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A nos atrás, en Días no imperio,
Daniel Salgado escribía iso de

que “facemos parte/ daquela guerra/
que se perdeu”, para continuar des-
pois, nesoutro libro titulado ruído de
fondo, dando conta das “historias sub-
terráneas” ocultas nun “ruído que des-
arma”. Que rompe todo, como rompe-
ron os seus poemas: coa desafección
exacta, proporcional ao tempo que
vivimos. Agora témolo en A guerra,
con María do Cebreiro, nun diálogo
político, porque é poético. Ou poético,
porque é político. Sen concesións. E,
como cómpre á visión de seu, volve-
mos atopar esa ollada crúa ante esca-
toloxía do horror que constitúe a pre-
senza do “espectro”.

O “noveno círculo” delata a Daniel.
Ese poema perténcelle. Como delatan
a María estoutros versos: “(O amor
non/ ten que ver coa/ representa-
ción.)/ (...) As chamas terán forma,
pero nós/ temos corpo.” Malia todo,
non creo relevante saber quen escri-
biu cada poema. É máis, neste diálo-
go, María e Daniel achegáronse tanto
o un á outra que, en ocasións, os poe-
mas que puidesen parecer del, pode-
rían ser dela e viceversa. Considero
entón o “enigma” un dos trazos máis
singulares do libro, que, sen dúbida, é
ben interesante manter. 

Á marxe disto, atráeme que non
fose escrito, como diría Jorge
Riechman -citado ao final do poema-
rio-, para a historia da literatura, mais
para abrir o debate ao respecto dun
nacionalismo hexemónico que cóm-
pre cuestionar. Non ofrece solucións,
é certo, mais amosa a necesidade de
formular preguntas diferentes que se
infiren dalgúns versos: “O partido que-

rería/ instituír imperios e/ seleccións
de fútbol. (...) Galicia non ten rostro,/ e
se o tivese agora/ non sería o meu”;
“Por que queremos épica/ se hai
morte? Por que vemos a torre/ se xa
non hai muralla?”. 

Lonxe do hibridismo posmoderno,
a idea sería ampliar a visión da identi-
dade, non cinguila aos mapas: “nin as
cidades/ collen nas novelas/ nin os
imperios/ arden sobre os mapas”.
Tampouco non incidir na perspectiva

arqueolóxica e ficar nun territorio
mental estreito que asfixia: “o que
existe/ non pode ser verdade, e ti/
engades: as condicións desta vida/
son intolerábeis e a primavera non
abonda/ para sandar as terras bai-
xas”. A utopía precisa saír da gaiola
da abstracción, adquirir maior pers-
pectiva e realizarse. Neste sentido, a
influencia de Bloch é evidente, como
os catro horizontes de verdade pro-
postos por Badiou, entre os que está
a arte que, certamente, incluiría o
poema. Por iso A guerra é un diálogo,
porque xorde da necesidade de ver,
de xerar algo sólido. Honesto. 

Salgado e do Cebreiro non están
para metáforas, malia que todo o que
nos rodea constitúa unha enorme,
intensa e desmoralizante: a metáfora
do abismo. Así é que intentan situarse
fóra da representación, isto é, da lin-
guaxe. Dado o peso que Badiou ten
na escrita de Daniel, imaxino que esta
arela de fuxir das trampas do discur-
so, que constrúe na abstracción un
mundo que non existe,   intenta  facer
visíbel á necesidade de saltar fóra do
poema, porque hai tempo que esta-
mos tan preto dese “acontecemento-
realidade” que non se entende este
paroxismo estraño. 

Parece que, como escribía Alberte
Momán en A crise irredutible -un durísi-
mo poemario sobre o desencanto- “do
gusto por caer, collín  a postura”. É esta
autocompracencia na caída o cerne do
diálogo que atopamos no libro de María
e Daniel: a fatiga ante un satus quo que
se nutre do silencio e, consecuente-
mente, da inmobilidade. Persevera na
orde. Estamos no “punto onde todo
estoupa” ou aínda non?

A guerra: tempo de romper

A guerra
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POESÍA A idea sería a de ampliar a visión da identidade sen cinguila aos mapas
e sen ficar tampouco nun territorio mental estreito que asfixia.

Daniel Salgado
e María do Cebreiro

non están para
metáforas, malia que
todo o que nos rodea

constitúa unha
enorme, intensa e
desmoralizante: a

metáfora do abismo.
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