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Cavilacións díante dun poema inédito 
de Otero Pedrayo 

Xose M. Salgado e 

Pensamos que está fóra de toda discusión a consideración de Otero 
Pedrayo coma un autor imprescindíbel no sistema literario galego, sen o cal se 

tái dificilmente ilustribel a noca historia literaria. E crémolo así, xa que á 
mame da fecunda actividade que desenvolveu no tempo que lle tocou vivir, de 
enorme proxección pública, don Ramón foi sobre todo un escritor, condición 
que acepta unha pluralidade na que non é fácil destacar nitidamente unha 
especialización coma a do ensaísta, autor dramático, poeta ou novelista. Con 
todo, a demostración das súas calidades como poeta e dramaturgo non se 117 
corresponden co alento sostido que demandaría unha obra de maior calado na 
súa concepción e cumprimento. 

Polo que atinxe en concreto á súa aparición como poeta, prodúcese estapas 
páxinas de A Nosa Eva co poema "N~uturnio"~ -tinilo que inevitabelmen- 
te trae ao noso mm'n o excelente poema homónimo de Curros Enríquez-, e 
que aparece tan só un mes despois de principiar a súa andadura novelística con 
PLm~elas, honze libre2. En realidade, isto non implica que Otero Pedrayo non 
visitase xntes os eidos de Polimnia porque a súa obra poética está sumamente 
dispersa e cabe a posibilidade de que algún día poidarnos bater cun dos seus 
poemas, publicado con anterioridade á devandita data. 

Para todos os coñecedores da biografía oteriana, sabida é a resposta que dá 
a Filgueira Valverde cando este, polos anos anteriores á guerra civil, prepara- 
ba unha ifntoloxía consultada da poesía galega. Con aquel "ATon sum dignus". 

' A Nosa Terra, n" 214, (1-VI¡-1925), p. 8. 
Esta noveliña, oitava da colección "Lar", leva como data de publicación o 6 de xuño de 1925. 



Otero manifestaba o seu rexeitamento a que o seu nome figurase entre a nómi- 
na de.poetas da nosa literatura3. Así mesmo, coñecida é tamén a súa negativa 

-S 
a dar ao prelo un libro de versos, cando, ás veces de forma insistente, foi reque- 

rido para tal fin4. Soamente nunha ocasión vai acceder a tal petición cando os 
rapaces de Brais Pinto lle solicitan un libro para inaugurar a súa colección de 
poesía. Xorde así Bocamibeira, o único poemario escrito por don Ramón, 
publicada.en Madrid en 1 Y 5 8. 

A razón que movería a Otero a dar á luz un libro de versos, coidamos que 
hai que buscala, non tanto no troco da sua forma de proceder, radical se se 
qiier, respecto da súa negativa a escribir un poemario coma na motivación de 
carácter afectivo que sentía por aqueles mozos. Al@s deles, no caso de 
Méndez Fenín e de Ramón Lorenzo, foran ata había pouco os seus alumnos 
nas d a s  da vella universidade compostelá pero todos eles representaban para 

Otero o futuro, o eido onde tería que agromar a nova semente do galeguismo, 
a xeración destinada a recoller o lábaro ergueito por Castelao que o propio 
don Ramón se encargaría de adiar. Morto o rianxeiro, adoito manifestaba 
Otero Pedrayo que a súa misión na vida era a de transmitir aos máis novos a 
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mensaxe politica do autor de Sempe en Galiza. 

Boca.mpibeira é xa que logo, o único libro de versos que nos deixou o ouren- 
sán. De todos os xeitos, convén non esquecer as verbas que a modo de subtí- 
nilo aparecen impresas no volume: "Poemas pra ler e qaeimar", máxima que 
posibelinente remita a ese desexo do autor de non inserir os seus versos nxin 
poemario e de ser inevitábel, como agora sucede, adoptar a mesma actitude 
daqueles que como Virxilio, Rosalía de Castro ou Katka mandaron dar ao 
lume os seiis escritos, aínda sen atoparse no transo físico destes. 

A xuIgi1fi3r polas rnoitas páxinas que deixou escritas sobre poesía e poetas de 
todos os tempos e latitudes, non resulta dificil decatarse do exquisito degusta- 
dor, do fino comentarista e sagaz analist2 de poesía que foi Otero Pedrayo. E 
á vista disto cabería formularmonos varias preguntas. {Víase a si mesmo coma 
un poeta? ?Coidaba que a súa poesía tiña a calidade suficiente para entregala 
ao publico? {Pensaba que outros poderían contribuír mellor ca el a enrique- 

"osé Filgueira Vaiverde, "Seis inéditos de Otero Pedrayo", CEG, XXX1/93-94-95 (1 978-1 980), p. 13. 
"hd. XesUs Alonso Montero, "Da poesía de Otero Pedrayo: Esquema histórico dos seus vindicadores",. 

en Oferi~na, Ourense: Publicacións da Fundación Otero Pdrayo, 2000, pp. 89-91. 



cer o panorama lírico que lle era contemporáneo? Na resposta a estes e outros 
interrogantes que por agora se nos escapan, quizais se encontre a solución á 

negativa oteriana, agás no caso sinalado, a publicar os seus poemas en forma 
de libro. 

O certo 6 que a súa obra poktica, adscrita a varios rexistros idiomáticos 
-alemán, castelán e latín entre outros-, áchase totalmente dispersa en publi- 
cación~ de diversa índole, dende revistas que mantiñan unha periodicidade 
estábel ata outras de vida efémera e de &ma difusión e mesmo en medios 
tan diversos como poden ser os programas manuais de festa ou folletos e opús- 
culos de calquera asociación cultural ou veciñal. Esta gran dispersión da súa 
poesía eríxese nun dos graves atrancos á hora de poder reunila algún día na súa 
totalidade. 

Pero m novo problema, se cabe de maior entidade, viría engadirse a esta xa 
de por si complicada e dificultosa tarefa. Con motivo dalgún suceso feliz que lle 
acontecía a al@ dos seus amigos, como podía ser, poñamos por caso, o nace- 
mento ou a primeira comuñón dalgún fillo, adoitaba felicitalos ás veces por 
medio dun poema, poema que n a l g d a  ocasión insería tamén nas dedicatorias 
das súas propias obras cando llas remitia a algún deles ou a calquera institución 1 19 
púbiica ou privada. Soamente confiando na boa vontade dos familiares dos arni- 
gos de don Ramón e no celo e dilixencia dos responsábeis dalgunhas institu- 
U h s  se pode acceder a ese corpus íntimo e semiclandestino de Otero que a xul- 

gar polas rnosms que nos foron chegando, semella non ser exiguo; doutro 
xeweito, corremos o risco de que algúns dos seus poemas se perdan para sempre. 

Para gow e d i sh te  dos amantes da boa poesía mais tamén, co fin de evi- 
tar o pengo de que un dos seus poemas caia no esquenzo, damos hoxe á luz os 
versos que el eccribiu nas páxinas que preceden ao texto da segunda edición da 
súa G ~ i á  d,e Galicia, correspondente ao ano 1945, volume, que como se pode 
ver na reprodución facsimilar, envía como agasallo á Academia Galega para a 
súa biblioteca. Estamos certos así mesmo, de que este poema vai contribuír a 
que a si4a cotización como poeta na bolsa literaria se volva incuestionábel. . 

Quixeramos antes de nada, agradecer ao noso colega e amigo, o profesor 
Xosé Luís Axeitos, o poñernos sobre a pista que nos levou a tan grata 
descoberta. Sen o seu paciente labor escrutador e o que para nós é máis 
importante, sen a súa xenerosidade, estas verbas que agora deita a nosa pluma 
endexamais verían luz. Sen máis, velaquí os versos de don Ramón: 



Hoxe a primeira lus do vago oatono 
peneivada entr'as nubens fixidzl'as 
acariñando docemente LZS cousas 
fai da maina paisaxe ara saudosa 
pró doce satwlfizo das lembranzas.. . 
N n  soiaina as espigas ben tecidas 
asoéilanse aos poentes dispazosos 
2 nas costas e vals nascen as ckntigas 
co longo ecoar antiga das vendimas. 
Un  ciclo durme n70uro das espigas, 
ouwo mkis Zongo nos maduros acios, 
i entramos nconsellan, docemente, 
o meditar no sZjpZb~10 senlleiro 
das vidns xa troca~las polas azas 
do dera~adezko ozetono. Paseando 
polos vellos can-ei~pos o;lzd70s bwos 
fan sebe k procisáón d 'out05 recordos, 
miro d7Antón Loasada o nobre rosto 
fiolido nun SO?+ nm 'unha flama, 
sinto chegar - os ollos esczclcantes 
a$t't,zn o misterio, i a tromenta 
fúiselle doce orbalo nas pnipebras - 
no xeneroso amigo Vilar Ponte. 
E vtx5 ca sua rika de petmcio 
A Cabeza de León, rnestre ispil-ado, 
e moitcr mkis SIastres, esquencidos, 
pasar, cn emdea cowivida. 
p @den poidera gabalos? Só saioacos 
rexistran o sea paso. Mais as bdgoas 
deitan findo consoo, e ma  acedume 
t;crbcase en rexa i espranzada arela. 
%dos vivez en min cal si ista hora 
da s e r h  pezdurada sobr7a noite 
fim pra sempre o ton da miña vida 
adicn~la a cuy;rar loureims novos 
i estralos sobr7as cobas.. . 5 .  

0 texto que ofrecemos é, na súa esencia, tofalmente fiel ao de don Ramón. Unicamente efectuamos 
algunhas modificacións gráficas do tipo: i-entramos > i entramos; i-a tromenta > i a tromenta; i-estra- 
!os ,s i esiralos; pohs  > polos; n'un s nun. Consonb os parámetros aciuais, eliminamos tamén o acen- 
b gráfico, segundo fore necesario. Así mermo, e polo que se refire ás maiúsculas de inicial de verso, 
~rransformámolas en minúsculas de non iren precedidas de punto. 
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Consta o poema de trinta e cinco versos hendecasílabos brancos, con ritmo 
, sáfico, máis un heptasílabo trocaico. De xeito sumamente sintético podemos 
l - compendiar o seu asunto, que se traduce na evocación de lembranzas que 

cobran figura humana e que asaltan ao poeta cos primeiros recendos do outo- 
no, motivo este último que está presente nos quince primeiros versos do 

poema que nos parece fundamental para o desenvolvemento do mesmo. 

Como se sabe, o cambio e sucesión das estaciónc, foi sempre unha metáfo- 
ra recorrente, e por iso de longo percorrido, posta nos camuios da literatura 

polo sentimento do tempo e a convicción que o home ten da súa caducidade. 
.Metáforas das fases da idade e do tempo, as estacións veñea ser un modelo de 
representación reti-endado polo correlato obxectivo da Natureza e permiten 
ver, proxectados n m  espello representativo, o esbarar do tempo sobre o home 

e o esbarar do home sobre o tempo. 

Don Ramón amaba o outono e no outono enmarca e se suceden as escenas 
dotadas de maiar simbolismo na súa obra de ficción. Para quen viu na paisaxe 
algo máis cá súa face fenoménica -2 impresión sensorial que provoca 

8 24 en Otero desvela sempre resonancias afectivas-, as sensacións visuais a 
riqueza colorista do outono- e as auditivas-os mil m'dos que poñen vida na 
paisaxe outonal e que ahudan a facela movediza-, espertan nun primeiro 
momento nel, como se pode apreciar no poema, unha sensación de paz e sere- 
riidade, mi desexo entre epicúreo e horaciano, para logo recalar na trisnira e 
tnelancolía asociada ao paso do tempo que fala desa acuidade coa que o ouren- 
sin sente o ir rnorrendo que é a vida. 

Cómpre ter presente por outra banda, que no medio do outono, está, 
dende a Idade Media, a festa litíirxica na que se recorda aos mortos? que 
enclioupa toda a cultura europea e que segue hoxe a mobilizar masas de xen- 
tes cara as sepulniras dos seus deudos, festa á que Otero se referiu en moitas 
das súas phinas ensaísticas e que ten tamén un amplo eco na súa obra ficcio- 

nal. 

Non podemos concluir que haxa por parte do poeta unha visión pesimista 
do olitmo; non o fire pero mesmo sendo fermoso para os ollos, lacérao, por- 
que a memoria dos rnortos mórdeo quizais máis, cando a natureza se dispón a 
murrer ela mesma, aínda en medio de esplendores. 



Cremos que non descubrimos nada novo ao afirmar que as biografías de 
case todos os escritores explican moitos aspectos e circunstancias das súas res- 
pectivas obras e no caso concreto de Otero Pedrayo, pensamos que as expli- 
can de mzweira directa e en maior medida cás doutros moitos. Por outra 

banda, polos poemas que del cofiecemos e este que agora editamos vén coi-ro- 
borar a nosa afirmación, endexamais se manifesta Otero coma un poeta 
hermético, cerebral ou coma alguén que concibe a poesía coma un xogo mera- 
mente esteticista e mesmo cando crea mundos ilusorios non se dá liberado da 
súa cadea humana e do mundo exterior a el. Na súa poesía, apenas podemos 

afastar o home do poeta; o poema xa que logo, ten a voz da autenticidade, 
característica que puxo xa de manifesto Claudio Rodríguez Fer ao precisar que 
os seus poemas «son pezas de inestimábel interese para comprender a súa per- 

sonalidade humana e literaria, xa que neles o home entrégase libremente en 

toda a súa autenticidade e sinceridade9'C Coidamos que cónipre non perder de 
vista estas dúas observacións para o que de seguido imos exponer. 

Como se pode comprobar na reprodución do manuscrito, Otero asina a 
dedicatoria da súa Guzá á Academia no mes de setembro de 1945, mes no que 
supoñeinos escribiu o poema. Por estas datas, a voz de Otero Pedrayo, afoga- 

da e oculta entre os pregues da posguerra, permanece calada naquel tempo de 
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cinzas e silencio. Náuhago nun maelstrom do que é incapaz de determinar a 
súa dirección, vai ser entón cando entrega nunha botella ao mar o que Méndez 
Ferrín cualificou coma "o máis fermoso dos panfletos do mundo contra o fas- 
cismo e que se tinilou O libro dor amigos"7. Otero asjna o limiar a estas "39 
necrolóxicuicas excelsas en calquera literatura"8 o 1 de outono de 1945, data na 
que algíins dos amigos aos que se refire no libro, como é o caso de Primitivo 

Rodrípliez Sanjiirjo, Portela Valladares e Castelao, tiñan asento aínda no 
mundo dos vivos. Mortos están xa os que aparecen nomeados no poema 
-Lousada Diégíez, Vilar Ponte e Cabeza de León-, pero se se c o t e m  
limiar e poema non é dificil decatarse da similitude de contidos que presentan 

ámbolos d a s  textos. Repare o lector ms verbas iniciais do limiar onde apare- 

S Claudio Kodríguez Fer; "Otero Pedrayo á luz do Quinqué 'de peirolio", Acfas do Simposio 
Infernacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX, Santiago de Compostela: Consello 
da Cultura Galega, '1 990, p. 49. 
X.L. Mndez Ferrín, "Irmán don Ramón", Diario de Galicia, 123-IV-1988), recolEiclo posteriormente 
en Ca son honrado das antigas falas, Ourense: Publicaci6ns da Fundación Otero Pedrayo, 200'1, 
p. 53. 

" V i d .  Xesús Alonso Montero, Oterbna, O. C., p. 59. 



ce unha sorte de salutación ao outono e, sobre todo, nas seguintes referencias 
que o prologuista fai dos seus amigos: 

.=2 

Son eles, QS amigos mortos, en min e no meu amor liberdados do que 
a coba e o tempo poidera tere de fadalidade, os que fan iste libriño. 
Por eles o meu vivir foi i ha sere nobre i ergueito (...) Eles han che- 
gare, un tras outro, ... obedentes a quen con moita sede de consolo e 
compkía os desperta unha ves máis do seu ensoño d'aíém9. 

Estas alusións, ao noso entender, conectan de forma evidente co contido 
que mslocen os dtimos versos do poema. 

Cremos pois, que prólogo e poema de quen está entregado á anguria, alou- 

lado polo propio aanscorrer da vida, resolvéndose cheo de inquietude, de 
dúbidas, de milleiros de preguntas cara a porta pechada do porvir, non deixan 
de ser distintas elaboracións para unha  mesma necesidade, para unha mesma 
obsesión expresiva envorcada cara a vertixe da contemplación do pasado. 

Xosé M. Salgado 
Univenidade de Santiago de Compostela 

Ramón Otero Pedrayo, O libro dos amigos, Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de 
Buenos Aires, 1 953, pp. 7-8. 


