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LIMIAR 

A coroación de Cabanillas como poeta da raza 

No percorrido vital de Ramón Cabanillas, como 
algúns especialistas teñen sinalado, opérase unha 
mudanza significativa cara aos derradeiros anos da 
súa vida cando, un tanto inesperadamente e como 
resultado dunha grave enfermidade que parecía presa
xiar o peor pero da que por fortuna chegou a reporse, 
decídese o seu traslado dende Baracaldo ata a súa vila 
natal de Cambados. Son, pois, a penas dous anos, os 
derradeiros da súa vida, os que Cabanillas pasa na súa 
terra e que, dun ou doutro xeito, van servir para que a 
súa figura se convirta en inexcusable referencia para o 
grupo xeracional de Galaxia que quere beneficiarse do 
que Cabanillas aínda simbolizaba para Galicia, para 
algúns galeguistas de preguerra e mesmo para aleccio
nar, se se me permite a palabra, a aqueles mozos que a 
fins dos anos cincuenta están a descubrir o país no que 
viven. 

Iníciase, así, neste período, unha ampla rolda de 
recoñecementos, de homenaxes públicas e privadas, 
entre as que se sitúa a que agora nos ocupa, celebrada 
na vila de Padrón o 4 de abril de 1958, homenaxes que 
mesmo aínda terían continuación coa organización de 
actos póstumos na súa lembranza como o que organi
zou o concello de Cambados o tres de xullo de 1960 co 
descubrimento dun monumento á súa honra e que 
contou coa participación, entre outros, de Álvaro 
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Cunqueiro, Isidoro Millán, Filgueira Valverde, Sánchez 
Cantón, Sebastián Martínez Risco, Bouza Brey, Carballo 
Calero, García Sabell e o propio Otero Pedrayo. 

A coroadón de Cabanillas, un acto que resulta cer
tamente anacrónico mesmo a fins dos anos cincuenta, 
persegue e consegue, subliminalmente, poñer de 
relevo outra vez a figura do poeta, recuperando un 
tanto sorprendentemente a aposición "da raza" e nun 
tempo en que a palabra estaba cargada semantica
mente de referencias pouco proclives para o gale
guismo, pero co que se pretendía non deixar no 
esquezo a aquel poeta "necesario" dos anos vinte deste 
século, ben apagados xa os rescoldos revolucionarios 
que tan ben serviron á causa agrarista e nacionalista. 

Oeste acto, a carón das referencias que suscitou na 
prensa do momento, fundamentalmente en La Región 
cun artigo gabancioso de Vicente Risco1, e doutras 
informacións en La Noche, e mais dalgún material foto
gráfico conservado que nos amosa ao autor de A noite 
estrelecida xa moi afectado polo paso dos anos pois de 
feíto xa non intervén nin oralmente no acto, achégase 
agora, esta gravación que nos permite recuperar un 
documento ben valioso. O Arquivo Sonoro de Galicia 
tivo noticia da existencia deste documento sonoro gra
cias a D. Agustín Sixto Seco, que á súa vez llo propor
cionara D. Camilo Agrasar. D. Manuel Rico tamén nos 
puxo na pista para obter unha copia de maior calidade 
que, finalmente, nos proporcionou Radio Nacional de 
España A Coruña. Con todos eles estamos en débeda. 

1.- Vicente Risco enmarca o acto nun proceso de consagración da figura 

de Cabanillas, que supón "en sucesión espiritual, con el laurel de Ros alía". 

Cfr. "El laurel de Cabanillas", La Región, Ourense, (10 de abril de 1958). 
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E valioso é porque, no decorrer das festas da Pascua 
padronesa de abril de 1958, e con motivo da chamada 
"Festa de Rosalía", trala entrega duns premios litera
rios que recibiron, entre outros, Rey Romero, Máximo 
Sar ou González Alegre, dispomos da posibilidade de 
escoitar o verbo acendido, un discurso torrencial, 
barroco e inzado de evocacións e suxestións de Ramón 
Otero Pedrayo, non exento de reivindicación, que calle 
o turno da palabra no paseo do Espolón logo dun 
pequeno introito de Paulina Pedret Casado, membro 
do desaparecido Seminario de Estudos Galegas, aca
démico e catedrático de Dereito Canónico na Universi
dade de Santiago de Compostela, e mais da declama
ción dun poema de Aquilino Iglesia Alvariño. Valioso 
porque como testemuña X.L. Franco Grande, a quen 
cómpre agradecer as súas achegas persoais que axu
dan a desvelar as claves do galeguismo de finais dos 
anos cincuenta e comezo dos sesenta, e que adxectivou 
este acto de coroación como "triste ocorrencia" visto o 
estado físico que exhibía naquela altura o poeta de 
Cambados: 

"Por outra banda, en Padrón, pronunciara Otero 
Pedrayo o máis vibrante discurso que eu lle oín. D. 
Ramón fora aquel día como un trebón, como unha 
podente fervenza, coin forza da natureza -que iso é o 
que era. E Cabanillas, mesmo por iso e por contraste, 
semellaba irse ensumindo e desaparecendo con coroa 
de loureiro e todo."2 

2.- Franco Grande, X.L., A ilusión da esperanza (de Cabanillas a Baixeras), 
Vigo, Ed. do Curnio, 1991, p . 11 . 
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Quen escoite o discurso de Otero coincidirá, sen 
dúbida, coas devanditas afirmacións, tivera ou non a 
sorte de oír JI en vivo" algunha conferencia ou inter
vención oral do autor trasalbés ou mesmo a través 
dalgunha cinta magnetofónica. Otero improvisa un 
extraordinario discurso no que se confirman todas as 
características que a súa oratoria adoitaba presentar 
e que abalan entre unha inusitada forza evocadora, a 
fervenza suxestiva ou a articulación dun magnífico 
percorrido por atmosferas e vivencias que se enca
dean como elos case sen fin. Dominado por unha 
paixón e emoción que por veces non se contén -repá
rese no ton belixerante que adopta ao se referir á pro
fanación que o turismo realizou do antigo Hospital 
compostelán, interrompido por ovacións-, mercé a 
unha voz poderosa e pragada de múltiples matices e 
tons, Otero préstalle aquí unha especial atención ao 
papel histórico do poeta e sobre todo á figura de 
Rosalía de Castro, trazando unha evocación da súa 
figura que moi probablemente constitúa unha das 
interpretacións máis suxestivas e conmovedoras das 
realizadas ata o de hoxe, para logo debruzarse sobre 
as virtudes de Cabanillas como poeta, sucesor do 
espírito rosaliano, defíndoo liricamente como JI a res
posta que dá Galicia ó vento do Atlántico: o vento 
mareiro". 

Non busque, sen embargo, quen se achegue a este 
documento excepcional un repaso sistemático das 
dimensions do poeta cambadés como era de esperar 
e que Otero si realizou noutros sitios3. Seica o polí
grafo ourensán non quixo, naquela ocasión, pola pró
xima presencia dunha figura sen dúbida emocionada, 
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amolecer e emocionar aínda máis o corazón de quen, 
a penas con testemuñar a súa existencia, xustificaba 
de seu o motivo daquela homenaxe. 

Ramón Nicolás Rodríguez 

3.- Lembremos, por só citar algúns casos, os seus ensaios "Evocación de 

Ramón Cabanillas" en Grial, nº 54, (1976) ou o seu "Cabanillas" en A 
NosaTerra é Nasa de unha poesía de Ramón Cabanillas. Homenaxe no cente
nario do seu nacemento, Vigo, Libro de Oro, 1976, sen dúbida unha das 

últimas prosas de Otero Pedrayo asinada a penas dous meses antes do 

seu falecemento. Tamén en Otero Pedrayo, R., Ramón Cabanillas, San

tiago de Compostela, Arquivo Sonoro de Galicia, 1996. (Conferencia). 
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COROACIÓN POÉTICA 
DE RAMÓN CABANILLAS 

INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN DE 
PAULINO PEDRET CASAD01 

... los hombres formados en clásicos, son algunos 
que han salido de los seminarios, ya sea para ser 
sacerdotes o no siendo sacerdotes. Y ésta es una de las 
características de Cabanillas, el entusiasmo por los 
clásicos. Por eso cuando él los canta en las poesías 
"De alleas terras e de tempos idos", ahí se manifiesta 
ese gusto, ese entusiasmo por los clásicos que en otros 
poetas no hay. 

1.- Paulino Pedret Casado (1899-1969), eclesiástico, licenciado en 

Dereito e Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago. Formou 

parte do Seminario de Estudos Galegos, participou activamente na 

revista cristiá da preguerra Losgos, despois da Guerra Civil no Instituto 

Padre Sarmiento e no 1942 ingresou na Real Academia Galega. Foi pro

fesor auxiliar na Facultade de Dereito de Santiago e Catedrático de 

Dereito Canónico nesta mesma universidade. 
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Pero además tenemos que considerar en él esa vena 
épica, esa vena extraordinariamente bella de heroici
dad, ésa que hace que aquella magnífica obra que es 
"Na noite estrelecida"2 la tengamos que ir leyendo 
siempre. 

Y yo muchas veces cuando atravieso las tierras 
heroicas de Castilla que tan bien cantó Mendizábal, 
como presentándolas como el acero frente a la rosa de 
Rosalía de Castro, me fijo en aquella última estrofa, 
cuando Galaaz entra triunfante y lleno de ledicia, lleno 
de alegría, "camiño adiante por terras de Galicia". 

Ah, aquello es verdaderamente encantador. Es pen
sar en los ríos que van sobre arenas doradas, y son azu
les y que no se encuentran en otras tierras, en donde el 
sol es demasiado fuerte. Es pensar en aquellos pinos 
que yerguen su voz majestuosa, como dice Cabanillas 
también. 

Todo esto es un entusiasmo grandísimo el que pro
duce en el alma mía. Pero yo ya no quiero deteneros 
más tiempo, quiero que oigáis al que es hoy patriarca 
de nuestra literatura gallega, a Don Ramón Otero 
Pedrayo, y con mucho gusto le dejo mi lugar. 

2.- Ramón Cabanillas publica Na noite estrelecida no ano 1926. Esta obra 

está formada por tres poemas ou sagas (A espada Escalibar, O cabaleiro 

Sant Grial e o Soño do Rei Artur) nos que se galeguizan as lendas do Rei 

Artur e da Táboa Redonda, seguramente co consello e orientación de 

Vicente Risco. 
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PRESENTADOR 

Escucharon ustedes a Don Paulina Pedret Casado, 
catedrático de la Universidad de Santiago de Compos
tela, y antes de que hable Don Ramón Otero Pedrayo, 
el insigne poeta Don Aquilino Iglesia Alvariño va a 
leer un poema dedicado al eximio Don Ramón Caba
nillas Enríquez. 

Don Aquilino ... 

RECITA DON AQUILINO IGLESIAALVARIÑO 

"poeta da raza, Ramón Cabanillas, no día da súa 
coronación: 

Abríuse contra o ceio.3 

Vieira pelengrina nunca vista 
con un sol de milagre no xogo das dúas conchas, 
e cada concha unha promesa verdadeira. 

Hastra as areas que ama o vento tolo 
chegaba en vagas longas 
un boureo de terras de lonxe. 

O seu son, 
coma o que derrubara torres e murallas, 
abriu ríos de augas claras e poderosas, 
e curvóu fontes nembradas sobre os ríos. 

3.- Copiamos esta composición da revista Grial, nº 54, pp. 507-509, 1958. 
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Viñeron homes e mulleres, 
xentes de fora, dos que non había memoria no país, 
xentes de outras terras, 
xentes das costeiras, que os ríos levan á mar leda. 

Corazóns pesados de secretos e encantos, 
os escoleres que conocen a virtú das herbas 
e o sino das aves e dos ventos. 
E outros que saben cortar as venas escuras da auga, 

[por debaixo da terra, 
e descobrir tesauros encantados dos mouros, 
todos buscadores madrugueiros de achados, 
que chegan de noite e parten ao raiar do día. 

E xentes pobres, felices e destemidas, 
santos e pecadores. Relaxados, 
coas forcas de que foron librados ao lombo, 
coas cadeas da penitencia aínda ao cinto, 
toquinos da man dreita, ladróns probados de seus 

[señores, 
mozas desvergonzadas dos camiños, cos narices 

[ rabenados pra escarmento. 

Detrás deles viñeron os fundadores de ciudades, 
os príncipes, e sátrapas, e próceres, e présules. 
Os fundadores de espitalés e mosteiros, 
os cambiadores e banqueiros. 

Así foi nacendo a ciudade 
á sombra de nomes santos, 
ben amados das augas balbordosas. 

16 



Así foi nacendo a ciudade, 
entre o canto dos picos dos canteiros, 
e o das ingres dos ferreiros, 
e as espadas brilantes, e as forcas así foi nacendo, 
dura e fermosa. 

Gozo de Dios daba ver as prazas cheías de cabalas, 
e os cabaleiros pasar baixo os arcos das prazas, 
e ao redor das fontes dos cabalas 
sempre cheas de cántigas. 

Pero entre as froles dos capiteles 
escondíase na sombra unha dar xorda que non sei, 
máis dura aínda que as pedras. 

É ben fermosa a palmeira, 
e os seus ramos, prumas de poderosas alas, 
pero a súa raíz é ben áspora e amargue. 

¿ Quén puxo bagas agres coma as xestas 
no labio aínda afeito ás cancións pelengrinas? 

¿Qué paxaro noitébrego 
deixóu nas torres un niño de soidade? 

Á mañán, os barrendeiros botaron fara de portas 
as cántigas dos segreies. 

Viñeran anos de carnada e alas de corvo. 
Sombras desabogosas cegaran as rulas. 
O vento cantaba nas lanzas e nas almeas 
esa canción de ferro tan sabida. 
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Os que vivían nas rilleiras do olvido, 
cansos de andar arrastro polas viñas e pumaregas, 
viran chegar aos señores da terra sobre os seus 

E fixeran homenaxe aos poderosos, 
cos seus corazóns máis tristes que a noite, 
á sombra das súas fillas. 

[cabalas. 

E soñaron entón en terras anchas coma mares, 
onde pousar o mel do seu corazón sin medida, 
e botaron negras naus á mar dos deuses. 

E sobre mares de cinza de orxos tristes, 
e sobre mares ledas de ribeiras sin conto, 
puxéronse de xonllos cos olios entreabertos aos lonxes. 

E nunha doce fumareda 
viran esborrallarse as torres. 
Unha polvareda de terra morta 
íbaas pouquiño a pouco soterrando. 

Soñaron entón, outra vez, 
en erguer a ciudá de arriba abaixo, 
e abrir os camiños das cancións, 
e esperar neles aínda 
ªº mercador de panos e coiros finos de cervo, 
e ao de copas de aramio e lámparas de corno, 
e ao que trai un corvo que fala e herbas de amor, 
e ao que libra dó medo o corazón servo e cativo. 

¡Doce deserto de sonos de are a que o vento leva 
[e trai! 
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¡Ciudades de ouro rebrillando no aire momo 
[do serán! 

¡Doces ciudades, asolagadas en son, 
que despertan ao mencer os labancos pelengrinos! 

Corazóns desfeitos coma mares sin sosego 
navegan tristes cara a terras de xentes de outra fala, 
e xa pensan morrere 
sin ver o doce fume dos eidos nativos. 

Pero aquí está o Poeta das aradas leves do sono, 
noso irmán o Poeta das boas novas. 

Na ribeira onde se f an os barcos ledos dos sonos 
[que non morren, 

o seu canto arbora claras bandeiras no mencer. 

PALA DON RAMÓN OTERO PEDRAYO 

Fermosísima raíña da festa, e feiticeiras rapaciñas 
da súa corte de amor, excelentísimo señor Gobernador 
Civil da provincia, señores alcaldes de Santiago de 
Compostela e de Padrón, moi ilustre Señor Abade 
mitrado do mosteiro benedictino de Samos, Señoras e 
señores. E ti, gran Ramón Cabanillas, o noso bardo, o 
noso druída, o que preside arestora neste devecer do 
día de primaveira, sobre infindo latexar do peito do 
Atlántico, a nosa peregrinaxe. Eu a todos vos saludo, 
e vos digo aquelas verbas do vate Pondal, que foi o 
que espuxo nos arrezados pinos a nosa baril e 
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espranzada do vento atlántico: "Boa Andanza, 
saúde, raza de Breogán". 

Aiquí, outra volta estamos todos xuntos, como fai 
doce meses. Pasaron as estrelas do outono, acendeu o 
inverno as súas espigas de luz nos ceos, pasaron as pri
maveras e pasaron os veráns, e aquí estamos nova
mente axuntadps ó pé desta estatua, da estatua do 
esprito de Galicia. É a rula de Galicia feita granito 
eterno e sensitivo, porque esta pedra que eiquí vedes 
está chea de ialma. Ela sinte o pasar dos paxariños, e o 
voar das anduriñas, e o decorrer do río de Padrón, e 
tódalas vosas dores, e tódalas vosas alegrías, son senti
das por ese corazón de alma, por esa pedra ilustre que 
vén a significar aquela cinza gloriosa que un día dor
miu unhos meses ou unhos anos na terra sacra do 
cimiterio de Iria Flavia, coroada pola cruz inmortal, e 
hoxe repousa no outo de Santiago de Compostela, no 
coto de Santo Domingo de Bonaval onde a envolven 
todo o amor e toda a espranza de Galicia. 

Eu vos saludo, eu vello peregrino do santuario, das 
alboradas, e dos cotos ergueitos de Galicia, eu vos 
saúdo a todos, xentes de Compostela, cuias torres 
sonorosas veñen reflexadas nas ondas dese río, que vai 
ó mar, levando a infinda espranza da nosa terra, e da 
terra dorida e gloriosa de Europa. Xentes do Rianxo 
que é un ramo de flores barilés á beira do mar, e da 
Mahía, ela xunta, e de Bastavales, e do Salnés, e das 
ribeiras de Betanzos, e de Ourense, e da clara Ponteve
dra, de tódalas comarcas, e de tódalas vilas de Galicia 
que aquí están conxuntas e nesta alameda, cortesana e 
xentil, cuios árboles parece que fan un saludo de mui
ñeira, que fan un punto de muiñeira, a todas estas belidas 
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zonas que aquí se presentan, porque toda a fermosura, 
toda a elegancia, toda a luz dos ollos verdes, e dos ollos 
azules, e dos ollos mauros, dos fillos de Galicia que 
están congregadas nas vilegas e nas paisanas, que aquí 
se ven representadas. E neste marabilloso solpor, por
que ó porse este sol, nas beiras do Atlántico, leva en si 
a melancolía de deixar de alumear tan fermosos ros
tros, tan xentiles carpos, tan hermosas danzas, tan 
ramo frolido da terra de Galicia que aquí está xuntada 
para lembrar a súa Rosalía, e para coroar ó grande 
poeta Cabanillas que tamén no crepúsculo da súa exis
tencia, nos ilumina a todos, con ese adeus solemne, 
que nos fai por mor da saudade a todos grandes, e a 
todos vencedores, da morte, do destino. 

Eu, meus amigos irmáns, quixera preguntarvos: 
¿Pero que fai o poeta neste mundo? ¿Pra que veñen os 
poetas a esta terra de loita, e de ambiciós, e de oscuros 
<legaros, e de tremendas torres de odio ou de finas 
torres de marfil? ¿Para que vén o poeta? O poeta, xa o 
dixeran os antigos, xa cantou o verso heroico de Gre
cia, e o verso amable daquela xente e daquela lingua, 
que tiña tantas expresións, malladas no orballo mati
nal da humanidade. Os poetas, Orfeo, o primeiro 
deles, ben viñeran á terra para rectificar un gran error. 
Os poetas son os depositarios da verdade. Chegan ó 
mundo, como os ánxeles, chegan ó mundo como 
nenos, chegan ó mundo como inspirados, ensoñando. 
Abren o mundo ós ollos, e ven a luz do día, e ven a 
dóce lúa paseándose melancólica polos espacios, e aca
riñando as fiestras, detrás de cuios vidrios velan a cien
cia, a metafísica, a poesía e o amor das raparigas. E 
cando os ollos dos poetas coidan atapar o triunfo da 
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beleza, e o triunfo da gracia, e o triunfo da inmortali
dade nos altos cotos do pensamento e do poder, atopan 
cos altaneiros, cos ruís, cos malvados, cos escuras, con 
tódalas serpes humanas, que cos seus orbes misterio
sos e prestixiosos van escalando as altas posicións, e 
entón o poeta chora lágrimas amargas, chora bágoas 
amarguradas, pero os poetas levan en si o orden do 
universo, levan o número, levan a lei, e co seu canto 
inmortal, que é o canto de Orfeo, que é o canto de Pla
tón, chegan aquelas palabras que Diócima, a estran
xeira de Mantinea, dixo no Diálogo platónico: "os poe
tas volven ás estrelas o seu fulgor, volven á primaveira 
o seu mensaxe, volven ós nenos a súa inocencia, e son 
realmente os que gobernan os nasos corazóns". E esas 
patrias perseguidas, esquencidas, morredizas, baixo a 
gadoupa da tradición, da tiranía, da noitébrega luz 
escura doutros tempos, como son Irlanda, como é 
Polonia, como foi Italia, como é en conxunto toda esta 
sociedade de pobos que vén desde Europa, ven nos 
poetas os seus guieiros e neles se consolan. Por eso nos 
poetas debemos ver aqueles varóns ou aquelas donas, 
elexidas polo espritu inmortal da misma natureza, 
para reintegrar as causas <leste mundo a un orden 
puro, a un orden harmonioso, aquel orden que o naso 
corazón sinte, aquel orden en que viran os penitentes 
dos mosteiros da Idade Media cando agramaba a ins
piración románica, aquel que vén transmitido a través 
dos poetas, e dos metafísicos, e dos filósofos. Por eso 
eles son grandes, por eso eles son dignos de toda a 
nosa veneración, e de todo o naso respecto. 

Arestora estamos celebrando a Pascua. ¡Que alegría! 
E ganará aquela semán doorosa que ergue do noso 
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pensamento, coa semblanza e co recordo cotián das 
chagas do Señor. Todos ternos recorrido, sobre todo 
naquel evanxelio de San Juan, en donde a lengua 
erguida parece que sona como unha lapa trepitante de 
dor, de anguria e de esperanza. Ou nese latín dos 
Evanxelios, que é conocido, e é sentido por todos, 
como todos inda que non sepan latín, saben cual é o 
canto, cual é a gracia, cual é a dor, e cual é a infinda 
espranza dos responsorios que se cantan sobre as 
covas. Todos ternos percorrido a vía da amargura, e 
seguimos a Xesús, e o seu triunfo de entrada albora
deira en Xerusalén, entre ramos verdes, e entre aplau
sar de xentes infindas, hasta aquela tarde do Gólgota, 
en que a cruz, en que tódalas cinzas dos pecados 
humanos se destacaba sobre o sombrizo podente. 

Pero ahora non. Ahora Cristo resucitou. Cantaron as 
campanas e os sinos de todo o mundo; desde as campa
nas metropolitanas, como a de Santiago de Compostela, 
que ten unha voz ecuménica e cuios acentos son escoi
tados hasta nas covas dos mortos e que enchen o hemis
ferio, co seu latexar eco seu palpitar, hasta esa voz das 
campanillas das ermitas franciscás e das pequenas igre
xas da nosa terra, que están ocultas nos pliegues das 
bocarribeiras, e que teñen a misma voz harmoniosa que 
teñen as raparigas da montaña, ou da ribeira, ou da bei
ramar, cando cantan as súas cantigas. 

Ahora é aquel momento en que aparece, por exem
plo, no Fausto, as salidas dos ciudadanos, a salida dos 
doutores, a salida dos estudiantes, da torreada cidade 
gótica de inverno, á gracia das campiñas que se enchen 
de flores, que se enchen de follas, con esta marabillosa 
eclosión das follas verdes, que teñen todas os ollos 
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cerrados como teñen os nenos cuando nacen, e destas 
alboradas marabillosas que son roseiras que se desple
gan sobre a terra. Por eso aquí, celebrando a Pascua de 
Padrón, en tódalas gamas de alegría, destas rotundas e 
loiras empanadas que representan o fruto dunha longa 
e antigua civilización, hasta ese pulpo, que vén a ser 
alianza entre o mar e a terra, entre os rebaños de Pro
teo e as Geórgicas virgilianas. Hasta esta festa da poe
sía en que vimos como eiquí, en esta tribuna, que 
aparte de eu, máis que unha tribuna é un altar donde 
se queiman marabillosos lumes, e as máis finas leñas 
do pensamento en honra dun ideal, e en honra de 
esperanza, todos -celebramos a nosa pascua, e tiña que 
ser aquí no Padrón. Porque este río do Padrón vén a 
significar a vida humana. " contrario dos estudiantes e 
dos escolares, que todos van a Santiago para docto
rarse nas ciencias, e doctorarse na elocuencia, o río de 
Padrón nace moi cerca de Santiago pero deixa aqueles 
cotos e vén baixando por esas marabillosas beiras, e vai 
criando esta terra doncel da veiga, que é a terra impre
sionista, a terra en donde a cor xa non ten forma, a 
terra en donde os amarantos, e os verdes, e os mora
dos, e os azules, e os roxos finísimos decantados, ben 
mirados, chegan verdadeiramente a vivir por si, como 
chamas inmortales. 

E así vemos que todo vai decorrendo, e este río de 
Padrón sabe como por eiquí pasou a historia universal 
dunha arelanza, porque señoras e señores, a grande 
riqueza, a grande regalía da nosa terra de Galicia, non 
é o estar feita, ou ter torques de ouro marabilloso, que 
parece desa flor dourada dos toxos, encerrada nas 
covas, non é ter grandes cabaleiros e magníficos ascetas 
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nos curutos dos montes de alborada, cantando as ala
banzas del señor, nin ter unha terra e unha xente que 
traballa o eido día por día, e que emigra ás Américas, e 
que en todas partes vai deixando a constancia de ser a 
xente, honrada, a xente de firme corazón, a xente que 
ten a cántiga nos beizos, e que sabe tender a man 
amiga a toda desgracia, a toda lealtade, a toda honra. 
É que Galicia estase facendo, estámola a facer todos, 
estádela vós a facer, sobre todo os xóvenes que me 
escoitades entre os cuales vexo a ese grupo, a esa 
escolma, a esa flor verdadeiramente xentil da prima
veira dos xóvenes poetas de Galicia, que aquí están 
todos eles para saludar a Rosalía, e para presentar ante 
os seus brazos o carpo milagreiro de Ramón Cabani
llas, en cuios ollas e en cuia frente brila aquela eterna 
estrela dos elexidos e dos venturosos. Por eso eu veño 
aquí nada máis para pechar este acto en nome daquelas 
antiguas peregrinaxes miñas. 

Ténseme chamado aquí "O Patriarca das Letras 
Galegas". Eu non son máis que un eterno estudiante. 
Un estudiante que anda polos camiños, que moitas 
veces ten chegado a esta terra de Padrón, envolveita na 
néboa de outono, cuando tódalas cores marabillosa
mente agraman, e ten descido palas escalas, palas 
vellas corredoiras para escoitar o cántico matutinal dos 
frades de Herbón, e ten subido o monte de San Grega
rio, e sabe moi ben que non hai unha hora igual a 
outra, que eiqui todo está devalando, todo está 
pasando, todo está transcurrindo, como transcurre as 
nasas vidas: "sicut soles, sicut nubes, velut umbra et 
penumbra" solemne pacífico e ó mismo tempo cheo de 
espranza inmortal. 
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Eiquí, como sempre, andan as cántigas polos aires, 
veñen as campanas de Bastavales: 

"Campanas de Bastavales, 
cando vos oio tocar 
mórrome de soidade ... " 

Que lle van contando a Rosalía de Castro un tempo 
que nunca volverá. E veñen outras cántigas que pare
cen arrincadas da antoloxía dos cancioneiros: 

"E a rula que enviudou, 
xurou de non ser casada, 
nin pousar en rama verde, 
nin beber en auga clara" 

E outras son cántigas alegres que cantan as rapazas 
das plaias e nas beiras dos muíños: 

"Has de danzar que te hei de dar conchas, 
Has de cantar que che hei de d~r moitas" 

E Rosalía de Castro, chegando a esta terra de 
Padrón, cangada de remordimentos, cangada de dores, 
cun estigma de dor na súa frente, ó chegar na prima
veira, ou no outono a estas veigas, é ó se ver envolveita 
no frondecer e no florecer das cantigas, entón, ela 
pobre ruliña, pobre nena que un día amañeceu á vida 
da historia, bautismada · coa fonte inmortal do bau
tismo, nada menos que nese grande hospital de San
tiago, que o turismo profanou, convertíndoo en hotel, 
cuando era o grande templo de todas as angurias de 
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Galicia. Cuando alí tódalas xentes vivían marabillosa
mente a súa morte, e aqueles enfermos labregos, aque
las parturientas xóvenes, cos ollos dilatados polo amor 
e pola dor, toda esa raza nosa, esa xente escolleita, 
nada á beira dos agros e dos camiños, naquel marabi
lloso pazo fundado e ergueito polos Reies Católicos, 
soñaba no medio da doenza, na agonía esta da morte, 
en ser transportadas ós ceos. 

Mais alí, entre os pobres que ensoñaban a súa felici
dade, tiña que chegar á república dos cristianos, tiña que 
ser cristianada Rosalía de Castro, a que despois eiquí 
compuxo ese libro marabilloso dos Cantares galegas que 
vén a ser como unha gran muiñeira, que executaran 
tódalas parroquias de Galicia. Unha muiñeira na cual 
por igual bailaran as ondas do mar de Muxía, na Virxen 
de N osa Señora da Barca, "que ten o tellado de pedra, 
ben puidera telo de ouro a miña Virxen se quixera", 
cuando aparecen todas aquelas relixiosas rapaciñas, co 
baile ancentral litúrxico ás beiras do mar, que dá o com
pás, porque toda a nosa poesía gallega está impregnada 
por esta rítmica podente das ondas do Atlántico. 

Mais Rosalía, que de tal maneira se fixo muiñeira, e 
se fixo irmán das que van polos camiños, e que foi coa 
velliña que está xorda, hasta o alto das aldeas da mon
taña para participar dese lume algareiro, dese lume 
faiscante das nosas antigas lareiras. Esta Rosalía que 
foi a vendedora polos camiños, e foi cos feirantes, e foi 
coas namoradas, e foi coas viúdas dos vivos, que teñen 
o seu amor en América, e que labran un anaco de terra 
convertíndoo en xardín dos seus amores, e que mante
ñen este censo inmorrente da Galicia, esta Rosalía 
houbo un momento en que dixo: 
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Pero todo pasa, 
pero todo fluie, 
como van as ondas do Sar, 
como van as nubes polo aire. 

Porque ela amaba as corzas do monte, e amaba as 
pombas, e amaba as anduriñas. Amaba todo aquelo 
que pasa, e todo sobre as aguas inmortales da con
ciencia, ou as augas inmortales dos ríos, deixa unha 
sombra de azar e neve. Chega un momento en que 
dixo: 

Pero todo pasa,
menos este cravo 
que levo no corazón. 

E entón ela espiuse da vanidade, e do amor, e da 
gloria, e da fortuna, e hasta dos fillos e dixo: "Aquí 
estou eu, espida, como víctima propiciatoria por tóda
las dores de Galicia". 

E foi a nasa voz sublimada. "Follas novas" cha
mouse ese libro; ela rise acervamente dese título, pero 
ningún título está mellar feito que este, porque "Follas 
novas" era eso, a nova poesía, a presencia do dolor do 
mundo. O home lonxe de toda retórica, alma lonxe de 
todo adorno, sola, senlleira, doorosa, sufrente, espida 
<liante de Deus e <liante do destino. 

Por eso Rosalía, no umbral dos novas tempos, 
como maestra da nova poesía, é a que inaugura este 
novo palpitar da arte de Europa, da arte occidental, 
que nas "Follas novas" ten a súa espléndida floración, 
na cual hemos de ver este sentimento irmao de todos. 
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O río ben o sabe. Este río que espallou, que espellou o 
pasar das anduriñas, e cuias ninfas van formando tan
tos versos, tantas sorrisas, tantos recordos, tantas 
bágoas deste río. 

Houbo un momento, ó pé das torres tráxicas do 
oeste, que representan o que hai de inxusto na historia, 
porque unha torre feudal sempre é unha lanza do ven
cedor fincada na gleba campesía e nutricia, ese río un 
día dixo: "Vente conmigo, vas a ser conmigo consoada, 
irnos a morrer". 

Pero Rosalía sabía que había de ser inmortal, por 
seu dor, e por eso non quixo morrer, e volveu nova
mente ó pe da ermita, e volveuse a tender ós pés da 
Virxen de Esclavitude, e volveu a subir, a rezar as 
augas do camiño de Santiago, e volveu a penetrar nas 
bóvedas da magnífica catedral, donde a arquitectura é 
o de menos, porque a arquitectura está sustentada 
polas plegarias de tantos séculas, por tantas almas que 
imanan daqueles altares, por tantas esperanzas, por 
tantas arelanzas. E Rosalía mira faiscar o poente, un 
poente como este, no Pórtico da Gloria. E entón lle 
sorríen os apóstoles, e lle sorríen os trobeiros, e lle 
sorríe toda a marabillosa maxia da relixión que ela leva 
dentro. 

Por eso Rosalía é a nosa poeta, por eso Rosalía é 
aquela que vive dentro do corazón de cada xente e 
entre o corazón de todos. N esta Galicia que é áspera, 
que é dura, que non é a Galicia das tarjetas postales 
para pasar o verao despois dunha boa digestión, e ver 
salir as barcas pescantinas con que veñen os turistas. É 
a Galicia dos pastores, a Galicia dos labregos, a Galicia 
das lareiras, a Galicia dos poetas, a Galicia dos que 
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sufren, a Galicia dos que esperan. Que moi pronto, 
cecais, a nova Europa ha de levantar novamente o seu 
acento ecuménico, volvendo polos fueros de espíritu, 
sobre toda a redondeza do planeta. E nesa voz ecumé
nica de Europa non ha de faltar o acento de Galicia, 
significada, sobre todo, polos seus grandes poetas. 

De maneira, que eu eiquí veño a substituír a un 
grande espíritu, ó de Santiago Montero Díaz, e son o 
primeiro en lamentarme que a súa presencia non apa
reza aquí, e neste intre, porque estaría eu moi ledo, 
para aplaudilo entre vós, porque eu nacín co pobo e 
quero estar co pobo infindo de Galicia, palpitando co 
seu inmenso corazón, que aquí se amostra espido e 
glorioso. Pero Santiago Montero Díaz4 non puido vir, e 
é unha verdadeira pena porque Santiago Montero 
Díaz, entre os intelectuales españoles e galegas, ten ese 
sentido do tempo, ese sentido marabilloso do tempo. 
Sabe exteriorizar a historia, foi o home que estudiou ó 
Padre Feijoo, sobre todo nas súas relaciós estéticas. É o 
home que estudia con amor cheo de afecto, e cheo 
dunha certa morbidez espiritual, a gran figura de Teo
dosio, ese crepúsculo do Imperio Romano. É o home 
que diu un novo estilo á interpretación de Cervantes 
nas letras españolas, e é o home, sobre todo, que é 
para min, vello estudioso dos filósofos gregos, unha 

4.- Santiago Montero Díaz, (1911) licenciouse en Filosofía e Letras na 

Universidade de Santiago da que foi bibliotecario. Catedrático de His

toria da Universidade de Murcia impartiu clases na Universidade de 

Barcelona e ocupou máis tarde a Cátedra de Historia Universal e Antiga 

da Universidade de Madrid. Estudioso do mundo antigo a súa obra 

destaca sobre todo polos traballos sobre o Padre Feijóo. Foi membro do 

Seminario de Estudos Galegos. 
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excelencia e unha regalía de primeiro termo, é quen 
estudia en España, dunha maneira máis axeitada, 
máis fina, máis analítica, e ó mismo tempo con ese sen
timento dos fondores do espírito, en donde a poesía e 
a metafísica se confunden, ós poetas e ós filósofos gre
gos. Na Facultade de Madrid, cuando hai que explicar 
ós presocráticos, a Heráclito, e a Parménides, e a todos 
aqueles esgrevios varós, casi mitolóxicos dentro da 
Filosofía, os primeiros que viran o concepto, e que fixe
ron faiscar dunha maneira marabillosa a súa intelixen
cia, teñen que acudir a Santiago Montero Díaz. 

Mais eu debo dedicar as miñas palabras principa
les, xa que a Rosalía non fai falta nada máis que de 
silencio se envolva. Rosalía quere silencio, quere amor, 
quere que agarimen a súa cova de Iria Flavia, quere 
que ruban ó coto de San Francisco de Bonaval para 
acompañala nas súas soledades, quere que lean inti
mamente os seus versos, donde se cantigan as máis 
fermosas muiñeiras, e en donde a grave metafísica da 
dor está tallada, nese diamante e nesa canteira que é a 
alma dunha muller galega. 

Mais eiquí, se por unha parte celebramos a gloria 
inmortal de Rosalía, celebramos sempre a nova, a 
eterna, a esprazada gloria de Ramón Cabanillas. 

Ramón Cabanillas Enríquez foi sempre para min o 
home das alboradas. Ese home que madruga sempre, 
ese home que canta os matutinos, dentro do gran mos
teiro da beleza da cantiga galega. Ese home que sale 
pola mañán desde o seu pazo de Cambados, desde a 
súa casa de Cambados para escoitar o latexar do pinal 
de Tragove, querube polos altos hasta chegar ó mos
teiro da Armenteira, e alí contemplando o gran palpitar 
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do Atlántico, sinte como aquel abade milagreiro se lle 
pasaban un ano e dous, e cen, e trescentos, no canto 
dun paxariño, significando ininortalidade. Este poeta 
que sabe contemplar, nas ondas do mar, a chegada dos 
barcos alleos. Este poeta que sabe erguerse nas nubes 
do poente hasta os castelos del Rei Artur, e que ve 
chegar a tódolos paladistas da Tabla Redonda, leva
dos polo degoiro do Santo Grial polos camiños de 
Galicia. Este gran vate en cuio verso sonan tódalas 
sandalias, e tódalas botas, e tódolos pés espidos dos 
peregrinos que veñen de Provenza, e de Aquitania, e 
da Lombardía, e de Polonia, e de Prusia, e de Lorena, 
e de Irlanda polos camiños verdes do mar, e por 
todas partes, para se prosternar como camiños canta
reiros ó pé do apóstolo Santiago. 

Este poeta, que si me preguntárades que o defi
nira nunha sola verba, nunha sola expresión, eu diría 
que era a resposta que dá Galicia ó vento do Atlán
tico, ó Vento Mareiro5 de título dos seus poemas. Ese 
"vento mareiro" que fai vibrar os nosos grandes pila
res con estrofas épicas, ese "vento mareiro" que fai 
un madrigal en cada un dos surtidores das fontes de 
Santiago. Ese "vento mareiro" que fai verdecentes os 
cumes dos Aneares e que licúa as flores abstractas e 
filosóficas, e as converte en poéticas e geórgicas. Ese 
"vento mareiro" que inspira ás ledas rapaciñas os 
sentimentos de amor, e que ós vellos nos consola co 
pensamento de inmortalidade, e que no noso paso 

5.- Ramón Cabanillas (Cambados, Pontevedra, 1876-1958) publica Vento 
Mareiro, o seu segundo libro, no ano 1915. Cabanillas preséntasenos 

como poeta civil, con claras influencias rosalianas e modernistas. 
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polo mundo non foi nunca estéril. Ese "vento 
mareiro" que é o que alborota as melenas de xuven
tude romántica, é o que apasiona, e é o que con unha 
manta virosa se pousa sobre as frentes ergueitas dos 
mozos poetas, ese "vento mareiro" que é irmán do 
ritmo do carro que canta na fonda corredoira que vai 
representando sempre os tempos do pobo de Galicia. 
En fin, ese "vento mareiro" que feíto palaciano, que 
feíto cortesano, que feíto cabaleiro doncel, florece nas 
roseiras dos pazos, porque ninguén cantou a beleza 
saudosa, a beleza evanescente dos xardís dos pazos, 
como foi Ramón Cabanillas, falando dos Pazos do 
Salnés, e dos pazos da Ulla, e dos pazos de Ponteve
dra, e sobre todo dos pazos do xardín da súa alma. 
Porque a alma de Ramón Cabanillas é como un 
grande pazo coa súa capela, cos seus castiñeiros, cos 
seus alcipreses, que son como medidas do tempo, 
que son fusos, donde se van tecendo as horas máis 
fermosas e máis brillantes da historia de Galicia. Un 
pazo aberto a occidente, un pazo nas beiras de Cam
bados, que ten ventanas para o vasto mar máis pal
pitante, que ten ventanas para eses areales onde o 
vento levanta fantasmas, como na torre de San Satur
nino. Para ese Atlántico inmenso, cuia arpa poderosa 
é recollida na lira de ferro, de bronce no corazón de 
Ramón Cabanillas, que está aquí, e coa súa sola pre
sencia é o máis marabilloso acorde musical, é a máis 
grande ofrenda, <leste inmenso pobo formado por 
xentes de Santiago, e do Salnés, e de Barbanza, e de 
Rianxo, e de Pontevedra, e Vigo poden facer a Rosa
lía de Castro, neste momento de Pascua, a máis fer
mosa Pascua padronesa que eu encomendo ás augas 
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do Sar, que lle van encantar o inmenso Atlántico, da 
misma maneira que as augas desta tarde, e as estre
las cintilantes da primaveira, han de dicir por todo o 
hemisferio da cultura e da espranza: 

¡Terra a nosa! 

TODOS 
-¡Terra a nosa! 
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