
ae o autor vigués Fran 
Alonso dunha expe-
riencia senlleira co-
mo foi Poétic@: un li-
bro multimedia reco-
ñecido con xustiza hai 
por volta dun ano co-
mo o mellor proxecto 
literario galego na re-

de na I Gala do Libro Galego; ase-
made, mantén outra iniciativa no-
vidosa no Twitter como é a publi-
cación dun micropoema diario bai-
xo o cancelo de Estado de malestar e 
ofrece, arestora, un libro de poemas 
que, desde a atalaia da observación 
do cotián, é quen de desentrañar al-
gunhas das claves da vida que nos 
rodea, sen esquecer unha chiscadela 
ás novas tecnoloxías ao incorporar 
códigos QR nalgúns poemas que re-
miten ao universo literario do autor.

Porque é da vida e da realidade 
do que se fala en Terraza: dunha vi-
da «de sabor lánguido e cíclico» que 
transita desde os ollos de alguén sen-
tado nunha terraza dunha cafetaría 
até o papel. É nese percorrido onde 
se testemuña como o espírito curio-
so de Fran Alonso non só ve pasar o 
mundo e nolo conta: antes ben im-
prime en imaxes a súa intransferible 
visión do que ocorre, sobre todo nas 
persoas máis duramente golpeadas 
pola crise e que terman como poden 
das súas existencias. 

Réndense, tamén, visitas á ado-
lescencia, ás cadeas en que se po-
den converter as omnipresentes re-
des sociais, a esa bola de neve que é 
a soidade ou ás olladas extraviadas 
das persoas..., a todo isto asóman-
se estes poemas nos que conflúen, 
cando cómpre, o enxeño e a ironía, 
a dureza e comprensión.

POEMAS E VIDA
En Terraza non é banal a incorpora-
ción de elementos de filiación ani-
mal —pombas, iguanas, cans...— 
que se traen ao cotián, por veces a 
través de imaxes visionarias, para 
quebrar unha realidade que, por tan 
abouxadora, pode chegar a ser mes-
mo angustiosa. 

Nestes poemas hai vida sempre: 
animais e persoas, sons, ruídos, un 
movemento febril ollado desde a in-
mobilidade... Todo ao servizo da re-

flexión sobre o paso do tempo cons-
truíndo instantáneas da vida urbana 
dun luns ou dun mércores calque-
ra, dunha cidade calquera. A voz 
que nos fala, con todo, é consciente 

de que a súa presenza, marcada por 
ese escribir entolecido enriba da me-
sa, tamén o converte nun personaxe 
máis desa terraza e dese mundo do 
que, felizmente, tamén forma parte.

Fran Alonso converte en 
poesía os códigos QR

TEXTO: RAMÓN NICOLÁS

TERRAZA 
AUTOR 
FRAN ALONSO
EDITORIAL 
XERAIS
90 PÁXINAS, 12,50 EUROS
Fran Alonso desentraña a vida cotiá que 
transita desde os ollos de  alguén sentado 
nunha cafetería dunha terraza.
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Clarence Cooper Jr. (1934-1978) é 
un deses tesouros ocultos da na-
rrativa norteamericana do século 
XX. Editor para The Chicago Mes-
senger, escribiu rápido e con fu-
ria, pero a súa prometedora ca-
rreira literaria caeu polo mesmo 
precipicio que unha vida persoal 
marcada pola adición á heroína. 
A morte levouno demasiado no-
vo. Non tivo a fortuna de Ches-
ter Himes: nin marchou vivir a 
París fuxindo do racismo contra 
os negros nin se lle cruzou pola 
camiño un Marcel Duhamel que 
percibise o seu talento. 

A trama de La escena (1960), a 
única das súas seis novelas que 
coñeceu certo éxito entre os lec-
tores, xira ao redor dun ionqui 
chamado Rudy Black e dous po-
licías —Patterson e Davis— dis-
postos a limpar de pequenos tra-
ficantes un arrabalde degradado 
pola omnipresencia das drogas. 

O punto de partida fainos pen-
sar que estamos ante unha narra-
ción de traza policial, pero aín-
da que se nos ofrece un itinera-
rio que se axeita aos hábitos do 
xénero, o argumento esvaece en 
favor dunha atinada prospección 
nos infernos derivados do consu-
mo de heroína. 

Pola novela desfilan unha im-
portante cantidade de chulos, pu-
tas e traficantes que Cooper de-
buxa cun formidable naturalismo. 
Non hai aquí nin o sarcasmo do 
Himes de Por amor a Imabelle nin 
estilización «blaxpoitation» pa-
ra consumo rápido; aínda esta-
ba comezando a década dos se-
senta. En La escena todo é miseria
e devastación. 

As páxinas que describen a sín-
drome de abstinencia dos prota-
gonistas son estarrecedoras.
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