
«NiN a miña vida NiN 
a miña obra se guíaN 
por ilusióNs 
de celuloide»

claudio rodríguez fer
poeta

o poeta lucense rodríguez Fer presentará o 
día 8, na Feira do libro da coruña, a reedición 
de ‘cinepoemas’, onde reflicte a súa fecunda 
paixón por Ford, chaplin ou marilyn ▶  texto: HÉCtoR ACeBo

Claudio Rodríguez Fer, no muro do amor da casa de Xulieta, en Verona. ep

Sempre houbo unha escisión 
entre a palabra poética, 

esencialmente libre e humanista, e a 
palabra instrumental, ao servizo do 
poder e da conseguinte alienación»

É un poeta cinéfilo, como queda 
probado en ‘Cinepoemas’, obra súa 
que publicou Xerais en 1983 e que 
acaba de reeditar Ouvirmos. Esas 
dúas paixóns, o celuloide e a lírica, 
cultivounas desde moi cativo... 
Afeccioneime dende neno e por 
igual ao cine, ao que me levaba 
miña nai, e á poesía, que escoita-
ba na súa escola. De adolescente 
escribín a artistas de Hollywood, 
como Gregory Peck, quizais o máis 
humanista, que me contestou tres 
veces, como pode verse na última 
edición de ‘Cinepoemas’, libro 
que comecei a escribir moi novi-
ño. Igualmente, o meu primeiro 
artigo, publicado no suplemen-
to Táboa Redonda en El Progreso  
cando eu tiña 17 anos, combinaba 
afeccións cinematográficas e lite-
rarias, pois trataba sobre o cine de 
Orson Welles baseado en obras de 
Shakespeare e de Kafka.
Cal é a película máis poética que 
coñece? 
Unha que combinase a harmonía 
cósmica de ‘Dersu Uzala’, de Kuro-
sawa; a enerxía vitalista de ‘Alexis 
Zorba’, de Cacoyannis, e a beleza 
erótica de Marilyn Monroe en ‘Os 
inadaptados’, de Huston.
O cinema está presente na súa 
poesía, na súa narrativa e na súa 
vida cotiá. Tamén os seus soños 
recenden habitualmente a celu-
loide? 
O cine forma parte da miña vida 
e da miña obra, pero nin a miña 
vida nin a miña obra se guían por 
ilusións de celuloide nin namo-
rei nunca de mitos de cine. Por 
exemplo, para un neno do pecha-
do Lugo franquista era tan ilusio-
nante recibir cartas dende Ho-
llywood como facer poesía visual, 
pero o vital foi poder materializala 
como tal, por exemplo na recente 
edición de ‘Cinepoemas’, feita en 
colaboración con Cristina Fiaño, 
quen combinou a súa sensibili-
dade como poeta coa súa destreza 
como enxeñeira en deseño. 
Tivo algunha vez o prurito de pro-
bar a dirección cinematográfica? 
De neno, quería ser director de 
cine como John Ford, pero non 
había esa clase de estudos en Ga-
licia nin eu tiña posibilidade de 
facelos fóra. De maior, comecei a 
realizar unha película sobre Ánxel 
Fole, que quedou inacabada tras 
filmalo pouco antes de que falece-
se, e logo fixen varios guións para 
documentais literarios de televi-
sión, pero a creación colectiva e 
a produción industrial no terreo 
artístico adoitan ser moi compli-
cadas, así que me alegro moito de 
ter escollido o camiño literario, 
que sen dúbida é o máis libre.
De ter cultivado o cine de ficción, 
a que estética ou corrente pensa 
que se achegaría máis? Quizais á 

Nouvelle Vague?
Si, é tamen á do cine poético de 
autor. Pero en ‘Cinepoemas’ apa-
rece toda clase de cine, de Char-
lot a Woody Allen, pasando por 
‘Frankenstein’ ou Disney. Gusta-
ríame ter feito un cine integral e 
reintegrador, que fose ao tempo 
galego e universal, por exemplo 
que o interpretase a actriz galega 
exiliada en Francia María Casa-
res, que partise dun guión debi-
do ao escritor galego exiliado en 
América Latina Rafael Dieste, 
que tivese decorados do pintor 
galego exiliado na Arxentina Luís 
Seoane, que deseñase o seu ves-
tiario o multiartista surrealista 
galego exiliado en Estados Unidos 
Eugenio Granell, que se inspirase 
en poemas do poeta galego de per-
corrido internacional José Ángel 
Valente, etcétera. Porque o mellor 
que deu Galicia foi —e aínda segue 
sendo— desaproveitado.
A partir de finais dos 70, cos seus 
primeiros libros —‘Poemas de amor 
sen morte’, ‘Tigres de ternura’...—, 
integrou dun xeito rotundo o ero-
tismo na poesía galega, abrindo 
un camiño que seguirían despois 
outros autores. Por que existía, 
dende as cantigas medievais, ese 
baleiro temático na nosa lírica? 
Por represión e autorrepresión 
censora, pois o erotismo foi sem-
pre un fenómeno subversivo tanto 
na poesía como no cine. Moitas 
das películas poetizadas en ‘Ci-
nepoemas’, sobre todo as máis 
sociais e as máis eróticas, foron 
—e mesmo son neste momento— 
prohibidas ou censuradas en moi 
diversos contextos do mundo.
Supoño que non será coincidencia 
o feito de que nunha sociedade ra-
dicalmente capitalista, malia que 
cada vez hai más xente estudada, 
se aprecie tan pouco a lírica. Este 
xénero dálles ás verbas un carácter 
estético, e hoxe valórase máis que 
nunca a linguaxe orientada cara 
ao rendemento económico e tec-
nolóxico...
Sempre houbo unha escisión entre 
a palabra poética, esencialmente 
libre e humanista, e a palabra 
instrumental ao servizo do poder 
e das conseguintes deshumani-
zación e alienación. E o mesmo 
ocorre co cine, que padeceu toda 
clase de censuras. Por exemplo, 
en ‘Cinepoemas’ aparece unha 
composición inspirada na proxec-
ción clandestina, no local social 
do club cultural Valle Inclán de 
Lugo, de ‘O acoirazado Potemkin’, 
de Eisenstein, película prohibida, 
como tantas outras, baixo a dita-
dura franquista. Lembro que a 
fixera o cinéfilo Carlos Varela Vei-
ga, a quen, por certo, dediquei xa 
a primeira edición do libro trala 
súa prematura morte. 
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