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“E is o pequeno/ cacho de luz
gañado ás sombras/ de quen

vos fala”, escribe Alberto Lema en
Pólder, o primeiro poema de Crónica
do chan, que, segundo explica Xavier
Cordal, foi “remoído desde hai polo
menos sete anos”. Estamos entón
ante unha serie de poemas ben medi-
tados, que, malia a visión terríbel do
que se relata -interesante a narrativi-
dade destes poemas-, non cae niso
que Cordal denomina biodrama. 

Trátase do exterminio dun pobo, o
galego. Sen concesións. Non hai nos-
talxia. O que se ofrece é a historia real
que precisa ser pronunciada e coñeci-
da de todas as persoas que vivimos
non tanto neste lugar coma neste
tempo. Especialmente iluminador é o
poema Bleak house. Nel faise visíbel
a “cativeza da nosa vista”. Sermos
incapaces de defender aquilo que foi
construído coas propias mans para
deixalo nas de outros/as é a chave de
todo o asunto. A proposta de Crónica
do chan é darlle un novo sentido ás
lembranzas. Que deixen de estar ao
servizo da nostalxia para adquirir o
necesario carácter informativo que
permita tomar nota, polo menos,
daquilo que non hai que facer. O que?
Convertérmonos nun pobo estático,
por exemplo, e circunscribírmonos a
un lamento endocéntrico. 

Lema é consciente do carácter invi-
síbel das diferentes clases sociais, do
perverso desta ocultación. Precisamente
por iso narra desde o chan, porque ese
é o único lugar ao que pertence a clase
traballadora. Non busca o brillo. Dispón
toda a artillería expresiva a prol da cla-
ridade. Talvez por iso afirme Cordal que
pode lerse como “testemuño case docu-

mental (...) dunha voadura histórica e
do cascallo resultante”. Ao meu ver, esta
opción de Lema, favorece a contun-
dencia dos versos, algo que é ben de
agradecer. Eis unha proba disto: “(...) a
foto/ coas geudellas que certifican a túa/
rebeldía de xuventude excesiva (...) O
bandullo xa non che deixa ver/ a punta
da túa ideoloxía erecta”. 

Existe unha xerontocracia no
curuto da pirámide cultural? Existe.
Afíxose á representación e parece

non ter conta dos límites, porque hai
certos límites. “Nós non somos mello-
res,/ pero sabemos algo/ dos límites”,
escribía María do Cebreiro en A gue-
rra. Referíase á aceptación da forma,
en detrimento dun corpo sólido. Lema
ofrece nestes versos a visión dese
corpo do pobo que cómpre rescatar
da foto á que ficou encadeado. “Non
máis pasados remotos e felices”, afir-
ma rotundo. O mundo sobre o que
Alberto Lema escribe “levantouse/
sobre unha hecatombe de bois/ e
pedras de muíño”. 

Trátase entón, insisto, da historia
real -Esta será unha crónica do chan-
, escrita ao pé da terra esmagada.
Xusto desde aí, Lema formula a gran
pregunta: “quen nos aprendeu a per-
der, pai?”. Esta cuestión é reveladora
da existencia dun xogo sucio e intere-
seiro, na medida en que permite a
ollada retrospectiva coa dose de nos-
talxia pertinente para nos manter aí,
no retrato fixo, ao tempo que xera
unha nube ao redor que impide a lem-
branza do odio. “Quen nos dixo, éche
o que hai./ Lembra o seu nome, o
lugar e a hora/ lembra tamén por que
deixamos de odialo”. 

É esta exactitude da mirada sobre
o fracaso histórico a que máis intere-
sa deste libro, a claridade coa que foi
construído, cun paso firme que amosa
a madureza do poeta. Non se deixar
seducir polo brillo dos versos permite
encher de contido estes textos, cen-
trar a atención no que interesa. Aí está
Cidadáns, un dos mellores poemas,
que indaga no espectro da Bela Ador-
mecida que nos devora, porque “a
princesa foi adestrada para lembrar
os soños”...
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POESÍA É esta exactitude da mirada sobre o noso fracaso histórico e a claridade
coa que foi construído o que máis interesa deste libro.
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