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LIBROS

OBRA EN GALEGO COMPLETA, por Álvaro Cunqueiro
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Álvaro Cunqueiro (Mondoñ-edo, 1911) é un dos memhros da xeraClOn de
1936, xeradón que estaba empezando a rfacer a suaobra e que axiña a verá
tronzada po[os avatare-s da 'gu-erra. rA 'g uerra vai trocarnos ao naso escritor: o
Cunqueiro da pr-e guerra é monolingüe e poeta, mentres que -na poslg uerra se
nos revda como narradür e bilingüe; pro nunca, en ninguniha das suas facetas
de escritor (narrador,contista, articulista, autor teatral) deixa de cuMivar a
poesía: no humor, na captación de matic-es, na re-e/ou-creadón de mundos
idos ou inventados, sempre está pr'esente a 's ua Ip rimeira acüvidade li,teraria.
Aínda que na posguerra Icambiara o 'Verso po,la prüsa, a sua obra Ipoéüca
ten unha importancia fundamentélJl na historia da literatura galega.
Na s,úa ,poes,í a irnos distinguir duasetapas 'cronolóxicas, -c o lindeiro _do 36:
antes da guerra ofrecenos ,t res libros: Mar ao norde (1932), Poemas do sí e
non (1933~ e Cantiga nova que se chama riveira (1933') (ohra que reeditará
no 19'57). Na püsguerra, se quitamos a reedición da Cantiga ... , ¡fainos duas
entregas: Dona do corpo delgado (1950) e Herba aquí e acolá (1979).
Dentro deste CO'fpUS poético compre sinélJlarcorrentes literarias ou distintos
modüs de facer poesía: no seu primeiro Ebro ---'Mar ao norde- atopámonos
cuniha poesía moi do momento, 'Ilnha poesía "pura" e algo hermética, como
moi ben ~Ulliña Carballo !Calero. Era o momento en que 'estaban en pleno auxe
os grandes poetas "puros" europeos: Rilke, VaQéry, T. S. Eliot. Xa- se p.ublicaran as duas obras do 2,7 que mái~ 'concomitancias ¡poden ter cün estes ¡poetas
(refírome á 1. a redacción do Cántico (1928), de Guillen e a Sobre los ángeles
(1929), de tAl:berti, obra que .ten ¡parecidü con The Wasteland (1922), de /Bliot,
parecidü 'que se podería deber máis ben ao estado es,piritual do ambiente europeo 'que a un cüñecemento da obra de Eliot por parte do gaditano: era o
momento cu[minante do slÍffilbolismo).
,A temática do libro é mariñeira, temática que pu~era de moda Manuel. Antonio cO seu Hbriño De catro acatro (1928); pro o Jibro de Ounqueiro
aseméllase pouco ao do riamreiro: máis que ",c rear" un mundo, Cunqueiro
quére sintetizar, esquematizar o Ique lle deron, mediante descr,i dóns metafó'rilcas. Quere ,eSipir a ·expr'es,ión de todo ornamento superfluo praacadar un
pensamentoconceptuoso. Quere reducir o Ip oema a unhaexpresión numérica
e precisa. Segundo di Cal'baJllo Calero é máis "culbista" ca "creacionista".
Probablemente anterior a Cantiga... é PoemalS do sí e non, aíndaque 'se
publicara despois. Neste püemario atopamosl 'O inflluxo do smreaEsmo na
poesia galega. Esta obra (comü toda a 'Produción de Cunqueiro) está influída
¡por IP aul Eluard. IBmprega o verso longo, ,cas,e verskUllo; na versifi,caCÍón está
moi . próximo aos 20 'Poemas de amor, de iNemda e a Sobre los ángeles, de
Allberti. Libro mixinal e atractivo; ~ai uso da imaxe surrealista d'llnha forma
persoal e estetrucista.
Do me's mo ano 33, é Cantiga nova que se chama riveira: Jibro dunha fac1lidade rítmica asombrosa, superficiall, r'e quintadoe grádl. Fundamentalmente
- 1

Editoria'l Galaxia. V,jgo, 1980.

105

por esta obra inclúes,e a Cunqueiro na escola "neotro'Vadores,ca", escoJa que
tenta reproducir -actualizándoas-- as ofoDmas ,estróficas da lírica medieval.
Esta Icorrente ten o seu ¡parale1ismo co .neopopularismo ,e o gilvicentismo do
A'lberti, Lorca e Prados dos 'seus 'Primeiros libros, pro Cunqueiro non é nin
un imitador ain un epfgono: ten un estillo ¡persoal e inconfundiblle.
0' mesmo ca eles, combina a imaxe vanguardis.ta con formas rítmicas, estróficas ,e métricas que toma da tradición; It amén ,escribe romances e cantigas
para.leHsticas de tipo tradicional. IP ro nos seus romances falta o desgarro e
dramatismo dalgúns dos mellores poemas do :de Fuentevaqueros. IBis, a grande
diferencia.
ü seu neotrovadorismo aiástase da pesadez formal e arqueolóxica do de
Bouza-Brey; dando así unha imaxe ,de tfrescurae modernidade ás formas
anÜgas.
De 1950 é Dona do corpo delgada. O libro r,epresenta un cambio na poesía de Cunqueiro. Hai composici:6ns que nos ,f an recordar ao Cunqueiro dos seus
primeiros libros; unha serie de poes~as tituladas ''Cantigas do amor cortés" ,
de estilo neo trovadoresco arre'quecido con ruportacións francesas -rondeaus(inlfiluxo de ViUon) marcan o punto climático da sua madurez poéti:ca. Neste
libro asoma unha voz nova, ,carf0gada de dramatismo. Voz que se agrandará
no seu ---.pollo de agora último libro- Herba aquí e acolá. A mdancoJía dos
am1gos mortos --dúaselexÍas- (adicadas a F. iR olán e a Manoel.-.Antonio) e
a dos tempüs idos son o exemplo máis' cIaro desa preocupación pala tempo,
que todo o vai destruindo, ese tempo vai dei,x ando na memoria do poeta d
remorso das horas mortas:
"Ese 'Vento de seda é o tempo que pasa.
Soñades a doce primavera ' de antano
nesa Trol 'que refrexa o seu van no negro pozo dos vosos ol1os?
Le temps s'en va! (p. 127).
Todo se val e 'quédanos o recurso da palabra -s'emella decirnos, Cunqueiro- que nos fai revivir esa hora que foi ;e que tentamos manter na memoria. Esta postura produce, ao mesmo tempo, unrhasituación de ser'enidade
e desgarro, difíceis' de conxugare manter en :pé de i'guaildade:
'\Agoraescoita ehí, nes,e outro .lado,
ende ás mareas e a Deus e á sombra toda
coma o Nores se repite, ¡fondoestrano,
viaxeiro ante rgo, gueivota no teusangue.
Nós non choramos. Finamentes tristes
desconsolado ouvido ina,cabábel samas."
(Derradeira .elexía a Manoel Antonio, ,p. 121)

Coidoque na cons,ecución ciesa perfecta · conxugaCÍón destes dous polos é
onde radica o s'egredo deste seu libro.
Coa publicación de Herba aquí e acolá {1979}, ternos un poeta !fondo e
persoa1; desaparece o poeta neotrovadoresco, o vanguardista e aínda o sunealista que .fora. Vénnos ofrecer e d'roi,to da sua e,xperiencia ;persoal. iPregúntase pola morte e maila resurrección:
'~Cedo é s·e mpre a'colá. IPaís-sin-nome:
poís onde vai o corpo sempre amence.
Dime si poído desenterrálos días. (p. 141)

O futÍll 'e vanal dos hens humanos :vai estar 'presente en moitos poemas;
sír'va,nos de mostra o finall de "'Os catro c:hefes da Casa de Gíngiz":
"A casa de Gingiz finouse Ihai mil anos.
Seus catro reis xacen nun oas·is.
e a doCÍsima auga de dez fonte~
es corre polos canos <das seus ósos" (p. 146)
Neste libro a palabra vai adquirir un vallor fundamental; é máis, gracias á
grada da palabra o ,p oeta poder á vivi-Io seu ¡pasado no futuro:
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"Si eu me !Eago arbre v,ell'O na outra banda do río
e 'm e toca s'e r o arbre que re,corda e soña
ben s'e gura .podes estar de que soñarei conügo
cos ,teus ollO's ,grises com'O a alba
e c'Oa túa sorrisa
'c oa .que se vestiron os beizos das roseiras
nos días máis felices" ~p. 160-161).
Dar coa palabra-dave,eis a obsesión de Cunqueiro nos máis dos poemas.
IP artindo dunha palabra vai cr'e ar todo o poema. Un dos ex,emp10s máis ilustrativ'Os témo1'O no poema ";O p'Oeta escolle ahd1". lArr'edor da pru1abra abril
'Ordénanse tódalas outras:
''Vivir,emos, amor, decindo a 'Yerba,
queimándoa, feríndoa, bbrándoa
tan ,doce e temerosamente que e1a coide, palabra abril.
que por nós :vive, 'V'ivímo1a e soio é dita: abril" (p. 174).
Nos derradeiros poemas hai un dorido sentir de ter que abandonar o mundo e sente a ne'0esidade de agarrarse a aJgo; e ese algo non ser,án máis que
recordos:
He olla cómo podrecen ne1 os sOlios e os anceios
a mocedade 'q ue lÍoi e as sorrisas das muUer,es
todo o que foi amado e recibido
todo o que foi e nunca máis será.
Pro eu resucitarei que soio vol ven
os que recoMan, comp<IJñ,e iros" (,p. 181).
lA palabra vai ser 'O ,g rande medio de recordo e, xa que logo, resurreCClOn.
O poeta debátese entre oesoeptidsmo, a traX!edia e a f'e nunha e's peranza vaga.
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DICCIONARIO cRtnco ETIMOLóGICO CASTELLANO E HISPÁNICO,
por J. Corominas. J. A. ,Pascual ,

Esta nova edición do Diccionario de J. Corominas non dehe pasar esquecida dos estudios05 da Hngua galega, ¡porque, como ben el dí, ''[..as nuevas
apor,t aciones 311 estudio del léxico gallego, 'Y del gallego portugués en genúal,
Jo convierten en un diccionario, crftko y completo en el aspecto etimológico
ta lengua del Oeste". :AÍnda :q ue s'Oi'O fora rpola intendón xa Galicia tería
que 'e starlle a;gradecida ao ilustre Hri'g üista catalán por -t al desexo; mais se,
.com'O nestecaso, o que sepr'Omete cómprese doadamentenon é fácil pagar
a '(l.ébeda contra-í da.
.',; A verdade ié que xa na primeira ed<Íción o galego e 0' portugués estaban
- be~ 'emparenta;dos n.o rrexico ca-s telán, e pra prob<lJlo bastaríanos remitir · aos
diccionari0's etimolóxicos portugueses de 1. .p. Mél!ohado (Dicionário Etimológico da Hngua Portuguesa, 2. a ed'.) ou de A. Na8centes (Dicionário Etimológico
Resumido) ¡pra que él!lí se comprobase o pe-s o da sua autoridade. O ga1ego,
aíndasien un diocionario etimdlÓixico completo, non o podía reflexar tan craramente, mais con todo <lJS monogra,fias pUlbiicadas desde entón non poideron
eSlquece10. Roen 'é verdade que O'S sens índices por selecHiV0's sempre minguaron
a cantidade ecaHdade das suas aportacións .
. Nesta nova edición, donde o galego entra a manoheas, ¡por nosa ventura,
e ' pra saHentar a O'bra do mestre, d'aoemos votos .pra que un índice exaustivo
órematar a gran obra, deixe ben marcado e accesihel a todos a magnitude
cuantitati'Va (por'q ue a oeuaHta;tiva non o precis'a) da sua 'c ontribución ao estudio
do léxko galego. Así oalquerestudios'O da Hngua galega poderá dis¡fruta;r do
'seu · saber e doutrina sen !ter que adiviñar por donde ipoderá encontrars,e a
Yerba gallega que He interese.
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