendente: “Vivo na
respiración do poema / e non teño
outro oficio / nin outra patria.”
// Alfredo Ferreiro
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É

un feito excepcional para
calquera literatura que un
premio chegue a cumprir
as vinte e seis convocatorias anuais, máxime se este se dirixe ao xénero poético e aínda tendo detrás un respaldo económico
potente que o axude a perdurar. Tamén o é que o faga coa vitalidade
necesaria para seguir a ser unha das
citas máis agardadas e importantes
do ano e que se lle recoñeza, unha
e outra vez, a súa valía indiscutible
á hora de figurar no currículo poético dos gañadores. Todo isto pode
afirmarse, sen temor a equívoco,
do Premio Esquío de poesía que,
convocado pola ferrolá Sociedade
de Cultura Valle-Inclán e co patrocinio de Caixa Galicia, vén chegando puntual á súa cita desde o ano
1981, tanto para poemarios en galego como en castelán.
Son xa vinte e seis as ocasións
nas que o Esquío cumpriría con creces o labor innegable de descubridor de destacados poetas –foino
así no caso de Pilar Pallarés, Marilar Aleixandre, Estíbaliz Espinosa,
Daniel Salgado, etc...– ou de circunstancia que axudou a consolidar outras voces tan significativas
como as de Miguel Anxo Fernán Vello, Xosé María Álvarez Cáccamo,
Román Raña, Xavier Seoane, Martín
Veiga… Así o podemos comprobar
no volume Poesía viva, pura poesía
(Premio Esquío 1981-2006) que recolle
a amplísima nómina de galardoados
e que serve de reconto e homenaxe
ao labor dos que puxeron en pé este
certame nunha época, comezos dos
anos oitenta, na que eran moi esca-

sos os concursos que ofrecían aos
poetas, ademais dunha contía económica de relevancia, a posibilidade
de publicar os libros gañadores. Naquel momento, facendo un repaso
non exhaustivo, o Esquío conviviu
con galardóns como o Celso Emilio Ferreiro de Vigo ou de Santiago,
o Cidade de Ourense –certame que
aínda subsiste– ou o Leliadoura –
que foi tan efémero que só convocaría catro edicións– que contribuíron
a dinamizar unha época na que os
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autores estaban abocados, maiormente, á autoedición dos poemarios ao careceren doutras posibilidades para daren a coñecer as súas
obras. Para eles, os premios foron
un factor fundamental que os axudou a acceder ao mundo editorial e
tamén a chegar aos lectores –funcións que aínda seguen a cumprir
na actualidade– por iso non é de
estrañar que o Esquío tivese unha
acollida tan extraordinaria, sobre
todo a partir do ano 1985 cando se

decide crear un accésit sen dotación
económica pero que incluía a publicación do libro gañador, chegando a
roldar, nalgunhas edicións, o cento
de orixinais presentados. Eis, como
afirma Xosé María Álvarez Cáccamo,
que a convocatoria do premio “tiña
forza de pedra imán” e os creadores
respondían masivamente.
Mais, para alén destes feitos,
cómpre destacar tamén a gran variedade de tendencias poéticas e
temáticas que mereceron o premio,
feito que nos permite entender
este Poesía viva, pura poesía –e por
extensión o propio certame–, como
un valioso compendio de dúas décadas e media de creación. Así, os
libros gañadores –desde aquel Camiño de Antioquía de Vítor Vaqueiro, que acadou o primeiro Esquío,
até a Casa pechada de Luz Pichel,
volume galardoado en 2006– vanse
circunscribir ás grandes liñas propias dos anos oitenta e noventa,
tanto as que se vinculan ao mundo
do eu –erotismo, pescuda na memoria, dor existencial, elexía polas
perdas– como as que atinxen unha
dimensión máis colectiva –telurismo, poesía social–. Do mesmo xeito, formal e estilisticamente, os
poetas experimentaron con moldes diversos: eis o soneto a carón
da prosa, a narratividade e o culturalismo convivindo ou unha perfecta maridaxe entre innovación e
tendencias clásicas. Por iso, reler as
páxinas deste volume, Poesía viva,
pura poesía, é asomarse, nos versos
dos seus protagonistas, á intrahistoria dun premio que marcou decisivamente a nosa lírica máis contemporánea, revisando a un tempo
as súas raíces nos comezos dos oitenta e confrontándoas coa súa actualidade xa entrado o século XXI.
Ou deixarse seducir outra volta
polo engado desa pedra imán que
nos atrae coa forza que sempre posúe a palabra poética.
// Teresa Seara

