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UN POEMA ESQUECDO DE 
ALVARO CUNQUESWB 

Xosk-Henrique Costas 

Aindsr son rnoi iiaarrnerosos os 
poemas que Alvaro Cunqueiro rsos 
deixou espallados por xornais e revis- 
tas da nosa terra e de fóra dela. Des- 
graciadamente non existe polo de ago- 
ra un traba810 serio e sigoroso de Peco- 
llida de todo ese material para o in- 
cluir nunha vindeira reedición da sháa 
obra poética completa. Asi e todo, 
coidamos que sempre aparecerá algkín 
oaatro poema novo agochado en cal- 
quera publicación. 

Ternos buscado poBa nosa conta 
en xornais e revistas (Alborada, Gali- 
2a, Galicia E~nigr~nte ,  Nordks, Faro 
de Vigo, La Noche, El Ptrebls Gakk- 
go, P q e l  de Color, Menscag'es de Poe- 
sía, etc.) e ternos topado felizmente 
iinha trintena dos seus poemas non in- 
cluidos na sus obra en galego comple- 
ta(l1. Destes "inéditos" ehálmanos moi 
especialmente a ates-ición 0 poema 
que leva por título "A Dona Leonor 
de Castro, que dorrne en Villal-' a z a r  
de Sirga, rio earniño dende o século 
XXIIHy7, que 6 ,  na nosa opinión, unha 
verdadeira xoia lírica digrdisima de fi- 
gurar nas "Cantigas do amor cortks" 
do libro Dona do  corpo delgado. 

Nesta cantiga volve o espírito de 
Fran~ois Villsn. facer acto de presen- 
cia nas compssicióáss cw.nqi%ieiranas; 
tefiarnos moi presente que o noso 
Cunqueiro sentiu sempre unha espe- 
cial inclinación por este poeta medie- 
val francés, a quen Ieu desde rnoi 
novo, a quen lago traduciu, e de quen 
aprendeu a. "mesturas nas cancions 
amor e melancolía", coma el mesmo 
recofieced2). 

Preciosa alfaia con fulgores de 
ouros varios é este poema que D. Ál- 

varo Ile adica a Leonor de Castro, no- 
bre galega da Casa de Lernos que foi a 
dona do infante Felipe de Castela, fi- 
llo de Sancho HV. 8 corpo desta nobre 
galega xace á beira do seu esposo na 
igrexa de Villalcázar de Sirga, nna Tie- 
rra de Campos palentina, lonxe da te- 
rra. 

Por iiltimo, diremos que introdu- 
cimos leves modificaci6ns gráficas con 
respecto 6 orixinal que aparece no 
Faro de Vigo con data 6/7/1944. As 
devanditas con-reccións consisten na 
enigádega e supresión de acentos e na 
eliminación dalgiin erro de imprenta 
que dificultaria a comprensidn dalgián 
contido ("ter" por "ser", no verso ter- 
ceií-o do Envoi, por exemglo.). 

Sen rnáis demora, ei-lo poema: 

A DONA LEOlYOR DE CASTRO9 
QUE D EN VIALALCAZAR 

DE SIRGA NO C A N ~ I ~ ~ O  
DENDE O S ~ C U L O  XHPI 

Balada 

Sempre máis que os cabalos o csrazbn 
[corre, 

máis que o corpo mortal e a luz dos 
[0llos9 

mhis que o vento. 
iMiña seRor, amor é unha kei mui 

[estrei fa! 

Un país de P U ~ S  sae d o  teu corazdn 
rnisturwdo con bágoas quentes, 

[quentes, 
con herbiñas de aroma. 
jMiña señor, amor é unha lei mui 

lestreit~! 



É a hora de wtorrer e os salgueiros fan 

FA 

[o pranto 
no vado, onde a auga aánda se lernbra 

[dos teus pés, 
 OS teus beizos, que cokdou eran unha 

[mkapsula. 
iMi6a seiior,, amor é unha ki mui 

[estreita! 

Vokrta.~ a memoria 6 lonxaano pals de 
[color verde, 

ó cheérs de mazd, dj reiseRor de Val de 
[Lemos? 

0 sabor d s  primeir0 bico volve 
[amargue. 

i M i h  seréoa, amor é unha ki mui 
[estreite! 

A low~i t i o  e ttia mcea feFta de rosas e 
[de fréo. 

Atdorta estds e ningunha camciOn pode 
[anainaute. 

S8 desexo ser de pedra gra blcark, 
pra dondearte corno co croio fai o rio! 
Mosta esth.  Vacante o corpo, a ttia 

,'Sorte e;td feila. 
j1Vliríia s~eior, amor é unhu lei mui 

[estreita! 

A.C. 

NOTAS 

(1) Referirnonos & Obru en Gaiego compkta. Poesía- 
Teatro. Galaxh, Vigo. 1980. 

( 2 )  AWMESTB FAGZNAS, X.F., Cunqueiro: unha 
biogrejiil, Xerais, Vigo, 1987, pp. 71. 


