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Euxenio Montes non ...""r·Ar"1r'l ..... ,
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de filosofía ou de arte: no
ande recibe oficialmente ás súas

,"-,v'AVJl"UU, onde Cansinos
de Cabanillas e de

Erudito ós dazaoito anos, Euxenio Montes colabora nas ..c.. "C'-trw

Cervantes, na revista vasca
atrevidas dos novas Grecia de Sevilla. Ten adicado e
fondos estudios a Pío Baraja e mais a Walt e na
¡JVJlJv' ••U, móstrase na que chamar a eistrema O(','Hu, ..rln

ratura; e un dos derradeiras adiantos literarios. que en
canta hoxe en os sómo-los máis avanzados nestas causas de
toda a máis que os portugueses, máis que os máis que os
vascos.

En dous anos do falecemento de Euxenio Sotelo Blanco
Ediciones a Obra en galego en edición .....<>..,." ..",i" en 1983 por Manuel
Casado Nieto e doutor Rof quen a cadeira
Real escritordeOurense.Este VVJlUl.Uu.

A"""UV'"'''' non foi obxecto de comentarios por da
'-''''~''-''J'' de

eEl
ideolóxica entre 1922 e 1931.



A fin de menor os seus nrf,nr":,,tnC' h'l'''H'''(Tr'~TlI'{"\C'

cabo unha descontextualización sistemática
uvH-l'JU''-'0. Tres motivos ben cOlncr'e[()s
corroborar a nosa Gutiérrez Palacio un silencio sobre
a ruptura dos con Montes en marzo de 1930 a través da revista
Nueva a de a nomealo embaixador na
da súa situacion matrimonial e o feito de que l\10ntes se como socialista

~r'.,,"'"""", de Ourense nas eleccións a Cortes Constituíntes de xuño de 1931.

Aínda que datados o 10 de maio de 1919, os poemas «Noite» e foron
no n° 96 de A Nasa Terra xeral de

fantesistas». Debemos advertir que nas revistas ulltraístas
'orlJ/1V1t?'1' e Grecia Euxenio Montes tamén varias co título

xenérico de «Poemáticas esquematizaciones fantasistas». A confrontación destes
dous textos de Montes cos seus poemas en castelán titulados «Nieve» e «Noche»,
que viron a luz nos números de maio e agosto de 1919 de Cervantes e Grecia

U"''-''''v, lévanos a pensar na poste-
riormente bastante transformada ao de ser ata o de
que neste proceso textual o poema «Noite» vai desdobrarse nas comT)maCJlOrlS
«Noche» e «La Luna». A das versións castelás r~r'A-nnn'

Fuentes Florido afórranos ter que levar a cabo un cotexo n{"\rrr'~nJ~r'7'1,rlr"\

demostrar as afirmacións pn~cede1ntes:

Nieve

Caen de estrellas sobre nuestros trajes.
Besan los cuerpos y van a adormecerse en el suelo.
Antes de tenderse en el regazo parches

blancos rostros.
Los copos se fragmentan en tenis que,

al llegar a la
Un telón de cinema
Oculta el h"V";7,('\"'f~

Humor

[de plata y se ríen

7

>Jv.JfJ~"_"'V de un poeta HH~H'HÁ""'" deEl
cuartillas.

Los
alas y se fue



Noche

Los astros tiritan de frío.
Se arropan en las nubes.

Las sombras avanzan en puntillas.
Monjes en oración en los UV,J4ULv0.

Se asoma la luna al palco y ríe
histriónica.

Se escapó el tintero al calígrafo que
pone tildes en el cielo.
El velero que iba a Tauro zozobró.
Una cerilla se en el cielo.
Los árboles lloran coágulos de carbón.
el ruiseñor da hastiado de

declamar sonetos.

La luna

Las nubes son pompas de jabón.
La luna envía a júpiter una cita en un

mensaje telegráfico.
«En la constelación Andrómeda a las
tres de la tarde del 7 de del año cien mil.
Estaré tomando un koctail en el bar

de la esquina».
Júpiter -después de firmar el recibo con la punta de un
[ala de un

aeroplano -ríe concupiscente l
.

Os termos das dedicatorias aos dous membros do «Cenáculo que levan
«Noite» e «Neve», pon ben ás claras a influencia que recibe Euxenio Montes para
a do como lingua literaria. Se a presentación que fai Vicente Risco
de Montes aos lectores de A Nosa non deixa a dúbidas da esperanza
que tiña no novo poeta para o desenvolvemento dunha de en ga-
lego, conforme aos criterios estéticos en sinalar que o
poema «Bambalinas» publicado por Risco en xuño de 1920 en leva a se-
guinte dedicatoria: «A mi Montes», que a función de
intermediario que autor de o neto entre os núcleos
ultraístas españois e o círculo de Ourense. Como
digamos que o poema ultraísta de Montes «Atardecer en New York» vai dedicado
así mesmo a Vicente Risc02

•

1. Barcelona: Editorial Mitre, 1989, pp. 228-30.
2. Para as relacións de Vicente Risco coa vangarda, Vid. Eva Valcárcel, «Vicente Risco y la estética

72 futura» en Cuadernos de Estudios Gallegos, n° 104, Santiago, 1991, pp. 393-404.



Os poemas «Naire» e «Neve» xa foron en 1989 por César Antonio
en Galicia pero este estudioso das

pUDllcalClCms literarias non alude en ningún momento ás relacións textuais que
manteñen cos poemas homónimos en castelán, a pesar de que el tamén os relJrCldl'lce
en nota.

Baixo o título xeral de «Alalás da noite de S. Xoan», Montes dedica a Ramón
dadas a coñecer no n° 12 da revista Nós (25-

«Collín unha estrela «Eu quero ter unha
que vas pro «Alalá do

Os poemas «Noite de San Xuán», «Canta o sol verdecente antre o carbalIo» e
apareceron no número de xaneiro de 1923 da re-

gale~~UlS1a de Betanzos Rexurdimento. Esta que fora n'r,rYlC"'"''

Irmandade da Fala viJa, convértese en 1923 en voceiro da
dirixía de que na .7V"'''.U'UU

textos vai incluír nos cinco números
rexistrar poemas de Ramón Ribas

López Abente, Victoriano Taibo e Manuel Antonio.

Estes tres poemas de Euxenio Montes levan a indicación de que pertencían ao libro
«xa que nunca vería luz con tal senón se irá

transformando en o -ese é o título aparece, cando menos,
poema «Morre o silenzo en en El Pueblo Gallego (25-VII-1930)- ata
converterse en Versos

vez no número consagra-

o de
incluído nas antoloxías
Francisco Fernández del

as para
do ao Día de Galicia de
tamén cOlrre:spcmcle

Baixo o título xenérico de en El Pueblo
os poemas de vieiro» e «No día San Martiño». O

"r,TYlP"'" leva a data de 1922, e polo seu título en relación con
".L§',",,,~,uuu do liño» de Versos a tres cas o neto. Aínda que no xornal vigués o

«Vita nostra por riba do título de
erro de de El

.... "'.·j·"'..,n,n.."f'" exclusiva-

de San hai que advertir que foi
Johán Carballeira no literario de El

Pueblo (1 Bueu en sus fiestas natf0I1aJl::'S»
dos acios de estrelas do ceo, bo viña» e «Lamben os fumes dos Aínda
que, certamente, «No día de San Martiño» mantén algún motivo temático común a
«San Martiño» de hai que considera10s como dous poemas
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titulados "'-.J'allca".n'JUlla

xeral poemas da
o día 1 xaneiro de 1923.

En relación cos ternas dos dous poemas desta serie, querernos chamar a
atención sobre o interese de Euxenio Montes música e

soamente prosas de ........ ..",·v ... v ....

cinco U'-"UUJ,"V':>

pmmcao()s en El
do Día de Galicia dese mesmo ano,

extensa descrición da cidade de 'LJ'-Hv"L>'~.

Méndez co título de «Muiñeira».



entón Victoriano Taibo en varios números do SU1Ple;m~~mo

«L'ormrlgC)S literarios de Galicia» do xornal de Paz Andrade, pois estes poemas
evidencian un intento común de renovar formas e ritmos do lirismo un
proxecto estético que parecen compartir tamén Evaristo Correa-Calderón, Amado
Carballo e Emilio !'lJlr,('TP'n.,-,

aínda que ternos a de que os utiliza cunha finalidade nlllTIfyrlct"lf''l

corno se pretendese burlarse do último ismo da que el contribuíra de-
cisivamente a arraigar no ámbito galego.

Poemas non recompilados

Noite

A Vicente Risco, en
lembranza dos vésperos

socráticos do ano que

finou.

Trémen as estrelas de frío
Arróupanse co'as nubes
O reiseñor, canso de solfear sonetos, apagouse
Monxes orantes nas carballeiras
Un oboe comenza a obertura
As nubes son binchas d'enxabon
Andan d'arrastro as sornas paseniño
Deitase no antepalco a lua e ri histriónica
Mudas
Fontes mouras xurden do chao
As estrelas son mistos que s' apagan

barco qu'iba pra Stokolmo
Grilos de ruada

Crebaron trinta vasos ó brindare
tinteiro ó calígrafo que puña tilde no ceo

A lua mándal1e razón a n'un telefonema

«NA CRUS DO NORTE as duas da
de San Xuan do ano cen mil
Estarei bebendo un cochtail no bar revolta.» 75
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Neve

A Lousada,
amador de Galicia coma

ninguén.

Baixan puntas d'estrelas
Bican as corozas e deixan parches nos traxes
Dom'a neve no colo do outeiro
Telon d'un cine crebándose nos ollas
Store cubrindo o hourizonte
As cuartillas choven pelotas de tennis
Qu'o chegar aterra non queren brincar
A neve chama nas portas c'os cotovelos
Aterra é o despacho d'un poeta cuberto de cuartillas que
[choran
Brinca o sol
A luz da carabiolas
Rin os piñeiros ensinando os dentes
Os espellos están crebados no chao
O azogue roubou duas áas e fuxe a cabalo do lomba do arco
[da vella.

PoI-o mar abaixo

PoI-o mar abaixo, poI-o mar enriba,
PoI-o mar abaixo
PoI-o mar enriba

Ven layándose un vento mareiro
Ai le re le le lo
Trai bágoas nos ollas

Cubríndolle toda a faciana os cabelos.

No mar embaixo
No mar enriba

Párate, vento mareiro:
Pra darche ledicias
Trouxen meu pandeiro,

Vento mareiro que fumas en pipa
Párate vento mareiro.

Den'o outo d'un picouto

Dend'o auto d'un picouto
Un aturuxo cai no val

Ujujuu, ei ujuju



Picotean n-il
Todal-as galiñas e galos do lugar
Probe aturuxo, ujuju, soio fai chorar
Probe aturuxo, ei ju ju ju, soio faí chorar.

Margarida que vas pro muíño

Margarida que vas pro muiño
l.alalo ai lalala

Margarida chégate acá
Margarida que vas pro muiño
Pousa á veira do meu fol
Os sapos escoitan e din cro cro
Non hai galán, Margarida
Noi hai galán n-esta Terra

Capaz de moer Ó so1.

Collín unha estrela ferida

Collín unha estrela ferida
Tou tou tou porrou tou

Collín unha estrela ferida
E quiteil1e as plumas
E n-unha gayola, ai lelelo

Tou porrou tou
Ben mantida, ben bebida
Ben mantida, ben bebida
Funl1e curando a ferida
E a estrela botouse a cantar
E a estrela botouse a cantar

Ai lalala, ai la la lá.
E cando xa estivo curada

Tou porrou tou
Abrinlle á mañá a gayola
Abrinlle á mañá a gayola

A-ai la lá
E a estrela botouse a voar
Si. E a estrela botouse a voar
Ai lelelo, tou, tou, tou porrou tou
A estrela botouse a voar.

Ai lalalá. 77
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AIaIa do peIingrín

No camiño de Sant'Yago
Esquecín o meu bordón
E na ponla d'un carballo
Perdín o meu curazón.
Perdín o curazón meu
Pro traigo a eabeza

Ai la la le le lo
Chea de salayos

E as cunchas cheas de perdós
Vou chamar n-ise castelo
Señor dos cen capusayos.
O' rubila e obaixaIa
A costiña de Canedo
OuvÍn a un carabel
Berrando n-un penedo
Tra la Iá, tra la ]e ]0...

OuvÍn a un carabel
Berrando n-un penedo.

Eu quera ter unha púa

Eu quera ter unha púa
LiJlirili,

Eu quera ter unha púa
Reina d'ir mercar ti vila
Si aH nona hai, ti cidá.
Eu quera ter unha púa

Pra tocar a guitarra en rayoIa de lúa.
Ai lereIé, ai la-ra-lá.

Pra tocar a en de 1úa.

PoI-as corredoiras ispidas...

PoI-as corredoiras
Ispidas, An/~.I"r<:lC'

PoI-as corredoiras que van boca a baixo
PoI-as corredoiras que e "LA'-'''''''''

PoI-as corredoiras



As loiras cantigas
Cansas, sofocadas.
As cantigas mozas
Como os mariñeiros
Con pinchos de toxos
Feridas, tatuadas

Ai lelelo, i-ai lelelo
Ai lelelo, i-ai lalalá.

Baixan as cantigas
PoI-as corredairas
que lamben o chao
Baixan as cantigas
CoHidas da mao.

Noite de San Xuán

Noite de San Xuán
Pra tamal-as ondas vaise a lua ispir
Un paxaro tolo, de Bentraces,
azana no pico un bico pra tí.

Como axita os brazos a fogueira eu pena
a Baya, coma tí, é morena.
Roxan todal-as facianas coros de aturuxos
na rebuldeira un saco de medos.

Noite de San Xuán
Pra tamal-as ondas vaise a lua ispir
un paxaro tolo, Baya de Bentraces,
azana no pico un bico pra tí

Canta o sol verdecente antre o carballo

Canta o sol verdecente antre o
oxe é día de inverno riedeiro.
PoI-as touzas brincando un atall0

a ver Ó sol f>C,.,tCl1rt:>l1Y'

As mazorcas de millo tumbadas
solana da casa veciña

foron á madeira asomadas
noivas do sol que rua na esquiña
Soio a casa da

u,,,.... ,',"''-'.-u e
por mais que ben se esforza e renquea
non Ó bó sol verdecente. 79
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Romance Ó mar

Que bonito cabelo tés, mar,
quen cho cabelará.

Si será poI-a Pascua,
ou poI-a Trinidá.

Aquel que cho cabelare,
b6 cabelador será.

Os remos daquela dorna,
quisérancho cabelar.

A foula escáchase diante,
i-o ronsel vai por atrás.

A baba da dorna lembra
a baba de un canso cán.

As trenzas que os remos trenzan,
un xi náufrago ha encintar.

Toman as vacas para a aldea

Tornan as vacas para a aldea;
vacas roxas, vacas mauras,
vacas de coor marela.

Foi avisarlle un ~uceiro:

«a teixa noite está preta»;
lembráronse do cortel1o LVlJl",,"UUV,

tamén da herba
qu'escoa o suor do carpo,
loira cabeleira d'unha Madalena.

Tornan as vacas para a aldea;
vacas roxas, vacas mauras,
vacas da coor marela.

Como no San Xuán as mozas,
con cereixas nas orellas,
axiña elas van con fallas
eneal do pescozo e testa.
Todal-as folliñas bican,
docemente, a sua pel tépeda
si quixeran voar poderían,
pois no mesmo lomba duas alas levan,
mais prefiren vahar paseniño
depinicanda nas froles das veiras
hastra qu'os zagales lle berren:
«Ey, vacas, seique non tendes presa!»



Tornan as vacas para a aldea;
vacas roxas, vacas mouras,
vacas da coor marela.

Un istante se pararon
a carón d'unha figueira;
todol-os figos bulían,
sonaxas d'unha pandeira,
porque o vento os abanaba
como campanas nas festas;
entón os cornos das vacas
¡como tremaban de invexa!,
ponlas que no pairen froitos
nin coñecen primaveira.

Tornas as vacas para a aldea;
vacas roxas, vacas mouras,
vacas da coor marela.

Xa tiraron do carro mancado,
xa cabelaron c'un arado aterra,
xa deixaron nas augas dos regos,
onde e1as beberon, fiiños de estrelas ..

Tornanas vacas para a aldea,
vacas roxas, vacas mouras,
vacas da coor marela.

AH as agardan as donas,
para lle munguil-as tetas;
e para que fique nas cuncas
a esmola da leite fresca,
branca como a lua,
como a lua chea.

Biografía de un vieira

Cando era neno o vieiro
baixaba as corgas brincando;
todo-I-os ventos da serra
ianlle o bombo empurrando.

Agora, no val, xa vello,
renquea, canso,
percisa de tomar folgos
pra poder seguir viaxando.

«Vita nastra peregrinatía

perpetua».
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Atopou n'un ermo chan
e candil- un cruceiro;

lembrouse de crime
« ...Eiquí, o abad de un mosteiro...»

Súpeto, trocou a coór
rosmaba un rezo un piñeiro;
xura o camiño que viu
apresuarse a un luceiro.

Non deu con !.rasnos nin meigos
pro si co-a Santa Compaña;
agarrado nas sileiras
pasou a noite sin fala.

Coidaba que eran ladrós
toda-l-as negras montanas;
os tarabelos dos muiños
tanto coma il non tremaban.

o acimar ergueito souto
viu, na fonte de un lugar,
-faciana e faciana xuntas
mozo e moza a se bicar.

As cereixas das cerdeiras,
de tanto se abermellar,
estoupaban; o vieiro,
serodio, tornou ó andar.

Cando, po-l-o sol mallado,
-asina na eira o c:enteo-
ía, recibiu acougo
de unha debesa no seo.

Ficou o vieiro dormido
como un anxel0 no ceo;
á brisa, as follas dos arbres
110 contaron en segredo.

Pra ollar rapazas
chegouse á veira daría;
viu coma si se bañasen
as mazaroc:as do millo.

Estivo, antre lusco e fusca,
espeitándoas a cotío;
(i-escoitou, sin cubizal0,
o da estrela e do grilo).

Nin cabazas ni estadullos
pra terras
pelengrín profán e
"n."',~ L> n'n. das



Os que levan as vieiras
non son vieiras il decía.
Paran verbas derradeiras
as que He ouvín eu un día:

son nOlVOS
da nai de Xesús, María;
miñas noivas foron outras
chámanse lonxanías».

No día de San

Pan de lua
e dos acios de estrelas do ceo bo viña ..

San Martiño.

os fumas dos magostos
as amarelas do outono,
do mesmo xeito que os cas de
as maus do seu dono.

Bota cunea, moza, as meixelas
as meixelas que hei de

que xa me estouran os bicos nos beizos
as castañas na ó arder.

Pan de de lua
e dos acios de estrelas do ceo bo

San Martiño

Gaita

escondeu a lúa

83
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Pro na sua ispidez orfa
non é así; é verde e branca:

como o é a rnr",','"',,

branca, como o é a espranza.
O gaiteiro, na fondura
do peito, durmindo a gaita.

Gaita e redoblante

A gaita riza as olas
opacas do tambor.
A gaita naufragou
como un adios.
Lua que arrola
a un luceiro ferido
lua que arrola
a viuda voz.

Romaxe

Tamén astra o romaxe
rube un camiño branco.
Os mi11eiros, o velo pasar,
vano saudando
con un xesto muy fidalgo
vilego, e tamén paisano.
Tamén astra o romaxe
rube un camiño branco
camiña que te camiñas
IJU•.:>..,,1111V e confiado.

As cántigas agrarias
~remantes como un
Co aguiHón das saudades
vounas, eu, pastoreando.

E verde o campo
mais o meu corazón e o teu xustiHo,
moza son coorados.

Por entre o adro da ermida
xoga o vento cmnDecl1arlO
cos rapaces, o vento mariñeiro
xa un pouquiño borracho.



As fallas dos piñeiros,
dos piñeiros cansados.
Como son noviñas
están beilando.
Galán, están as
por ti agardando.

Coas
ó ó alto,
as campiñas
fuxen voando.
E ti, galo da eirexa,
galo metálico,
quiseras detelas
cacarexando.

o monte, virxen de altura,
sigue doorido o rastro
do eco raparil
que vai no aire azanando.

Volta

A sombra da alma en fror,
mais doce que o vrau
recolIer a miña Iedicia
ó seu colo, coa sua mau.

E miñas olladas
que iban bordando
a are1a no teu dengue

emocionado.

Xa sei porque me non bicaches
amor, o ir voltando.

estrela tola,
sempre espiándonos.

o mar é mui relixioso;
víanos vir cantando,
non embargante, seguía
as suas oraciós rezando.
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Vida e morte de Albina

Albina tivo, de nena, as vexigas
e tivo unha aguillada pra levar o gando
e tivo moito medo un serán en que
deixaron alí os ollos.

o beber no ro"."o"·,,

Albina tivo, de moza, o cabelo tan louro
que as pitas, o vela, xa puñan ovos fridos.
E tivo, tambén, un mozo, que ó vohar romaxe
ergueuna por embaixo dos brazos.
E foi en lembranza de esa vohada festa
que He nasceron os sobacos.

E tivo, de mul1er, catro filIos.
E tivo un burato na memoria
denque o mais novo marchou aHabana.
E ise burato era como o que ían os rapaces
pra poder mexarlle os grilos.
E tivo, tambén, e dentes.

Albina tivo, de vella, o cabelo branco,
porque perdeu o muiño no interdiuto.
E nise muiño moía a Ana de Congostro o seu riso de huIras
pra ciscarHe aAlbina a fariña nas peIexas.

E tivo, asimesmo, o bocio na gorxa.
E no intre do bocio un galo estaba metido.
E ise galo cacarexaba cando o cu da noite
puña a alborada no

a neta o primeiro bico desperto
nas barbas do abó.

E tivo duas maus.
E dez uñas pra matar os
E unha ademiración por o do conceBo.
E esa adcmiración era redonda e sempre quente,
como as bostas das vacas cando san do VL"'-"""'HV

E tivo oito netas que levaba aescola por os camiños
como a cabra leva seus
E tivo un pano de liño.
E con ise limpaba, no inverno,
a baba que He caía, nas asolaina
e as leganas da fenestra
e os mocos dos vieiros cando fican soios
e teñen a quen o

E tivo -isto non calalo-
a ialma mais tema que os ollos do ceo

A'-""-"' ..... " por o teito dos famentos.



JMais a Albina xa non ten nada
mais que o cobertor no chau e unha vela asustada.

onte {) xugar ti brisca
saíulle a morte na
e lembrouse do fillo que marchara pra
E entón ouviu ti fonte sin dia
rezarlle responsos de balde na V0~1U'''U'

ouviu que fonte decíalle:
aben co señor,

E viu entrar unha por a chlmenl~a,

e sentíu que se as tel1as co fume
e ben coñeceu ti que era, de a Ana de ,"-,U'''J'',V0U

e sentiu que a abría dous sacos cheos de noite
e que Ha botaba por os ol1os
e encender un berro
pero a saliva molláballe o rascador da gorxa.

Entón a colleulle un 0110 e no refaixo
e colleulle o outro e a batilo na sartén.

arrincoulle os dez dedos da mau un a un
e empanounos sin presa.

sacou un rosiñol de debaixo do delantal
cantase a cada dedo unha letanía.

as dez letanías
cortoulle
{) gato pra que se entretuvese.

sacoulle a e afiouna n-unha roda de afiar
e tamén a

no carro

porque tiña sabañós.
moa careada

de
cadaleito de touciño.

Aínda He arrincou unha orella pra
na mera da roda vena.
A outra oreHa

e envolveuna
e meteuna

Entón aparesceu o vento e tirou á rúa tres teBas.
ise burato escapou o

fumo quen chamou 6s veciños.
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