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PENEIRA DOS DÍAS

CENTENARIO DE NORIEGA VÁRELA

POESÍA AUTÉNTICA E POESÍA DIDÁCTICA

Noriega Várela foi un poeta auténtico. Un poeta auténtico é, na-
turalmente, un poeta que se propon facer poesía. O que sexa poesía
é doado de espricar; pero, en todo caso, semella que hai algo difí-
cilmente compatible coa poesía, i este algo é a didáctica. ¿Qué sentido
ten, pois, o poema didáctico? É unha criatura artística de sangue
mesturado, ahtre branca e negra, na que normalmente podemos iso-
lar xenes poéticos e xenes didácticos. É unha realidade ouxetiva, e
non unha idea homoxénea. Unha realidade inestabre. En virtude das
leis xenéticas, a combinación de branco e negro pode resultar branca,
negra ou gris. Un poema didáctico pode resultar enteiramente poé-
tico, enteiramente didáctico, ou raiado, coma unha cebra, de didác-
tica e poesía. E craro está que no derradeiro caso caben práctica-
mente infindas doses na proporción dos elementos integrantes. Os
resultados dependen amiude non do propósito do autor, senón do
seu temperamento. Grande parte das obras literarias cuio contido
nos semella hoxe esencialmente poético, foron concebidas cun fin
didáctico. Toda a producción de Virxilio, por exempro, está orien-
tada cara unha finalidade política. Trátase de colaborar coa adminis-
tración octaviana: de esaltar a grandeza de Roma e a groria da gens
Iulia, e cooperar á política agraria de colonización interior que o
emperador propugnaba. Esto é didactismo, e a Eneida non é menos
didáctica que As Xeórxicas. Pero Virxilio era un poeta auténtico, e,
calquera que fose a súa intención, a súa obra é poética. Vemos, pois,
que cabe unha xurdia realización poética motivada por un propó-
sito didáctico. Ao falarmos, logo, de que é poeta auténtico o que se
propon facer poesía, non queremos siñificar que non poda endrezar
o seu labor cara un fin que trascenda a poesía. O que queremos si-
ñificar é que, sexa cal sexa ese fin trascendente, o poeta auténtico
quer lograr ese fin por medio da poesía. Está servindo á súa ideo-
loxía estr.apoética persoal, ou á ideolóxía do seu pobo, ou á ideo-
loxía do seu grupo social, ou á ideolóxía do seu" amo mediante a
poesía, que considera o seu patrimonio persoal e caracterizador.
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Aínda que concurrise aos fins de Augusto e de Mecenas coa súa obra,
Virxilio sentíase distinto de Augusto e de Mecenas. Esta vontade de
estilo poético, este propósito de realizar un contido ideolóxico cal-
quera baixo forma específicamente poética, é, pois, o que caracteriza
ao poeta auténtico. O logro non é posibre se non se poseen as condi-
cións esencias do poeta, i éstas poden se dar en concurrencia con
outras aptitudes afleas á gracia poética. Se éstas esisten con vigor
suficiente para resistir a súa absorción polo xenio poético, o resul-
tado será unha obra na que o poético e o didáctico aparezan en
xustaposición: A Divina Comedia, que os seus primeiros comenta-
dores virón como teoloxía ou filosofía únicamente, e que un Bene-
detto Croce víu nos noso.s tempos como unha construcción didác-
tica interrumpida por labaradas poéticas.

NORIEGA, POETA AUTENTICO

Antonio Noriega Várela tina concencia de poeta auténtico, e po-
seía tamén a gracia de estado necesaria para ser poeta. I esto é xusta-
mente o que, asegurando dunha banda a súa permanencia na his-
toria da poesía galega, pon a proba no momento actual a súa valo-
ración polo púbrico non especializado perante o que o facemos com-
parecer ao comprírese o centenario do seu nacimento.

A poesía é un fenómeno social. O poeta defende a súa propria
causa defronte á sociedade. Pero a sociedade, se é ceibe —e se non
o é non pode formular un auténtico veredicto— non constituí un
bloque monolítico, senón que está estratificada en capas distintas.
No que fai referencia ao orde estético, podemos reducir a dous estes
estratos. Temos, pois, dous tipos de púbrico, dous tipos de leitores.
Un tipo comprende os leitores especialmente interesados na poesía.
Estes, pola súa inclinación, a súa preparación e a súa esperiencia, per-
curan no poeta a poesía. Caracterízanse polo liberal do seu xuicio.
Están dispostos a admitir como sustrato ideolóxico da poesía o que
o poeta nos presente. Un materialista pode rexeitar a .teoloxía de
San Juan de la Cruz; un católico pode rexeitar a teoloxía de Milton.
Pero se eses leitores pertecen ao púbrico ilustrado, non acharan di-
ficultade algunha para recoñecer e gozar a grandeza poética do
carmelita e do puritano. Perante este tipo de púbrico, Noriega Vá-
rela ten pouco que temer. Vexamos cómo, o día de hoxe, pode en-
xergar ese púbrico a Noriega Várela.

No Mondoñedo de 1869, é decir, nunha pequeña cidade episco-
pal, o ritmo de cuia vida está marcado polo grave son de campas
eclesiásticas, e nun intre en que o uniforme movimento do tempo
domeado pola liturxia ven de ser crebado pola conmoción dunha
revolución política, nace un rapaz que, despóis de fallidos intentos
de seguir a carreira sacerdotal, ha se improvisar mestre de escola i
exercer a súa profesión en diversos puntos de Galicia. Este rapaz,
Antonio Noriega Várela, está dotado para a poesía, e chama a aten-
ción do poeta de Mondoñedo.
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O poeta de Mondoüedo é eritón o médico republicano don Ma-
nuel Leiras Pulpeiro, petrucio moi respeitado, cuio trato Noriega
cultiva. Leiras, bo coñecedor da fala comarcal, figura típicamente
decimonónica, é, endebén, precursor de Noriega nalgúns aspeitos
da súa poesía. Se non na postura ideolóxica, no sentimento da natu-
reza anuncia a Noriega esta luida e recendente xoíña do seu vello
amigo, co que, sobre as escelencias da marina ou da montaña, o
poeta cuio centenario celebramos, ha soster unha curiosa tenzón:

Desque lie a peta botaron,
naide máis foi á Frouseira;

. soüo Dios puxo froliñas
por entremedias das penas;
froliñas pequerrechiñas
i agrouladas, que semellan
bágoas de sangue calladas
no bico das carrasqueiras;
froliñas que, con ser frotes,
coladamente se queixan

• de que tanto, tanto tarden
en cobrarse contas vellos.

Este ton hémolo ouvir con máis insistencia en Noriega:

É unha breve pucharquiña
sobre un enorme penedo.

Nin rosiñas brancas nin claveles roxos:
eu venero as froliñas dos toxos.

TODA HUMUJJE BELEZA

Os comezos da poesía de Noriega son decimonónicos, como a
poesía de Leiras. Romarías, enxebrezas, ledicias e bágoas do vivir
campesino ecoan nos versos do máis novo como nos do máis vello.
Falta en Noriega a sátira clerical, un dos temas tópicos da poesía de
Leiras.

Podia que os primeiros leitores de Noriega non viran nel senón
plenitude de dominio da versificación xa o distinguen dos epígonos
•un costumista máis. Pero a saborosa rusticidade do seu decir e ?
de Rosalía. Endebén, a voz de Noriega ha soar inconfundibre e nova
na poesía galega ñas súas breves composicións inspiradas no lirismo
da natureza, lirismo de espirito franciscán que canta a beleza das
cousas humildes, as galas sinxelas con que se enfeita a montaña
casta e probé.

Saben as ilusiós miñas
dun carreiriño brañego
entre orballadas espinas.
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Despártanlo a luz febea,
i a través dos piñeirales
devagariño serpea.

Ó pe dun Cristo se enrosca
donde a queiroguenta serra
é máis ourizada e fosca.

E por un ermo se estende,
que dun sabugo se ufana,
i a rosmaniño recende.

Con moitos predios a bravo,
meu pazo ideal vos brindo
do carreiriño no cabo.

RUBIDA AO MONTE PARNASO

Afinal, a poesía de Noriega, decote perpasada dun íntimo senti-
mento da natureza, vai adquirir matices de esteticismo, e vai se con-
vertir en poesía de arte maior ao contacto coa poesía portuguesa do
seu tempo. Noriega Várela servíu escolas en Trasalba e na Gráña de
Vilarente. Vecino, pois, de Otero. Pedrayo e de Aquilino Iglesia, foi
amigo dos dous, e eos dous tivo intercambio cultural. Ambos am-
pliaron os horizontes do autor de Montañesas. Otero Pedrayo pon a
Noriega en relación co grupo ourensán "Nos", e Aquilino facilítalle o
coñecimento de moitos poetas modernos. Noriega viaxa a Portugal,
é hospede de Teixeifa de Pascoaes; e a frecuentación da obra do.

f>oeta de Amarante, a de Eugenio de Castro e os parnasianos brasi-
eiros, como Olavo Bilac, ha deixar o seu calco nos sonetos do min-

doniense, que, conservando a temática de inspiración montañesa e
franciscana, van asumir un lésico máis culto e lusitanizante, van
se enfeitar con primores de dicción, con equilibrios e compensacións
de ponderada arquiteitura, con paralelismos e similicadencias; en
fin, con imaxes ñas que xa se percura a pura beleza, cada vez máis
ceibada da enxebre ternura. I esta esperiencia "parnasiana", insólita
na poesía galega, é unha proba máis da capacidade artística de No-
riega, nunca tan afortunado artífice, nunca tan dono da forma poé-
tica como nestes sonetos, moi alonxados, no lésico e no estilo, dos
seus xeitosos poemas rústicos anteriores, aínda que unha pureza vir-
xiliana, presente nuns e noutros en diversas tonalidades, manteña a
continuidade real da liña poética.

Sañudo o rostro, rudas as maneiras...
¿qué agoirarás, montaña? Teu desvío
a sangre fría o encaro; mais ¡dá frío
ver o sol terqueando pra que o queiras!
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Nos follas novas das abedoeiras
tremelücen doíñas de rocío,
floresceron as urces, i o bravio
cardo soña igualarse coas roseiras.

¡Oh amada, triste amada, desarruga,
•por Dios, a ialba frente! Ben madruga
ora pra te encantar un pracenteiro

merlo, que Dios bendiga, e tu recollas,
¡maga dos olios verdes!, entre as follas
sempre verdes do máis xentil loureiro.

NONECA Á HORA DE HOXE

Noriega, pois, sifiifica un fito na poesía galega. E o leitor ilus-
trado, o exercitado no gozo estético, recpñece a súa autenticidade
de boa fe.

¿E a actualidade de Noriega Várela?
Esta é outra custión.
Éste é un pleito que ha se fallar ante outro tribunal. Un tribunal

constituido por un púbrico máis amplio: o segundo tipo de púbrico
ao que nos temos referido ao comezo destas consideracións.

Este púbrico non especializado, pero non necesariamente despro-
visto de criterio, moitas veces culto, pero non profesionalizado, por
así decilo, é o púbrico emborcado ñas inquedanzas do momento,
que non pide á poesía "misterios", senón revelacións", no sentido
de Curros. É decir, que recrama unha poesía nun certo xeito didác-
tica. Non solicita epifanías estéticas, senón corroboracións ideolóxi-
cas. Non percura carmina non prius audita, senón música que acom-
pañe as súas pasadas pola térra que pisa. O que non sexa esto é
para el "música celestial", e se está enguerellado en arduos proble-
mas terreos, non ten ouvidos para escoitar a música das esferas que
Pitágoras percibía. Este púbrico hoxe non se interesa por outra poe-
sía que a poesía que esprese as tensións sociás en que se desenrola
o seu momento histórico. En fin, é unha forma de didactismo a que
recrama na poesía, se a poesía ha ter xustificación.

Nos comezos da súa carreira literaria, Noriega non foi alleo a ese
tipo de poesía. Mestre en Fondos, en contacto con Antón Villar
Ponte, colaboróu eos seus versos no movimento agrario anticaciquil
que daquela estaba en marcha. E sofríu as consecuencias: un tras-
lado ao estremo oposto de Galicia, que lie sentóu coma un mazazo
na cabeza. Aquela vea estiñíuse. Aquela inspiración era episódica.

Endebén, Noriega non é un poeta desarraigado. Mesmo é un poe-
ta que refusa xeralmente ô  intimismo, que refrexa non raro as má-
goas do vivir labrego. Pero non é un poeta didáctico, nen pretende
probar nada; o seu home é o home natural, e non o home histórico;
e como o contido da súa poesía foi en definitiva alleo á problemática
actual, non podemos decir que sexa un poeta de actualidade.
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TlBTEO E AtCMÁN

Mais a dicotomía antre un púbrico "idealista" e un púbrico "rea-
lista" non pode se considerar permanente. Sempre haberá un "pe-
queño púbrico" e un "grande púbrico", un púbrico "técnico" e un
púbrico "profano". Pero o divorcio estético antre ambos estamentos
só é total en intres de grave tensión histórica. En todo o mundo vivi-
mos un destes intres. Non temos que considerar que han perpetuarse.
O puro gozo estético é un ben de todos. Cando se estabilizan as
condicións históricas, estabelécense pontes antre as diversas posi-
cións determinadas polo contesto cultural. A emoción galega, a ter-
nura perante as criaturas humildes, a mestría técnica, o sentido es-
tético son valores da poesía de Noriega que, calesquera que sexan
as urxencias da hora, todo espirito ceibe ten que recoñecer e dis-
froitar. Os espartanos cantaban os cantos de Tirteo, que eran poesía
de loita, cando avantaban cara os seus nemigos. Secomasí, sen dei-
xar de ser o que eran, gostaron tamén de Alemán, que non cultivaba
ese tipo de poesía. Non agardemos que, por agora, os versos de No-
riega acaden unha popularidade especial. Quero decir, que se graben
discos coas poesías do cantor do ermo. Pero non hai dubida de que
Noriega, con Cabanillas, inaugura unha nova etapa da poesía galega,
cuia importancia non se pode negar. É un poeta prixinal. E ¿qué
máis pode ser un poeta?

R. CARBALLO CALERO
Santiago
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