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ÁLVARO CUNQUEIRO: TRES POEMAS EN CATALÁN
E UNHA CARTA EN GALEGO A TOMAS GARCÉS
Xesús Alonso Montero
Universidade de Santiago de Compostela
1. Nota preliminarNa miña disertación do 21 de novembro do 2001, só me referín
a dous poemas de Cunqueiro en idioma catalán, os dous de 1935:
«Cantiga catalana», dedicado a Tomas Garcés, e «La nit és bruna»,
dedicado a Josep Camer. Na citada disertación pouco -moi
pouco-engadín ó que foi exposto no artigo publicado en
Madrygal co título «Dous poemas en catalán de Álvaro
Cunqueiro\+(Alonso / Avenoza 1998: 27-37). Eu son o autor da
primeira parte deste traba110 (61. Cunqueiro, os poetas cataláns e
dous poemas seus nesta lingua))), e a profesora Gemma Avenoza
i Vera, da segunda («II. Sobre el catalán de Cunqueiro»).
O poeta galego iniciou con Garcés a súa relación literaria,
que durou toda a súa vida, cando era moi novo: «Desde 1934
soy amigo del poeta catalán Tomas Garcés. Lo conocí cuando
fui por primera vez a Barcelona, en aquel año, invitado por
Carles Riba a leer unos poemas míos, en lengua gallega, en
"Amics de la poesia", y, de paso, a dar una charla en una hermosa exposición de nuestro pintor Manuel Colmeiro»
(Cunqueiro 1971 ) l . Xa falecido Cunqueiro, Tomas Garcés,

'

No artigo «Las amistades catalanas», Faro de Vigo (1971),
Cunqueiro comenta o libro de Garcés Plec de poemes (197 1j.

nunha carta a min, referíase á relación nestes termos: C... mi
gran amige Cunqueiro, que lo era ya entonces (1935) y lo fue
toda su vida ...» (30-3-1982) (Alonso 1993: 115).
Foi Tomas Garcés quen lle publicou en Quaderns de Poesia,
que codirixía, no número 4 (novembro de 1935), a «Cantiga catalana», e todo fai supoñer que foi Garcés quen exerceu de «diccionario vivente» de Cunqueiro como poeta en catalán. (A expresión, «diccionario vivente», é a empregada por Ernesto Guerra da
Cal para defini-la súa «colaboración» nos Seis poemas galegos de
García Lorca, outro poemario alóf~nico)~.
O poema «La nit és
bruna», dedicado a un gran poeta catalán daquela hora, Josep
Camer, perrnaneceu inédito varias décadas, ata 1991.
Na miña disertación barcelonesa do 21 de novembro só me
referín a estes dous poemas en catalán, os únicos que coñecía,
de Cunqueiro, nesa altura. Ese mesmo día a sorte puxo nas
miñas mans a fotocopia dunha carta de Cunqueiro a Garcés, do
ano 1936, na que o noso poeta Ile comunica que xa ten escritos
seis poemas en catalán, un dos cales reproduce en parte. Debo
esta utilísima carta á xenerosidade do profesor Víctor MartínezGil, autor, no Congreso de novembro, da ponencia «Álvaro
Cunqueiro en els escriptors catalans: una imatge de Galícia».
Na ponencia que agora redacto terei en conta, por razóns
elementais, os datos e o poema catalán da carta, que descoñecía
cando expuxen, oralmente, o 21 de novembro, «Cunqueiro,
poeta catalan».

2 . Cunqueiro, satisfeito da súa musa catalana
Sempre que teño ocasión, láiome de que aínda permaneza
inédita a Antoloxía da poesía galega contemporánea que no
verán de 1936 preparaba
tiña moi adiantadaXosé
Xémbrese a carta de E. Guerra da Cal (Nova York) a Eduardo
Blanco-Amor (Buenos Aires) de 1949: c... mi intervención fue servirle de diccionario viviente».

Filgueira Valverde. Era unha Antoloxía consultada, como a
famosísima de Gerardo Diego (1932), a quen seguía, no esencial, na concepción. A Antoloxía tamén foi víctima da Guerra
Civil, senrazón pola cal o responsable non chegou a recibir
algunhas respostas, entre elas a de García Lorca. Cónstanos, sen
embargo, que as recibidas foron bastantes, razón pola cal non se
comprende por qué Filgueira Valverde non nos legou, nun volume, tanto e tan valioso material poético, algún, aínda hoxe, inédito. Eu reprocheillo, garimosamente, máis dunha vez. Hai que
agradecerlle, sen embargo, que, nos últimos anos da súa vida, co
gallo do Día das Letras Galegas, publicase algúns capítulos,
entre eles o de Álvaro Cunqueiro, que é o que arestora nos
importa.
*
Cunqueiro responde ó Inquérito de Filgueira Valverde o 7 de
marzo de 1936, resposta na que, ademais dos datos autobiográficos e bibliográficos requiridos, comunícalle qué poemas seus
deben figurar na Antoloxía consultada; tamén lle adxunta os
textos, que constitúen, entre édixos e inéditos, un mollo. Os dous
primeiros son os poemas cataláns, un, daquela, non inédito3.
Téfiase en conta que se trata dunha Escolma de poesía galega, característica, esencial, que non ignora Cunqueiro, quen,
pese a isto, envíalle a Filgueira Valverde dous poemas noutro
idioma, pero nun idioma que non é o castelán. Polo que sabemos. ningíin dos poetas encuestados, case todos bilingües, ofreceu O responsable da Antoloxía textos en lingua castelá. O único
que rompe co criterio idiomático -rnonolingüismo en galegé Cunqueiro, pero rómpeo por outra vía, a do catalán, máis
admisible, sen dúbida.
Hai que supoñer que Cunqueiro está satisfeito, moi satisfeito, dos seus poemas en catalán. En calquera caso, naquela situación, non é o mesmo escribir en castelán, lingua «invasora», que
A «Cantiga catalana», que publicou Quaderns de Poesia, 4
(novembre de 1935) na sección «La musa políglota», sección na que
figuran, entre outros, «Madrigal á cibdá de Santiago», de Lorca.

facelo en.a catalán, lingua «irmá» como lingua que cómpre reivindicar, lingua, por outra parte, que implica no poeta unha
curiosidade e un saber especiais, pouco comúns. Hai que supoñer que Cunqueiro, nos días en que redacta estes poemas en
catalán (fins de 1935), está engaiolado e motivado pola alofonía
galega de García Lorca4. Nestas coordenadas, Cunqueiro, en
marzo de 1936, remite a Filgueira, para a súa Antoloxía consultada da poesía galega, dous poemas en catalán. Non ten dúbida:
estaba satisfeito deles e orgulloso do feito de poetizar nesoutra
lingua.
En 1991, Filgueira Valverde publicou, co título Autopoética
e poesicls (19351, o material literario e os poemas con que
Cunqueiro respondéu ó Inquérito5. É nese ano cando deixa de
ser inédito o poema que se abre co verso «La nit és bruna».
Este e a «Cantiga catalana», que non ten título no envío de
1936, son os poemas que ex-an~inalingüisticamente Gemma
Avennza no artigo citado e chega a conclusión de que a «correcci6n lingüística de Cunqueiro» é «más que notable». A profesora Avenoza non s6 fai unha análise lingüística polo miúdo senón
quz sinala, corno fonte do primeiro texto, un poemario de Tomas
Garcé:s (Paradis, 193l), e, verbo do segundo, apunta que nel hai
ecos de Joan Salvat-Papasseit. En apéndice, a profesora
Avenoza ofréceno-la versión galega dos dous poemas, traducci6ns cheas de rigor filolóxico.
Nesas datas coñecía o primeiro poema de Lorca, o «Madrigal ...»
( Y ~ ~ n q u6e[1932])
,
e tiña noticia, cando menos, da inminente saída dos
S& poemas galegos, que apareceron, segundo o texto do colofón, «o
2 7 de Nadal do 1 9 3 5 (Cornpostela, Nós). De feito, co título «Ágoa
anterga», publica unha «reseña» o 13 de outubro de 1935 (El Pueblo
Gallego, Vigo) na que, despois de anunciar que a Editorial Nós ctvai a
pubricar seis poemas galegos de F. G. L.», afirma que son poemas
«escritos nun galego lixeiro, rico, feliz en tanta ricura...».
A carpeta consta de dous opúsculos: o que contén o facsímile dos
manuscritos e o que contén as transcricións.

3. Carta (le Cunqueiro a Tomas Garcés de xaneiro de 1936
(con poema)
Velaquí a transcrición do que nos importa:
Meu amigo: Recibín a sua derradeira carta i-os «Quaderns»
4 e 5 . Gracias. [...] Dende logo eu quero o [diccionario] de
Fabra que me ofrez e ben 110 agradezo. Sigo escribindo en catalán. Xa teño seis cantigas. Farei dez e llas mandarei. Fizen
outra «clava de cantar»:
«La flor del cantar
es un colomar
Amb amor viurás! >>
e duas «trabas»: «Aquesta es la c a n ~ ódel rossinyol de la mort
cruel» que comeza:
DISCURSO
«Sento els seus ulls parlar sota las Ilunas.
Entremitg de las cérvolas feridas
sota las llunas sento els seus ulls parlar
sento els anelles d'or i el capdell de les ombres
sento ferres i soletats, l l a n ~ a ssonoras.
Sortint del cel ha mort la branca nova.
Aquesta es la c a n ~ ódel rossinyol de la mort cruel.»
Logo segue a canzón. A outra troba é: «Cantó verda de la
mar i tots els velers».- Non creo que todo isto teña moito
valor. Soio sei decir que a léngoa héme docísima.
Eu estóu encantado de que vosté se interese polo galego e
queira traducir algunha cousa miña. [...]
Ren mais. Mándeme o Dizoario i-ii Gramática. Saúde a
todos, saúde a Maria Luz. ..

No encabezamento da carta, en canto á data, só se consigna
o día e o mes (9 de xaneiro), pero non o ano, forzosamente 1936,
pois Cunqueiro aclara que acaba de recibir dous números de

Quaderns de Poesia, o 4 e o 5 , que son, respectivamente, de
novem6ro e decembro de 1935%
En canto á información, a que máis nos importa é a que
se refire á actividade poética en catalán. Se Cunqueiro non
fabula, nese momento é autor, xa, de seis poemas nesa lingua: os dous que coñecemos; o que transcribe, incompleto,
na carta, e tres máis (sobre algún dos cales dá algunha noticia na misiva). Tamén lle comunica a Garcés que se propón
chegar a dez.
Para exercer esta tarefa poética solicita do poeta catalán un
Diccionario (o de Pornpeu Fabra) e unha Gramática. Cumpriría
consulta-la biblioteca mindoniense de Cunqueiro para sabemos
se Garcés atendebi a solicitude e sería útil examina-los arquivos
do poeta catalán, destinatario, o máis probable, das cantigas
catalanas mencionadas na carta de xaneiro de 1936.
Na despedida, Cunqueiro manda saúdos para María Luz,
nome que reclama de nós, neste traballo, unha aclaración.
Trátase de María Luz Morales Godó, coruñesa, desde nena en
Barcelona, onde morreu no ano 1980. Xornalista de éxito (ás
veces, co pseudónimo de «Felipe Centeno») xa antes de 1936,
na Guerra Civil, en Catalufáa, territorio leal, dirixe La
Vanguardia. Finalizada a Guerra dos Tres Anos vive a experiencia das cadeas franquistas e, despois, as dificultades de
toda escritora «non afecta». Desde 1948 vencéllase ó Diario
de Barcelona, e, a partir deste ano, a súa actividade literaria
vai ser moi intensa en varios eidos, desde a crítica teatral (que
exercera con éxito antes do 36) á novela pasando pola biografía. En 1954, proporcionará a Tomas Garcés libros que lle
cumprían para a realización dos Deu poemes gallecs, tarefa na
que colaborou, con María Luz Morales, Carlos MartínezBarbeito, escritor coruñés daquela residente en Barcelona, e
Quero aclarar que o profesor Martínez-Gil dooume, coa fotocopia
da carta, a do sobre cuio mataselos (Mondoñedo / 19 Nov. 35) csrresponde, sen dúbida ningunha, a outra carta.

sempre un gran bibliógrafo e bibliófilo galego7. No prólogo
Garcés re60fiece e agradece estas axudas bibliográficas:
<<MaríaLuz Morales i Carlos Martínez-Barbeito, amics coreficaces, em deixen llibres que altre temps van ser
d i a l ~guies
,
a la meva taula.»
4. A <<Cansódel rossinyol*: ~orixinalou traducción do
galego?
No opúsculo Nenia. Tres pequenas versiós tristes de Rosalia
de Castro. Antonio Nobre, Enrique Heine, de 1 9368,a nenia terceira coincide, en gran parte, co texto catalán que vimos de
reproducir. Cotéxec o lector con este texto en galego:
e

Enrique Heine
Sinto os seus 0110s falar baixo das lúas
Entremedio das cenas snalferidas
baixo das lúas sinto os seus 0110s falar
sinto os colares de ouro 1-0 novelo das somas
sinto ferros e soedás larizas sonoras
Saindo do ceo finóuse a ponla nova
Tres cabalos lle galopan o peito
Un leva a frol
outro a canzón
i-o mais pequeno
o seu corazón!
Ista é a canzón do reiseñor da morte crudel
Sobre a relación, moi importante, de Carlos Martínez-Barbeito
coa intelectualidade catalana na década dos 50, cf. o vol. citado, Carles
Riba e Galicia, que acalle dous traballos seus e cartas de escritores
cataláns a el (Alonso é 993: 39-59).
Para a datación, atémonos á páxina bibliográfica que figura en Elegías
y canciones (Cunqueiro 1940). Nesa páxina lemos: «Tres versiones tristes.
Rosalía de Castro. Antonio Nobre. Heine ("'Edición Nenia"). Villagarcía,
1936.» O prudente é pensar que se publicou nos inicios dese ano.
-'

No texto galego hai dúas novidades: un verso, o 7, e unha
cántiga d'e catro versos curtos, «a canzón» de que fala
Cunqueiro na carta e que non reproduce. Estamos, pois, no
esencial, ante o mesmo poema. O problema, o único, en realidade, é: ¿cal das versións foi a orixinal? Existentes, ámbalas
dúas, a comezos de 1936, ¿cal delas foi a primeira? Non sería
moi malicioso pensar no texto galego, constituído por versos de
estructura sintáctica sinxela e cun léxico poético (cervas, colares de ouro, soedás, reiseñor...) moi familiar para Cunqueiro,
quen, aínda «sen gramáticas nin diccionarios», non tería moita
dificultade para trasladar ó catalán este poema.

5. Apéndice. MáiS sobre a relación ÁIvaro CunqueiroTomas Garcés
Cando se produce o encontro entre os dous poetas, en
Barcelona, no ano 1934, Garcés xa tiña relacións epistolares,
polo menos, con Vicente Risco. Lemos no prólogo de Deu poemes gallecs: «Regirant vells papers, en un dels meus calaixos,
he retrobat, en tinta verda, la fina lletra de Vicente Risco
(1920).» Nese ano, publica Garcés, en catalán, un artigo na
revista Nós, que Risco dirixe («Angel Guimera, poeta», 3).
O galaicismo de Tornas Garcés, iniciado en 1920 á sombra
de Risco, está presente na súa obra en rnoitos momentos, especialmente nos seus últimos anos. No poemario Plec de poemes
(Garcés 1971) figura un «Tríptic galaic», que contén: «Sense
brida ni genet», «Monfero» e «L'ombra de Rosalia», e en Escrit
a terra (Garcés 1985), ofréceno-la composición «Paisatge
gallec». Galicia ocupa varias páxinas no seu diario, El temps
que fuig, especialmente as que se refiren a agosto de 1966, datas
nas que visita Vigo, Santiago... Son páxinas nas que fala de
varios escritores galegos: Celso Emilio Ferreiro, «el meu ve11
amic Álvaro Cunqueiro» e, sobre todo, Aquilino Iglesia
Alvariño, que falecera en 1961 (Garcés 1988: 117-127).
Sen embargo, o capítulo máis fermoso na historia do galai-

cisma de Gqcés é O que protagonizou no ano 1954: o máis fermoso e, como imos ver, o máis comprometido. É o ano no que
publica, pola súa conta, unha breve escolma de poesía galega:
Deu poemes gallecs (Traducció de Tomas Garcés). Na cuberta e
na portada, debaixo dunha vieira, «Santiago / 1954».
Velaquí o «decálogo» poético de Garcés: Rosalía («Ombra
negra»), A. Noriega Varela («Ara és bedolb), R. Cabanillas
(«Camí llarg»), Euxenio Montes («Boira»), Manoel Antonio
(«Sois»), Luís Amado Carballo («Alta nit»), Bouza-Brey («A
cau d'orella»), A. Iglesia Alvariño («Sota els avellanerw), A.
Cunqueiro («Cantiga nova») e M. Cuña Novás («El carro»).
¿Por qué este libriño, xa unha alfaia da poesía galega na súa
~roxecciónexterior? En carta a min do 30 de marzo de 1982,
expón:
He amado a Galicia a través de sus poetas. La amistad de
Cunqueiro renovó mi interés. Pero mi conocimiento de la lengua gallega es imperfecto. Así y todo, en 1954, con ocasión del
Congreso de Poesía de Santiago de Compostela, al que, por
razones políticas, una serie de poetas catalanes no quisimos
asistir (se estaba haciendo un doble juego en las alturas), me
lancé, con la ayuda de Martínez-Barbeito y M.Xuz Morales, a
traducir una muestra de poesía gallega, Deu poemes gallecs,
del cual sólo me quedan un par de ejemplares. Mandé bastantes a Galicia. ¿Lo tiene Vd.? Fue el homenaje de un poeta
ausente. (Alonso 1993: 115 )

Ausente fisicamente, sen dúbida, pero moi presente en espírito, tanto que o opúsculo saíu baixo a ficción de que se editara
en tcrras galegas: «Primera edició: Santiago 1 9 5 4 ~O
. propio
Garcés pronunciase sobre a cuestión noutra carta a min (9-V1982):
Esta vez no respondo con tanta rapidez a su carta del mes
pasado. Pero es que me costó un poco encontrar el último ejemplar que me quedaba (salvo el mío) de los Deu poemes gallecs.
Figura, simbólicamente, editado en Santiago, pero ya sabe

usted que lo hice en homenaje a la cultura gallega en ocasión
del cDngreso al que no quise -y me dolía- asistir. (Alonso
1993: 116)

En efecto, o terceiro Congreso de Poesía tivo como escenario Galicia (Santiago, Padrón, Pontevedra, Illas Cíes) e a el non
asistiu Tomas Garcés. A razón, como el refire, era política:
repulsa ó Ministerio de Información que se negaba a autorizar,
malia as teimosas xestións de Carles Riba, unha revista de poesía en catalán. Precisamente Carles Riba prometera a súa presencia no Terceiro Congreso se o Ministerio autorizaba a publicación. Non foi así, a pesar do cal Riba asistiu, na crenza, sen
dúbida, de que o mlinistro (Gabriel Arias Salgado) reconsideraría a súa vella posición9. Garcés, que fala de dobre xogo nas
alturas, non asistiu ... fisicamente. Sobre a cuestión, J. M. Solé i
Sabaté e Joan Villaroya ofrecen máis precisións: «És denegat
oficialment el pemís per a publicar a Barcelona una revista
catalana (estrictament literaria i artística) que, amb el títol de
"Monitor de les Arts", patronitzen Carles Riba, Tornas Garcés,
Mari5 Manent i J. V. Foix» (Solé / Villaroya 1994: 187).
Na Biblioteca Penzol (Vigoj obra unha carta de Cunqueiro a
Xosé María Á~varezBlázquez na que Ile comunica, entre outras
cousas, que tratou de conseguir de Serrano Castilla (Delegado de
Infomiación e Turismo na Coruña) permiso para que Deu poemes
gallecs non circulase clandestinamente. Foi inútil. Na carta, moi
breve., hai algunhas observacións de Cunqueiro sobre Tomas
Garces que nos parecen rnoi lixeiras e que o lector verá en apéndice. Garcés, no limiar do ferrnoso opúsculo, fala do poeta
Cunqueiro nestes atinados e cálidos termos: «Amb els [llibres]
d'klvaro Cunqueiro, que a las portes del 36 lligii saviament tradició i modemitat, en les seves cantigues cristallines...».Este prólogo apareceu pouco despois en castelán, en traducción do autor,
en Alborada, revista do Centro Galego de Barcelona (1955).

1

1

1
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Para noticias sobre esta cuestión, cf. Cano 1986. As páxinas que aquí
interesan reprodúcense en Carles Riba e Galicia (Alonso 1993: 85-86).
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«Cantiga catalana»: versión manuscrita.
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CANTIGA CATALANA

Paradis, Enlloc,
I'aigua és flor
i I'anima e m roba
rnon amor!

La m a r

é s encara una noia nova
i pez cims d'Enlloc e! s e u cos s'enfonsa

.

mon amic!

El veler es un roser florit
i el v e n t nou u n a fletxa d'or fi
mon amor!

Ocells refilen sota el cel d'Enlloc
qrie és un món blau de s u a u remor
rnon amic!

Aiqües dels riuc de la verda r i b a
veniu ais a b r e s del Poradís! us crida
rnon amor!

Enlloc, Paradís,
ferit m'he vist
de flors el pit
m o n amic!
«Cantiga catalanas: versión impresa.

«La nit és bruna».

Carta de Á ~ v a r oCunqueiro a Tomas Garcés (9-1-1936).
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Carta d e Álvaro Cunqueiro a Tomas Garcés (9-1-1936).
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~ i i c r i ( i X~G!S Q

: Corrio prO110 t f n . m A i i ~ 1 ~ c on iisriiio J a > ~ i ~
pcaiiios g a l l ? c s W fra4iiclrlGn
,
ao c a ~ n l á í lp o r ~ ~ 1 ~ h . 1 5 0 hotiho
11
maizoira
{lo chrigñ.r a.0I p ~ r i i : $0
i da c,nizsiirn,nin i?iI Bn%c?iOfia,nin p o r n i n iila
Crnfin,g~nsn n mina ar.isici.:l~c c SSrrano Castilla.
Eli oncriainkir? ao Garcas d g c i n r l c i i i q i i ~v o s poflqriatlrtn a l e i
r i!ns ciriciinnta. oi c?!rnpl;ai-?~ na G n l i c i a o nrt ~ r n j r i c a , ?qiia il
vcs sncrioira.A siaa i n t o n c i o n o quo ii poidn
c o h r qt r c a ga,stos (l'ls4
ti? oriicitn.bgcra boíi.9 ~ a r c 6 s ~ c ~ ibr:
l l ocainlar.,non a homll arriscctdu.
Tot10 o l i o ~SEO
~ l C < ? i a l ñ,~li3rramnTo110 0 3 aimogavrgn ,-qil? qraii soriniio 3
o (1' i s t c s s o z i a . n o S , a l ~ i i i i gni9gO natural-,n q4uizavns tJna c o r t o m a c i ~
a, i , ~ rp ~naguirlo
r
p o r p11blicsr?l*6nclni?iirir>tiña oa algo iii d . p r o sil
coirlc q i l i torlo 9 9 potli? P R C W (13 R F : ~ ~ ; aO amigo,con t i i z o e n g ~ z r , d o .
bíoito r;octfiz qtiii i;roi~xoradnc t m t n prasa na,vcna prinoira,
v i a x o ~ i l mina
n
diócan! s . e qiis non vos p o i w r a ~u p o r nona Q m;tiltos.
~~milp
í !r n oiii;ra, (inta,pro t . ~ n f l8 s do
s c o ~ p r i rconnigo.
Unha a p ~ r t n (7,, t o u s irn;l,rin, ,
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Carta de Álvaro Cunqueiro a Xosé María Álvarez Blázquez (¿1954?).
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U POEMES
GALLECS

SANTIAGO

Portada d e Deu poemes gallecs (1954).

DEU POEhIES
GALLECS

Dedicatoria dun dos 250 exemplares de Deu poemes gallecs (1982).

