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POESÍA QUE ENTRA POLOS OLLOS 

“Soneto”, “poesía lírica”, “poesía épica”, etc. son vocábulos que a 
todos/as nos din algo con tal de que teñamos pasado uns poucos 
anos polo sistema escolar; pero non acontece o mesmo se 
mencionamos termos coma “poesía visual”, “poema obxecto”, 
“poesía fonética”, “poesía sonora”, “concretismo”... 

Que diríamos dun poema en que a imaxe e/ou o elemento plástico 
predomina sobre o resto dos seus compoñentes? Que comentarios 
poden xurdir arredor da afirmación de que existe poesía non verbal? 
E é que, ás veces, na poesía, tamén sobran as palabras. 

Movéndose na fronteira entre xéneros (pintura, música, teatro, 
etc.), a poesía experimental estende os seus tentáculos multiformes 
con numerosas técnicas e soportes que sorprenden aos/ás non 
iniciados/as e fan desconfiar as sentinelas da ortodoxia poética. 

As vangardas, que tanto revolucionaron desde comezos do século 
XX e que tanto marcaron as artes todas, parece ser que non 
constituíron un verdadeiro trampolín, polo menos no que ao noso 
sistema literario se refire, para a difusión desa outra poesía 
“contaminada”, que a algúns/has lles dá por desentrañar, por sacar 
de entre os inmensos fíos da rede ou por atesourar en pequenas 
edicións marxinais ou de distribución ultrarreducida. 

Mais a poesía visual (unha das vertentes da poesía experimental 
que se ten desenvolvido con máis prolixidade en diferentes puntos 
do globo), aquela na que a imaxe ten un papel determinante na 
elaboración do poema, aquela na que se produce unha amálgama 
entre linguaxe icónica e verbal, non é un invento que poidamos 
datar na primeira metade da pasada centuria, ao abeiro dos tan 
recorrentes “ismos”. É tan antiga como a poesía mesma. Arredor de 
300 anos antes de Cristo, Simmias de Rodas marabillaba os/as 
seus/súas coetáneos/as co seu caligrama O ovo, que cómpre ler de 
xeito alterno: o primeiro verso e logo o último, o segundo verso e 
logo o antepenúltimo e así até rematar no verso central. Semellante 
virtuosismo foi o que experimentou o mesmo autor noutros dous 
caligramas da época que se conservan: Machado e As. E non é que 
os/as galegos/as non teñamos experimentado co caligrama –
primeira forma do poema visual–; exemplos temos desde Manuel 
Antonio ao iconoclasta colectivo Ronseltz, pero a pouco máis nos 
temos atrevido. Quizais tiñamos cousas –poeticamente falando– 
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máis urxentes por facer (catrocentos anos de silencio literario 
estresan a calquera escritor/a que se queira implicar nun proxecto 
de reconstrución nacional, tamén, a través da escrita, e o que, se 
cadra é peor, déixano/a sen tradición na que beber, na que ollarse).  

Sigamos algunhas pistas... Para quen queira internarse no cuarto 
agochado, secreto, sorprendente e fantástico que é a poesía 
experimental bastará con seguir unhas primeiras pegadas. Estas 
levarannos a outras e a outras e así sucesivamente. Se imos polo 
camiño do próximo (para logo achegarnos ao máis afastado), 
daremos deseguido con Lino Braxe, co seu Poemas obxecto e 
visuais publicado por Espiral Maior en 1999; con Calros Solla que, 
co seu Cerdedo in the Voyager I (eds. Cardeñoso, 2004), innova 
desde as orixes; procuremos logo na arañeira cibernética a 
Corporación Semiótica Galega, a Xoán Anleo, a Claudio Rodríguez 
Fer, a xeración net-art á que se poderían adscribir as novas 
creadoras (María Lado, Sara Jess, Antía Otero...), a arte dixital libre 
de alg-a.com... Pero poñamos tamén o pé fóra e gocemos coas 
propostas de Ainize Txopitea, de Sofía Rhei, de J.M. Calleja; 
pasemos sen chamar polo Taller de Zenón, por merzmail.net, por 
boek 861, polo espazo do colectivo Stidna... Só para abrir boca. O 
sendeiro ten bifurcacións a cada paso polas que presta perderse. 
Boa viaxe. Boa poesía. 
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