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M aría do Cebreiro e Daniel
Salgado constrúen A guerra,

un libro a catro mans que non oculta
o diálogo e avanza como un único río
sobordando as marxes do tempo
escordado da historia, do territorio
nacional sen rostro, da ausencia de
estruturas onde se organizar. O
poema declárase vencido pero rever-
dece por riba da épica, despois dela,
pois para este ciclo confuso da histo-
ria non convoca partido, nin o nimbo
dun Estado e a patria non é menos
perdoable: o soño está nunha escri-
tura comunal, a confianza está fóra
do prognóstico.

Na guerra non hai nada ao que un
non poida afacerse. Relato antagonis-
ta dos feitos, non chama pola inter-
vención directa: intervén como inter-
veñen as narracións históricas asina-
das por Marx n’O 18 Brumario, sobre
a Comuna, desconfiando da organiza-

ción e dubidando dos métodos. O
poema brota e non agarda.

Tiñamos medo de calar e tiñamos
medo do que diciamos. Hai unha
atmosfera que detona en cada verso
e os poetas alternan o público co pri-
vado, cuestionando tamén cal debe
ser a posición do persoal: Levarei o
desexo / ao campamento? 

Os xornais falaban da guerra e
non lle chamaban guerra. Como para
Habermas a democracia, o poema é
na vida, na permanente cuestión
sobre o tempo actual: isto non é un
procedemento, é unha declaración
de intencións.

Contaban os mortos pero non
dicían nada sobre a morte. Se o polí-
tico se constitúe en referente nuclear
e o tempo é observado desde o seu
lado escuro, a advertencia está nas
mans e na pel, no que queda entre
as persoas, tamén no que non pode-

mos recobrar. Cara aí miramos, ese
é o osíxeno d’A guerra.

Só tentando esquecer consegui-
mos lembrar. A circunstancia é con-
creta; das decisións, ningunha é firme.
A única preparación é para o imprevis-
to. Se o que se describe é a ruína dun
tempo, ou como a caída da época se
opón ao soño doutra sociedade: sería
posible dicilo expedindo receitas? 

Os traidores somos testemuñas.
Refúsase a épica e da elexía non per-
manecen nin os restos doutro século,
renúnciase á nostalxia, espelícanse
os mitos, colócase no centro do plano
o que adoita quedar fóra na poética
social: o poema alumea e fala na hora
fría en que se decide como / se atra-
vesan as augas.

Na guerra a astucia é máis impor-
tante que a valentía. Introdúcese e
medra aquí o proceso de descompo-
sición social, pero chegamos a el
desde o interior do barullo, desde a
inminencia, nas preguntas mentres
suceden os feitos; a conciencia de
que nada se volverá articular como o
fixo. A Guerra non é metáfora, pero é
metáfora de nós. 

Ningunha relación é de igualdade.
A desesperanza perdeuse no camiño.
Quizais non haxa espazo para o pesi-
mismo cando o que asiste son os fei-
tos precarios, a vida que se estraga e
o perigo. A ruptura si, fíltrase como
unha posibilidade que poña fin ao que
non pode ser certo. 

O lugar da xustiza non é o mundo.
Tampouco comparece unha esperan-
za doada. Están as conversas, a serpe
dos versos que verte luz entre elas,
está a ameaza e a alerta común: coas
mans rotas e o corazón / indemne.

Entretecer o poema
fronte aos días
Oriana Méndez Texto
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