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aNon é fácil seguir o ronsel da Resistencia da auga que Xa-

bier Cordal procura e amosa neste libro, que se constrúe 
como metadiscurso sobre a poesía, sobre a súa presenza 
na realidade e no mundo contemporáneo. O “Sabía” co 
que se estrea ten un valor de cambio respecto ao incerto 
camiño gnoseolóxico que pouco a pouco se vai desve-
lando nos versos.

Na primeira parte, titulada “a silaba que rompe”, 
afonda no carácter primordial da palabra, na súa her-
danza xenética, “territorio arraiano entre a realidade e 
o soño / no que retumban os sons da voz / oímolos no 
ventre” (14). Este estouro inicial “fúndanos” como músi-
ca e ferida, e a poesía empeza como nostalxia desta frac-
tura do eu e o recoñecemento do alleo. Neste punto, o 
autor pon en escena os poemas cun público ficticio que 
cuestiona dende o principio o traballo que vai lendo, 
case predicindo as críticas ou explicitando o sentimento 
que soe circular como vulgata entre os lectores menos 
afeitos á arte e á poesía contemporánea. O autor suxire 
eludir os poemas que “se converten en espectáculo” (11) 
e, á vez, afrontar o peso da linguaxe, mostrando o cami-
ño do “oficio solitario” da poesía, que implica repensar 
por símbolos a realidade.

Esta proxección alcanza un punto de non retorno: 
cando “escribes para ser amado / é o principio do 
exilio” (25). A esta condición do ser humano é dedicada 
a segunda sección do libro. A escritura é unha “terra 
prometida” (30), mesmo para os amores imposibles, 
e a ficción é unha forma de resistencia para adozar a 
realidade no presente e o pasado na memoria. O tema 
do amor volve na terceira parte do libro baixo a forma 
da “Medusa”, como fascinación de película e morte na 
súa rutina diaria. Moi afortunado é o metapoema “men-
saxe de texto para o relato de quen empeza a mirarse na 
mesa un bar”: deste reflexo sae unha elexía de arrabalde 
atlántico que canta con beleza a morte dunha relación 

como Perseo fai tras matar a Medusa. A propia literatu-
ra, por outro lado, é unha visión que arrebata e petrifica: 
“unicamente os libros —cerámicas— / podían conver-
ter en pedra un brillo áxil de ollo, a calor fluente / da 
gorxa baixo os labio” (41). 

Nas dúas seccións sucesivas, “expropiación do gozo” 
e “unha montaña e o vento”, entran con forza os afectos 
familiares, a través de imaxes de infancia ou momentos 
de tensión que revelan as ausencias e as esperas, como 
no caso da “fada madre” que segue coa súa vida e 
“soñaba o resto do corpo / aquilo que Amor deixara 
abandonado” (60). Aquí a referencia é á “morte do pai”, 
título tamén dun poema en que o relato familiar abran-
gue temas colectivos: a Guerra Civil, a educación, as 
desigualedes sociais, a paisaxe, os eucaliptos, ou simple-
mente “como nos arbora unha historia clandestina” (67).

A preservación do amor e dos espazos en que se 
produciu, a capacidade de aceptar un destino adverso 
é algo que se repite no libro, na historia e mesmo no 
mito de Troia, onde “escolleran a inmortalidade / iso 
escolleran” (71). Daquela chega unha advertencia ao 
lector: “a vida / segue e nada te rescatou”, nin a cultura 
alta, nin a popular, nin a de masa, “porque moito menos 
te ha salvar / a negación do que acontece dentro dun 
verso” (73). Por isto, toca escoller e ter conciencia que 
“as paredes de grosa pedra“ hai que “construílas e 
abandonalas, construílas e abandonalas”, ao saber que 
algún día caerán e que dentro e fóra delas todo “canta e 
retorna” (79). Esta é a resistencia da auga, a capacidade 
de verse “animais derrotados, espíritos” á procura dun 
novo mundo e poder escribilo.
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