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Estudios 

ac~~pt;ans:e no canon para 
Tal é caso de escritores 

"andaluz universal", aínda 
An tonío Machado forma parte da 

COlmpOSllCHms "castelás". O mesmo nror"""T,"'''Ó 

que eles claro que escribían en castelán. 
"Xeración do 98" 

""'<l,"rlic<t" lnt.prr\rpj·~f'·iÁn do de .'-'''.JI,JU''' .... 

pf()tes01La Catherine Davies nunha serie de 
iJ""UlU\.UC> e ideolóxicas ademais 

,:".u"'6'.<'> na Cantares gallegos 
......... u.<, foí un fracaso rn. IITl" 11'-

empeza a tomarse concien-
1tY"1",<},~tr. sobre c<n(~t:I,0HT'10 

1, Véxase, típicanl1ente pl'o¡uesista He 

7 



8 

No que 
coñecido. Aínda está por escribir un do corpus enteiro á 
movementos na España das últimas décadas do dezanove. 
inicialo soamente. Escollo Aires, pn,nctp2Llmtente, 
facetas as e pn:~oCUP¡lClí~ns 
cia, a través de Latino-América, nos anos 90 por Rubén 
por Jiménez e os irmáns Machado. 

Comoé cOlecclOn heticroxérlea. Contén: 1) un 

pnme:lra locomotora' " na trajl1c.tOn 
grupo de poemas que maagém 

... u .. I".o.'V ...... "" ... "' •• , 5) un grupo final que un lirismo e uns temas que, 
uU'.¡U. ... ,.,lU, resultaron revolucionarios. Son estes dous grupos os que formarán o 
miolo deste achegamento. 

Unha das características chamativas é o 
moi reducido que xoga natureza. Azorín a este 

rasgo, ó escribir en 1913: acercáramos acaso 
viéramos la Naturaleza ha por ellos débilmente sentida" . Catro 
anos máis tarde, tornaría ó mesmo tema: "El amoroso hacia la 

de 
placer o de dolor. (Ob. cit.) 

7. Cito 

idioma que, 
cada una 

imperecederos recuerdos de 

Agullar, 1959-1963, 2ª ed., 9 tomos. 



de Castro, i.pr'eCDlrsora 

nacional ... , cit., t.2, pp. 439-52. 9 



12. 

pra botarche copras 
tivera o que non ten! ... 
Co corazón 
sin llira ('"'"' .. ,, """,." 
¿quen te cantou, hermosa? .. 

Galaxia, Vigo 1983. 



iso. o que está a dicir lembra a triste conciencia de Keats13 de que 
"V",}-",!'<'-', rodeado da cor, da luz das do 

canto das aves e maila promesa do todos indicando a anhelada harmonía e 
permanlem~la, sente a ameaza, a obsesión do tempo, os temores escuros 
a imaxe dos aldeáns moribundos ') a ollar fixamente luz '''lT,n~nH> 
sol. A natureza fíxose un espello das do a 
meditación 

un epígrafe en forma UUJIHUll . ...lLn 

que o seu comezo cos románticos norte 
escritores e Trueba14

, 

e balada se fundiron mmha forma lírica que 'l.¿U"LH'U 

HU.v,","U., cunha forte nota moralizante. 
en o elemento ,u\.nUH¿,"""'·VA 

case desaparecera, xa que, como teño sostido noutro lugar (véxase nota 11), 
a crer que as tradicións e maila de Galicia foran a chave do 

redescubrimento dunha identidade nacional Formada 
elementos naturais e 

"alma nacional". Por isto: 

en'habendo en 
sólo por aqueles cantares, aqllel,lS 

a'4\J.V"'",.:l xiros olvidados tan dosemente 
desde a cuna e que foran 

corasón como harencia atrevínme a escribir 
esforzándome en dar a conocer cómo das 
inda conservan certa r .. C>0ro'.H· .... aY .... ,eu.'"'L ........... 

dose e sonoro é tan anrorlOS.1to 

Procurou afirmar' 'o verdadeiro d' o noso para que 
admiración merecidos esta infortunada Galicia" 

motivos para que Curros se propuxo unha empresa .:l'-'!U",I.HUH.v. 

13. V. a l:lirW;p'OCllflli de Keats a 

Ir is a flaw 
in happiness, to see beyond OUT boum,
It forees us 
It spoils the 

14. V. J. Frutos Gómez de las Cortinas, "La formación literaria Bécquer", 
Documental,4 1950, p. 79: 

15. RosalÍade Castro, no prólogo de Cantares gallegos en íd. Poesías Vigo: Edicións 
pp. 15-16. Ofeito de Versos (C2lrta,gena: 
Ventura, 1900) á 
significativo. 1"41''''''''''"U, 11 



lenílbr"an:zas HUUUUJ" memorias 

A e 

escribe: 



16. En 

, que tamén empeza cun refrán 
contrastes que se elaboraron en "Primaveira" pero 
VAVU'''''H'",u UVlJUH.Uv;:;, cantos de nenos, o pedir "crocas / 

pracer de mtem'polrallda¡le 

colle un rumbo novo na medida en que o lJ.l'Jv\.uu.uu 

dese"os eS]Jlflltmns, senón se tamén 

o maio que eu 

u,,""'.« "",,,,, ... "'"U Jesús, hoy 
13 
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É Ut(>DIICO. sen control explotación humanos, unha Arcadia sen 
Qe;Sas;trE~s .. , ..... u~ ... u,.." un soño rom2tntico. 

",",VA ... ',-,u. rural. Así que as series de ausencias que se evocan serven, 
nun para as ilusións e os valores caídos e, noutro, para 
lamentar a decadencia da paisaxe e da nación, víctimas ámbalas dúas da 

p .... ' .. "" .. iP' .. u.' .. v .. vv castelá). 

terra sin a sin xente 
o campo, 

sin nenos a escola, 
UV"U .. ,e.VA,'LV, sin [ror a semente! 

A i as nubes 
a arrasando, 
r:!f'H'\1r<:ln un ano de fame sombría; 
sin pan os labregos 
nin herba pró gando, 
¿que vai ser deles na crúa invemía? 

N121I1ajJaS famentas 
montesos 

baixaron das chouzas na noite calada, 
e postos en ringla, 
cos ollos acesos 
acenan dos probes prá p'"'v"UU""" (103) 

real evocado (fame, descoido e e o 
,->"H'V'-IAA'-''V """A/'<,.ti'n da emoción (onde a "aldea está triste e sola" 

sinte só combinan xuntos nunha perfecta harmonía para 
dunha visión de si mesmo e de Galicia. Ata certo 

os "mozos" do poema convértense outra vez en vehículos dos nrr.nu"" 

e de ira. Unha mestura semellante é a que forma 
'"''''.'uu ...... ,,, .. ,, do ben titulado "Cántiga", poema que tema LAU'U"""AV"UL 

amantes se sitúa no contexto da vUUr:,.U"d.V .... 

Con resáltase "Noutumio" coma un dos poemas máis COll1se:guIQ()S 
tnlDE~za cunha evocación cuase-simbolista dunha paisaxe 

..... u.,"'Y'uuuu~ .. .., pastoral, que lembra as futuras evocacións de 

COYlt1efi~laIltes de su dignidad, y es 
;SCUII,;HJ:;I1 .. Como Jesús, Galicia realiza el milagro de alimentar a las gentes 

C0l11mUeVe su miseria. 



de Curros18
• O feíto de V"'""VAAVX 

15 



sólo sei 



secular. 

aO,lptIOUI10S e 
da 

UU"'-''''-J'''''', os costumes e formas tradicionais da 
máis atractiva e un senso de fondas raíces nunha cultura e 

UUIJAU,U. xogaron o seu papel neste proceso. No caso de 
COlrlCICnCIa nacionalista e a das súas 

cando as doutras de empezaron a 
tn'Q'C'HfAC' movementos da polboalclém 

terra, o de correntes estéti-
cas que emerxeron dunha crecen te conciencia a procura 
alemana da alma Se se quere ver Cantares gallegos, de 

gromos do desexo dunha cultura nacional 
eX1JreSlÓln cc:msurn¡ad:a, é tamén pro-

"',~UH'Lh'l e 
historiadores da literatura insisten en chamar 

Exeter, lnglate:rra. 17 



precedera. 

Hai que Hes dar ós poetas de Galicia o seu proceso. 
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