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DOCUMENTACIÓN FORMAL 
DE COMPOSICIÓN DOS POEMAS ESTRÓFICOS EN RIMA JOTABÉ 
 
Unha nova maneira de compoñer poemas estróficos para enxalzar anida máis 

o mundo da poesía.. 
 
  



3 

 
 
 

NOTA DO CREADOR DA RIMA JOTABÉ 
 

A Rima Jotabé, ou só os poemas Jotabé, son unha nova estructura estrófica, 
coa que poder compoñer poemas de maneira clásica, cunha arquiteitura nova, sólida e 
preestablecida coa cal desexo achegar o meu gra de area a inmensa praia das 
composicións clásicas e así, si fose posíbel, ennobrecer anida máis a poesía e a 
poética mundial, pois tódolos aspectos da vida, a medida que foi transcorrendo o 
tempo, foron evolucionando, tentando sempre superarse en tódolos aspectos e 
supostos, ou ben ampliando novos horizontes cara a outros aspectos ou acepcións, 
agás a composición poética clásica, a cal non variou en moito nos derradeiros séculos, 
así todo poeta que decidiu escribir cunha métrica e rima preestablecida, sempre tivo 
que recorrer ás mesmas coñecidas estructuras e estrofas... até agora, pois a Rima 
Jotabé, vén a ser ese oasis onde poder beber esa auga fresca que sempre nos ofrece 
a poesía. 
 

Excmo. Sr. Mosén 
Juan Benito Rodríguez Manzanares 
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LA RIMA JOTABÉ 
 
SOBOR DO SEU NOME 

 
O seu nome ven a ser o epónimo creado pola unión escrita das dúas iniciais  

do nome do creador da rima, J. B. Juan Benito, dando coma nome, Jotabé, ó que 
engadiu a verba, Rima, para dar a entender dende unha primeira ollada, que trátase 
dun novo sistema rimado para compoñer poesía. 

Sendo este trámite de empregar o nome do autor, ou algún derivado del, coma 
nome da estructura poética, moi empregado en tódalas épocas e en tódolos campos 
das artes, das ciencias. 

Citarei coma exemplo deste compromiso de empregar o nome do descubridor, 
inventor ou creador ou unha derivación do mesmo, a Vicente Espinel, poeta que 
estableceu o xeito definitivo da rima para compoñer as décimas, poñendo o seu nome 
a estas composicións, nomeándoas, Espinelas. Do mesmo xeito as coplas de pé 
crebado coñecémolas baixo o nome de, Manriqueñas, por ser empregado este tipo de 
composición polo poeta Jorge Manrique na sua obra, Coplas, sendo recoñecido 
mundialmente por iso. Por último, citar o exemplo dos versos alexandrinos e o seu 
complexo xeito de execución, cuxa descripción débese ao poeta Alexandre de Bernay. 

Ao marxe da poética teríamos exemplos do antedito con Rudolf Christian Karl 
Diesel, inventor dos motores diésel que levan o seu nome. James Watt, deulle o seu 
nome á unidade de potencia activa nomeada vatio. Ou Heinrich Rudolf Hertz, que 
nomeou, Hercio, á unidade de frecuencia do Sistema Internacional de Unidades. 

Así os poemas estróficos Jotabé, levan as iniciais do seu creador, Juan Benito.. 
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 DEFINICIÓN DA RIMA JOTABÉ, 

OU SIMPLEMENTE, DEFINICIÓN DOS JOTABÉ 
 

A Rima Jotabé, ou simplemente os poemas Jotabé, son poemas estróficos 
compostos por 11 versos endecasílabos que empregan a rima consoante, 
desdobrados en catro estrofas. Até á fecha non se escribiron nin admitiron os poemas 
Jotabé en rima libre, pois perderían a esencia da estrutura estrófica. 

Así mesmo, tampouco son admitidos os poemas Jotabé con métrica libre, pois 
esta estrutura está baseada nunha métrica definida para tódolos versos que a 
compoñen, podendo variar esta métrica entre dúas e dezaseis sílabas. 
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 A ESTRUCTURA DA RIMA JOTABÉ 
 

A estrutura básica dos poemas estróficos Jotabé é a seguinte.  
 

A; A / B; B; B; B / C; C / A; B; C;  
 
 A primeira vez que se definiron os poemas Jotabé no 2009, foron con versos 
endecasílabos, é por iso que a estrutura básica é con versos de Arte Maior, pero na 
actualidade, como veremos máis adiante, tamén están admitidos os versos 
Alexandrinos e os de Arte Menor; 
 

a; a; / b; b; b; b; / c; c; / a; b; c; 
 

Tendo todo un amplo abanico de posibilidades de composición en Rima 
Jotabé. 
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 DESCRICIÓN DA RIMA JOTABÉ 
 

Os poemas estróficos Jotabé, están compostos por catro estrofas segundo a 
seguinte orde e a seguinte estrutura: 

A primeira estrofa é un pareado. 
A segunda estrofa é un corpo monorrimo de catro versos, tomando como base 

o xeito en como se estruturaba e realizaba a composición nomeada Cuaderna Vía ou 
Tetrástrofo monorrimo, agás que nestas composicións emprégase o verso 
alexandrino. 

Emprégase tamén unha estrutura semellante de versos de igual rima, nos 
Zéjel, agás que nesta centenaria composición, os versos empregados eran de arte 
menor.  

Ficando o corpo monorrimo dos Jotabé nun punto intermedio entrambas 
estrofas, pois os poemas Jotabé básicos e primarios, os que primeiro se describiron, 
estaban compostos con versos endecasílabos. 

A terceira estrofa é un segundo pareado. 
A cuarta estrofa é realmente a alma dos Jotabé, pois é unha nova estrofa, unha 

estrofa totalmente nova, endexamáis usada na poética mundial, o Terzo, que é unha 
estrofa certamente novedosa que a continuación se explica. 

Débese comentar que dentro dun mesmo poema Jotabé, non pode haber unha 
mesma rima entre calquera das súas tres primeiras estrofas, pois neste caso o Terzo 
final tería dous versos que rimarían da mesma maneira, perdendo o Terzo a alma que 
o caracteriza e a sonoridade á hora de declamalo e incluso á hora de lelo. 

 
Exemplo de rima non admitida 
 
Pareado; -or 
Corpo monorrimo; -ama 
Pareado; -or 
 
Do mesmo xeito, recoméndase que a vocal temática empregada nas rimas das 

tres primeiras estrofas tampouco sexa a mesma polo mesmo motivo denantes citado, 
pois a musicalidade do poema reduciríase drasticamente. 

 
Exemplo de rima non recomendada 
 
Pareado; -ida 
Corpo monorrimo; -ina 
Pareado; -elo 
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O TERZO 
 

Un Terzo é un terceto, pero que non rima como adoptan facer os tercetos 
convencionais, senón que o fai de xeito novedoso e enxeñoso, sendo o Terzo quen lle 
da realmente aos Jotabé a sua característica diferente e diferenciadora de tódalas 
demáis estruturas estróficas en todo o  ámbito da poética mundial. 

O terceto chamado, Terzo, rima do seguinte xeito. O primeiro verso do Terzo 
rima co primeiro pareado do poema Jotabé. O segundo verso do Terzo rima co corpo 
monorrimo central do Jotabé. E o terceiro verso do Terzo rima co segundo pareado do 
Jotabé, facendo este Terzo de unión ou concatenación entre o final do poema, o 
comezo e centro do mesmo, dándolle este extremo unha gran significación de 
conxunto ós poemas Jotabé. 

Esta estrutura dos Jotabé e o seu Terzo final que xunta todo o poema es si, é 
unha total novedade na poética mundial de tódolos tempos, pois endexamáis se fixo 
no eido da composición poética nada semellante, constituindo todo un reto para os 
poetas que desexen enfrontarse a él e un novo mundo de posibilidades para que os 
poetas desexen compor poesía cun aire fresco á par que clásico. 

Esta estructura ofrece a complexidade engadida de que nun mesmo poema 
débense rimar con igual rima cinco versos, pero é neste extremo onde a tarefa do 
poeta debe brilar empregando as súas artes máis hábiles. 
 

Exemplo de poema en Rima Jotabé: 
 
Se tivese... 
 
(Jotabé) 
 
 
Se tivese os meus sentidos espertos 
e a clara visión dos ollos abertos, 
 
non sufriría esa fonda cegueira 
moura de cinzas e escura xenreira 
latexando na mente preguiceira 
dos de lingua enganosa e borralleira. 
 
Se tivese nos beizos un solpor 
de verbas esgrimidas sen rancor, 
 
pecharía os mordentes desacertos 
nas fauces abertas e alma baleira 
dos brancos cadaleitos ao redor. 
 
 
Rosa María Lorenzo Álvarez 
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 COMPOSICIÓN DOS 

POEMAS ESTRÓFICOS JOTABÉ 
 

Os piares de todo poema clásico son a métrica, a rima e a acentuación 
fonética. 

 
A acentuación fonética, non son poucos os poetas que prescindiron dela, 

sustituíndoa polo chamado, ritmo interno dos versos, non porque os versos que 
posúen unha perfecta acentuación fonética non teñan un ritmo interno melodioso, 
cadencioso e agradábel baixo tódolos supostos nas composicións poéticas que o 
empregan, agás porque como comentarei en breves verbas, é o primeiro que todo 
poeta sacrifica por mor da rima e a métrica, pois estes dous pilares, dos tres 
mencionados, son os que realmente sinalan a poética mundial. 

Debo didir que un poema cunha acentuación fonética correcta, é moi agradábel 
ao oído, aínda que en certas ocasións, a acentuación fonética chamada, Simétrica, 
pode chegar a ser certamente monótona pois a acentuación dos versos recae en 
tódalas vocais pares, producindo como un sube e baixa na modulación da voz do 
lector do poema. 

O ritmo interno dos versos xeralmente asociouse sempre á acentuación 
fonética dos mesmos, así a composición dos versos dos poemas estróficos Jotabé, 
seguen  as mesmas normas de acentuación fonética existentes para tódolos versos 
cás suas diferentes medidas métricas ( octosílabos, endecasílabos, alexandrinos...) 
pois por extensión na poética mundial, tódalas métricas dos versos, 
independentemente do poema que as acolla, deben cumprir as mesmas directrices 
fonéticas. 

Todos coñecemos que a acentuación simétrica, é con diferenza, a máis 
musical de tódalas acentuacións que se poden aplicar ós versos, pero á vez tamén 
todos sabemos que é a máis complexa de realizar, e segundo algúns autores, a que 
tamén 'cansa' máis ao oído. Esta acentuación fonética simétrica  e tódalas existentes, 
pódense empregar na composición de calquera das variantes dos poemas Jotabé. 

Mais, aínda a pesar delo e coñecendo as bondades da acentuación fonética, 
para os versos nos poemas estróficos Jotabé, deixo neste extremo da acentuación 
fonética nas mans do albedrío do poeta que execute os poemas, dado que ó introducir 
encabalgamentos, paradas interversales ou o propio xeito de entendela poesía do 
rapsoda cós esté recitando, o usuario de poesía que esté lendo, a acentuación 
fonética é o primeiro dos tres pilares básicos da composición clásica de poemas que 
se sacrifica en aras dunha recitación ou lectura coherente do poema. 

Pero do que non poden carecer os versos dos poemas Jotabé e por extensión 
ningún outro xeito de compoñer poesía, é de musicalidade, pois a musicalidade interna 
dos versos é realmente o que vai dotar de ritmo e beleza ós versos e con iso ao 
poema. 

Así que uniría o ritmo ( máis que a acentuación fonética) á musicalidade interna 
dos versos en sí mesmos e ao resultado final da composición poética unha vez 
recitada ou lida, a cal debe ser pracenteira e doce na sua lectura e recitación. 

Aquí quero anotar que os máis grandes poetas de toda a historia, entre os que 
podo citar ó Marqués de Santillana, Amado Nervo, Francesco Petrarca, Fernando 
Pessoa, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Manuel Machado, Gustavo Adolfo 
Bécquer e moitos outros grandes poetas da poética mundial, sacrificaron a 
acentuación fonética, preestablecida pola preceptiva poética, nos seus versos de 
calquera métrica en aras dunha musicalidade interna que sempre abandeiraron nos 
seus máis belos poemas. Ademáis, sería preceptivo comentar nestas líñas, que si se 



10 

fai un uso estrito da acentuación fonética nos versos, moitas verbas estarían 
condenadas a non ser empregadas nunca. 

Ao respecto da rima, outro dos piares da poesía clásica, os poemas Jotabé 
sempre van ser de rima consoante, non sendo válidos os poemas Jotabé en rima 
asonante, e evidentemente, non poden existir poemas Jotabé con rima estrampa 
(verso branco), pois perdería toda a súa estrutura e a alma dos poemas Jotabé, pois o 
Terzo non tería razón de ser ó non ter que rimar con nada, xa que como xa comentei 
anteriormente, o Terzo é unha parte fundamental e a estrutura diferenciadora dos 
poemas Jotabé. 

Nos poemas Jotabé, ningunha das tres primeiras estrofas poden empregar a 
mesma combinación de consoantes e vocais  para efectuar a rima consoante, pois 
dese xeito tamén se perdería o efecto do terzo. 

Tamén é recomendábel, pois dota de máis musicalidade ao poema, ca vocal 
temática da verba que efectúa a rima, é dicir, a vocal tónica da verba coa que se 
efectúa a rima, sexa diferente nas tres primeiras estrofas, para que o efecto no Terzo 
final sexa brillante e diferente. ( Os dous derradeiros parágrafos xa se comentaron con 
anterioridade, máis é importante coméntalo de novo) 

Ao respecto da métrica, os Jotabé básicos como xa comentei, son versos de 11 
sílabas métricas, sendo seu conteo o preestablecido para todo tipo de versos, nos que 
entran en xogo tódalas artes e recursos poéticos da perceptiva poética, como as 
sinalefas, hiatos, diéresis, sinéresis... e tódolos recursos gramaticais da lingua na que 
se estén a escribir. 

Os poemas estróficos Jotabé, réxense por completo polas normas 
preestablecidas da preceptiva poética da lingua na cal se compoñan, das acepcións 
poéticas e literarias, é de tódalas figuras poéticas e retóricas que poidan existir no eido 
da poética mundial para toda a composición poética. 

Os poemas estróficos Jotabé pódense ir sumando un tras outro sen ningún tipo 
de problema sendo o número deles o que o poeta estime oportuno para poder 
completar a  idea que desexa transmitir no seu poema, sempre que se siga o xeito da 
súa composición e se vaian sucedendo  un Jotabé completo, coas súas catro estrofas, 
tras outro cos seus once versos e a súa estrutura, dando lugar a poemas máis longos, 
compostos por dous, tres, catro... Quince, dezaséis... ou máis Jotabés. 

Coma veremos máis adiante na sección, outras modalidades de Jotabé, temos 
a composición nomeada Jotabeí que fai referencia a unha composición de 11 poemas 
Jotabé que como acabamos de ler, ten seu nome propio.  
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O ESTRAMBOTE 
 

Como calquera composición estrófica, os poemas Jotabé admiten o emprego 
do estrambote, do xeito preestablecido para ser utilizado en composicións de once e 
oito sílabas métricas engadíndose de modo e forma igual que se faría con calquera 
outra composición estrófica. 

Nas composicións de versos endecasílabos, o primeiro verso do estrambote 
ten que ter sete sílabas métricas e terán que cadrar en rima co derradeiro verso do 
terzo, e os outros dous versos do estrambote, de once sílabas métricas, conformarán 
un pareado, que non debe cadrar en rima con ningunha das estrofas do Jotabé ó que 
acompaña. 

Nas composicións de versos octosílabos, o primeiro verso do estrambote ten 
que ter catro sílabas métricas e terán que cadrar en rima co derradeiro verso do terzo, 
e os outros dous versos do estrambote, de oito sílabas métricas, terán que conformar 
un pareado, que non debe cadrar en rima con ningunha das estrofas do Jotabém ó 
que acompaña. 

Nas composicións de versos alexandrinos, o primeiro verso do estrambote ten 
que ter sete sílabas métricas e cadrará na rima co derradeiro verso do terzo, e os 
outros dous versos do estrambote, de catorce sílabas métricas segundo as regras de 
composición dos versos alexandrinos, terán que conformar un pareado, que non debe 
cadrar en rima con ningunha das estrofas do Jotabéa ó que acompaña.  
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 OUTRAS MODALIDADES DO JOTABÉ 
 
 O JOTABEÍ 
 

Un poema estrófico Jotabé, son once versos endecasílabos de rima consoante, 
pero si compoñemos un poema máis longo ca éste, composto a súa vez por once 
poemas Jotabé, atoparíamonos co Jotabeí, sendo a chamada Composición Redonda 
dos Jotabé, pois sería unha sucesión de once Jotabé, co cal obtemos un poema de 11 
Jotabé, de 11 versos cada un e a súa vez de 11 sílabas métricas cada verso.  
 
 O JOTABÉM 
 

É un poema Jotabé de arte menor, o cal segue tódalas especificacións 
expostas para os poemas Jotabé, pero ca diferenciación de que están compostos por 
versos de Arte Menor, de oito sílabas métricas ou menos. 

Aínda que se pode compor un Jotabém tetrasilábico ou de calquera métrica, os 
Jotabém puros, serán os compostos de 8 sílabas métricas. Os Jotabém que non sexan 
de 8 sílabas métricas, e por extensión, tódolos Jotabé que non sexan de 8, 11 ou 14 
sílabas métricas, que teñen nome propio, nomearanse  polo número de sílabas que 
teñan. 

 
Exemplo, Jotabém bisílabico. Jotabé tridecasílabo. 

 
O JOTABEÍM 

 
Do mesmo xeito cos Jotabeí, sería a execución duns poemas máis longos, 

compostos por 11 poemas Jotabém. 
Esta sería a Composición Ovoide do Jotabé, pois estaría composta por unha 

sucesión de 11 Jotabém de 11 versos cada un e 8 sílabas métricas cada verso, na súa 
versión pura do Jotabém. 
 
 O JOTABÉA 
 

É un poema Jotabé composto de versos alexandrinos, segundo as regras de 
composición dos mesmos, o cal segue tódalas especificacións expostas para os 
poemas Jotabé.  
 
 O JOTABEÍA 
 

Do mesmo xeito que os Jotabeí, sería a execución duns poemas máis longos, 
compostos por 11 poemas Jotabéa. 

Esta sería a Composición Cadrada do Jotabé pois estaría composta por unha 
sucesión de 11 Jotabéa de 11 versos cada un e de 14 sílabas métricas cada verso.  
 
 SOBOR DOUTRAS MÉTRICAS NOS JOTABÉ 
 

Até a data da redacción desta nova versión da Documentación Formal da Rima 
Jotabé, describíronse tres métricas básicas que serán tomadas como as métricas 
puras dos Jotabé. A saber. 

 
11 sílabas métricas para os Jotabé, na súa máis pura expresión. 
8 sílabas métricas para os Jotabém básicos en Arte Menor. 
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14 sílabas métricas para os Jotabéa, versos alexandrinos. 
 
Calquera outra métrica estaría admitida coma versión do Arte Maior o do Arte 

Menor, coma foi citado no apartado Jotabém. Así podería haber un Jotabé eneasílabo 
en Arte Maior ou tetrasílabo en Arte Menor sen ningún tipo de problema, sempre 
queda na man do poeta compor o poema coa métrica que desexe empregar. 

Neste contexto, poderíase citar: "Compuxen un Jotabé dodecasílabo" por citar 
un novo exemplo. 

A modo de resumo, sempre que a métrica empregada non sexa octosílaba, 
endecasílaba ou alexandrina, débese incluír xunto co Jotabé, Jotabém ou Jotabéa, o 
número de sílabas co que está composto o poema, tendo presente, como xa se 
comentou, que a máxima métrica  admitida nos poemas Jotabé sería de 16 sílabas 
métricas, e a mínima, evidentemente, serían dúas sílabas métricas. 

Mais, as composicións Redonda, Ovoide e Cadrada, de 11 Jotabé, Jotabém ou 
Jotabéa seguidos, tan só serían para os Jotabé compostos polas métricas de 11 
sílabas métricas, 8 sílabas métricas e 14 sílabas métricas respectivamente. 
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 MÁIS INFORMACIÓN 
 

Para calquera comentario, información ou necesidades diversas, contactar co 
creador da Rima Jotabé no correo-e, jb@juan-benito.com  

Página web persoal de Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador da Rima 
Jotabé. 

 
http://www.juan-benito.com  

 
  

mailto:jb@juan-benito.com
http://www.juan-benito.com/
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 CRÉTOS 
 

Os poemas Jotabé en calquera das súas modalidades, foron definidos por 
primeira vez o Xoves 18 de xuño de 2009, as 09:49 horas da mañá, polo seu creador, 
o poeta, escritor, dramaturgo, Mestre, Gran Maestre Maior da Orde Poética-Literaria 
Juan Benito e Académico extranxeiro da Academia de Letras do Brasil, sección de 
Araraquara, coa Cadeira Inmortal número 20, o Excelentisimo Señor Mosén Juan 
Benito Rodríguez Manzanares, na cidade de Valencia, España, para groria da poesía. 

 
 
 
En Valencia ao 28 de xuño de 2016 
 
 
 
Tradución ó galego realizada por, 
Rosa María Lorenzo Álvarez 

 


