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Esta edición da revista Grial comprende os 100 números que
foron aparecendo, trimestre a trimestre, ao longo de 25 anos. No
seu conxunto representa un dos pilares certos da difícil recupera-
ción da nosa cultura despois do silencio imposto polo trauma da
guerra civil. Quen vaia seguindo con atención as súas páxinas,po-
der á percibir, e en certo modo compartir subxectiyamente, os pa-
sos que se foron dando para afianzar a presencia renovada da no-
sa cultura, tanto na súa actividade creadora coma na súa apertura
receptiva á cultura universal e máis especialmente á europea.

A colección destes 100 números de Grial non só comprende o
labor continuado no decorrer dos últimos 25 anos senón tamén a
totalidade daprimeira época da revista. Co número 101 comenza-
rá unha nova época, a segunda, e confiamos en que dentro de 25
anos, en chegando ao número 200, comencé a terceira. E así inde-
finidamente.

No cabo desta primeira etapa sen timónos confortados coa
confianza en que, a semellanza de Grial, outras iniciativas desti-
nadas á reconstrucción da nosa unidade como pobo terán tamén
continuidqde a través das renovacións marcadas polo paso do
tempo.

Só desa maneira chegará Galicia a súa plenitude.
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I G L E S I A A L V A R I Ñ O :

P O E T A E H U M A N I S T A

A lírica galega, renacida e unlversalizada no verso dos tres gran-
des poetas románticos, enceta un novo ciclo coa xeneración que
encabezan Noriega Várela e Ramón Cabanillas. O ciclo daquela
aberto, ten a súa continuidade na promoción de Manuel Antonio
e Amado Carballo, e na que despóis personifican Cunqueiro, Igle-
sia Alvariño e Carballo Calero.

Noriega e Cabanillas promoven, de certo xeito, unha revolu-
ción literaria frente á liña dos epígonos rosaliáns, da poesía tradi-
cional. Dende iles pode decirese que non hai discontinuidade, rom-
pimento esencial algún na nova xeira poética creada. Entre Noriega
e Cabanillas e o momento de Manuel Antonio e Amado Carballo,
entre ístes e a promoción de Aquilino, Cunqueiro e Carballo Ca-
lero, entre os tres e os poetas mozos de arestora, o cambio, en cada
caso, sinálase por crebas máis ou menos superficies. Pero hai un
tecido continuo por embaixo, e moitos elementos que sirven de laña
eu ensambladura. Nunca unha rachadura definitiva.

Iglesia Alvariño, que, con outros forma o agrupamento pro-
mocional herdeiro inmediato da liña anovadora encetada pola pro-
moción precedente, ten unha persoalidade de seu. O ingredente
humanístico e unha galeguidade fonda, compartillan esencialmente
o acento configurador da súa poética. Na obra lírica de Aquilino
predomina case sempre a poesía xurdida ó contaito coas realidás
esterna da paisaxe, sobre do suxetivo do sentimento. Mais isto non
quere decir que dos seus poemas esteña ausente a interpretación
intimista da vida darredor.

Tina o poeta unha retina desperta, sensibre o mesmo ós valores
plásticos da montana natal que á soave luz das paisaxes da ría
aurosá. Nembargante, sabía tamén arreguizarse diante da súa pro-
pia anguria, na evocanza dun creador de poesía ou do siñificado
dunha obra de arte.



Paisaxe e vida

O máis e o mellor do labor lírico de Iglesia Alvariño está
vencellado á térra do seu nacemento. O poeta ama a bisbarra natal.
Canta ás veces a outras térras e a outras xentes. Pero o tirón máis
fondo, o que conmove ó poeta arrincándolle vibración aló polo cerne
da súa durame, é o da paisaxe nativa. No fondal dista paisaxe fa-
miliar, latexaban os horizontes vecinos da Terra Cha. Dende a
nenez, a ialma tense casado coa luz montañesa que alumóu os
seus primeiros pasos. A Grana de Vilarente trocase, así, en capital
dun mundo poético.

Os panoramas que envolven o pequeño recanto, xogan, en ache-
gos e lonxanías, fermosos contrastes. Aló están as térras villalbe-
sas, os ricaces campos da meseta, escearios vizosos, a aberta Terra
Cha. Por esoutros rumbos, os montes que coroan a cunea do val
mindoniéns, a enfondura das veigas e dos outeiros frolecidos. I en-
tremedias do conxunto que todos componen, os lugariños homildes
da montana; lugariños onde medra o verdor' augacento do pan
mouro como a térra. Son as distes lugares, sinxelas térras de al-
tura: As montanas que baixan lenemente de Meira, onde o Miño
naz, e de máis aló. Son térras eminentes, mansas, dondas, ricaces,
de fondo raígame labrego: As da Grana de Vilarente, de Abadín, de
Moncelos, de Seivane, de vinte, de cincoenta, de cen aldeíñas máis.

Nunha disas pequeñas aldeas, en Seivane, da parroquia de San
Xoán de Vilarente e concello de Abadín, nacéu Aquilino Iglesia
Alvariño. Alí pasa os seus primeiros anos e adeprende as primei-
ras letras, antes de ingresar no Seminario de Mondoñedo, onde
cursóu tódalas discipriñas das Facultas de Latinidade e Filosofía.

Veleiquí como il mesmo resume, en sucintos datos, a súa liña
biográfica:

«A miña biografía é ben breve. Nacín en Seivane, do concello
de Abadín, o día 11 do mes de San Xoán de 1909. Aprobei ingreso,
l.B e 2.B ano de Latín no Seminario de Mondoñedo, en 1924. Fixen
os primeiros versos en 1925. Levei o primeiro premio de poesía
en 1927. Pubriquéi o primeiro libro de versos, con produción de
1928-1929, no ano 1930».

Pouco despóis —cando inda non tina editado o seu segundo vo-
lume poético— conocímonos na vella cidá bispal. Era daquela un
rapaz delgadeiro, tirando a loiro, enloitado, tímido, que falaba con

29



fonda devoción da poesía de Noriega. Con vos apagada e sonora a
un tempo, léunos varios dos poemas que encheron despóis o libro
saído das prensas luguesas co tíduo de «Corazón ao vento». Niles
estaba a presencia da paisaxe que, ó pé da Corda, dediante das
térras chairegas do vello Miño, tremeluce eos ventos da Casteira;
unha paisaxe onde locían os prados da chaira, os trigos e as baru-
das cabeleiras dos carballos. A planura de bidueiros e centeos, de
veranias e pequeñas lagoas, protagoizaban o mundo dos versos, nos
que vivía a lingua da súa xente das chairas luguesas.

Meses máis tarde, deixados xa os estudos eclesiásticos, atopá-
monos de novo en Compostela. Ñas rúas santiaguesas, no café, na
Imprenta «Nos», vivimos longas horas de conversa e de amistade.
Alí chegóu un día, traguido da man de Aquilino, outro bó poeta
da Terra Cha, Xosé Crecente Vega. Facíalle compaña un feixe de
poemas, sinxelos, afroados, inspirados no mundo rural, que Iglesia
Alvariño adémiraba, e que, baixo a súa direición, se editaron en
libro co epígrafe de «Codeseira».

A súa estada en Santiago foi relativamente breve. Marchóu a
residir a Vilagarcía, onde tina de pasar longos anos de traballo fe-
cundo e creador. «Dende 1933, víspera de San Pedro—escribíu—,
con fogueiras no Castro, nos Duráns i en San Roque, hastra 1948,
con amigas despedidas de ano vello, van quince anos longos. Tres
lustros, decían os antigos, ou seña tres chapuzós solenes. Tres cha-
puzós lústrales na mar de Arousa, baixo dunha luz nunca mirada,
docemente embriagadora coma un vino de señorío».

Na vila aurosa vivíu o poeta unba das decisivas etapas da súa
mangrada esistencia. Adica as máis das horas ó ensino, e fai os es-
tudos da carreira de Letras; traduce ós clásicos latinos e afeizoa
ós seus mellores alunos a iste mester; inaugura a Coleición Rena-
cencia, e presenta nela anacos de Ovidio, de Virxilio, de Francis
Jammes, verquidos direitamente ó galego por discípulos seus; pu-
blica o seu único libro de versos casteláns, e o terceiro volume de
poemas na nósa fala.

As súas inquedanzas cúrvanse, ás veces, en liña de doorida an-
guria. Así o amosa unha das súas cartas:

«De cando en cando sinto unhas ganas inmensas de encher un
par de coartillas de líricas opulencias, gordas e zumosas como ce-
reixas do val de Lourenzá, molladas de frescuras vexetales e limpas
de todo alentó de frebe ou laio, de todo latexo antropomórfico, pri-
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mitivas e ó mesmo tempq recendentes de térras vellisimas e grasas,
en soñó e noite i eternidade perdidas».

«A perda dun hirmán e dun primo, e a ansiedade constante por
unha tonguísima familia, toda ela de varos rexos coma carballos,
xogándose a vida -tódalas mañas, tódolos minutos, volveume case
huraño e misántropo. Non podo ler un xornal nin un libro apenas.
Nin preocupan case as vaidades, porque os homes soñan e rifan.
Cada vez me sinto máis afundido na térra, no imnovle e frío de
paixón, no xeneroso e inmutabre. As cousas son o único no que me
atopo, e como unha cousa máis antre elas, con ansia de o ser ta-
mén, pra, ó igoal délas, ser forte, e belo, doado e indiferente. Xa
que se non pode ser Deus, ser ó menos o que é máis lonxano; non
ista cousa intermedia e grisalla, lixada e anodina».

«As leituras de Horacio, que -levo tan de vagar, afúndenme
cada vez máis nite pensamento, nista cósmica intimidade, sin tris-
tura nin alegría, serea e doce como as brancas estatuas e os mortos
mozos amados dos deuses».

«Noutra ocasión falareiche da miña outra vida; desa pequeniña
que ún pode crearse ó marxe de todo co agarimo da muller amada».

Esoutra vida ábrelle, nefeito, novos horizontes, mñrándolle a
propensión á saudosa tristura, suscitando no seu ánimo un norde
de ilusión. Casa e forma unha familia. Agora remózase o seu
estado de alma. Nácelle o primeiro filio, e amosa o seu contento
nistas espresivas palabras:

«Estiven esperando dende fai un mes, disponer dunha hora «so-
segada e queda» como aquil primeiro e moi doce amor do Arci-
preste, coa ansia de cha dedicar, en gracia e gozo do meu primeiro
filio. Foi en vau que esperase: as miñas ocupaciós, agrandadas con
novas inquedanzas non mo consinten, non sabería decir si pra ben
ou pra mal».

«Fai hoxe mesmamente un mes, o dazaseis do mes de outono,
coas máis saborosas noces e castañas que amaba Amarilis, naceume
ese filio que presentimos ñas ansias máis lonxanas. E ademáis é
filio, alongamento xusto i esaito como sombra meridiana na que
é doce morrer».

«Querido, digo tonterías, e como non podo estendelas nunha
longa carta que as prestixie, pono punto. Non un final, como acedo
muro, sinon un stikos rítmico que inventaron os alexandrinos can-
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do aínda non había puntos, como sobre ágatas fráxiles, e moi finos
fieles, os hexámetros de Hornero

«Cóleras canto, ouh Diosa de Aquiles o Pelita».

Do mesmo xeito que nístas, Iglesia Alvariño vai contando nou-
tras moitas cartas os acontecementos máis siñificativos do seu vivir,
ñas beiras do mar de Arousa.

Un día calquera fai oposiciós a cátedras de Latín, e gana bri-
llantemente a do Instituto de Lugo: Nembargante, permanez moi
pouco tempo na capital murada da súa térra natal, e a meio de
concurso pasa a desempeñar a mesma cátedra no Instituto ponte-
vedrés.

Síntese a gusto o poeta en Pontevedra. Ama o ambente da fer-
mosa vila, disfruta da relación cordial con novos amigos, adica
proveitosas horas ó cultivo das traducios horaciás e máis ó estudo
do galego popular e culto. Cando evoca o esceario urbán, non es-
cusa as súas preferencias polo mundo campesino que o arrodea. Di
que é deleitoso esperar as festas da Peregrina, pola cor dos melo-
cotós, o pintar das primeiras uvas e a volta do cuco á súa térra,
como as esperan as mozas da Pórtela e Poyo, as de Domayo, Arcade
e Redondela; como as esperaban as amadas dos Cancioeiros, ás que
ista esperanza manten en perene mocedade nos vellos versos.

Ó cabo, no 1952 trasládase coa súa familia a Santiago. Está
xa definitivamente asentado en Compostela, á que considera como
o resultado do máis nobre da cultura de Oicidente. Alí permanez
deica o dramático trance da súa morte prematura. Pero si se sinte
identificado eos días e coas horas do vivir compostelán, sigue do-
minando nil a señardade das térras luguesas do seu nacemento, e
a dos anos mozos pasados no Seminario mindoniéns. Evoca reitera-
damente as paisaxes montañesas, a visión da Corda escura, os beli-
dos topónimos da bisbarra natal. Escribe e fala encol da cunea de
Mondoñedo, vila de labregos e curia eclesiástica antre unha roda
de montes. Nada lie semella tan ledo como a chegada das «greas da
Corda» ás San Lucas; as greas de poldriños laudos e pequeños,
fillos dos montes de Argomoso e Cadavedo, de Quende, de Galgao,
do Cadramón. E logo o silencio da cidade; un silencio de telledos
mouros de lousa e carriza, polo que aboian doces sombras de lem-
branza amiga. Ningunha vila de Galicia tira tanto dos seus. Tantos
caminos como de Mondoñedo san, máis son pra volver que pra
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partir. E si ún vai pra vello, a derradeira alegría do corazón sería
baixar a costa de Folgueira Rasa pra non subila máis.

Iglesia Alvariño non fixo, nembargante, o último viaxe añorado
a Mondoñedo. A súa carne mortal foi descansar nunha dourada
tarde de vran ó camposanto de Bonaval, lonxe da cidade dumiense
e do Seivane campesino do seu orixe.

A obra poética

Lendo os versos de Iglesia Alvariño, semella que o corazón nos
medra como herba silandeira dos prados que se empapan de tris-
tura, de humedade e neboíña. Trátase dunha poesía de neta
sustancia galega, e, ó tempo, traspasada de saudade e tenrura. O
raígame do seu mundo poético agárrase rexamente á bisbarra natal.

No 1930 pubrica «Señardá», o seu primeiro libro, con versos dos
vinte anos. O poeta é un mozo saudoso que olla de xeito estrano
tódalas cousas. O mundo váiselle abrindo como un abano de emo-
ciós. Anda os caminos da paisaxe montañesa, sin poder pasar de
largo por eles. Descobre a cada intre a humildade calada dos pe-
queños seres. Mira almas sinxelas e silandeiras, escusadas na esen-
cia de cada cousa: «froliñas saudosas, lontanas irmás das estrelas».

Pero algo He chega tamén de fora, i ese algo envólveo nunha
tristura doorosa, velaíño, como un fume esvaecido. O poeta non
conoce o por qué da tristura, pois que da vida e das cousas brinca
a ledicia como unha esencia real. Con todo, por riba déla, embru-
llando o mundo, embrullando a individualidade de cada ser, e abai-
xando a súa forma como un troquel, aboia a tristura infunda da
dór das cousas e dos homes.

O poeta pelerina senlleiro e prácelle a soedade. Ten deixado xa
de vagar polos carreiros aldeas, pero siguen vivindo no seu esprito
as impresiós da andadura: «As froliñas do ceio que o Noso Señor
sementóu ñas liñeiras, ñas gándaras esquivas, nos penedos ermos,
antre as silveiras». Daquela é cando a súa ialma canta a abalada
cantiga das lembranzas e dos anceios, e o seu canto é enxebre pre-
go, aperta forte, cheo renunciamento. Velahí tedes «Señardá».

Tres anos despóis, en 1933, edita «Corazón ao vento». A dór
tense asereado. Dende o val mindoniéns que domina a sombra do
Padornelo, Aquilino torna outravolta ós caminos da montaña; cru-
za os carreiros da noite, sinte a tristura inunda e a ledicia sublime
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de tódalas horas, e abre o seu corazón á homilde grandeza das
cousas:

«Meu corazón é un río silencioso e profundo
por onde escorre toda a ternura do mundo
i'o Amor, i a Dór».

E todo il é, nefeito, como un corazón que se desfai en canciós.
0 poeta canta os ceos, as noites, as lúas, a paisaxe. Aspira a consus-
tancializárese coa paisaxe total; unha paisaxe que non é só a luz,
ou a cor, ou a forma, ou o rumor, sinón unha unidade integradora.
O todo paisaxístico que do verso trascende, abrangue ó home, os
montes, as prantas, o ceo, as augas, os animas...; pero tamén algo
máis: algo inasequible, inaudible, inefable, o que é lume, esprito,
gracia, que estando tras e dentro das cousas, compre sentir^ intuir
tan só.

Posiblemente en «Corazón ao vento» se atopa o acento máis
singularizador do feitío poético de Iglesia Alvariño. Dende a súa
aparición pasaron oito longos anos de silencio. No 1941 sai do prelo
en Buenos Aires, «Contra el ángel y la noche». Trátase do pri-
meiro e único libro de versos casteláns de Aquilino, no que acreta
innegabre maestría no emprego dos meios espresivos.

Ate 1947 non ve a luz «Cómaros verdes». É o libro poético da
maturidade, publicado en Vilagarcía de Arousa. Un novo bucolis-
mo, unha sabia e sentida gracia descritiva, un cerne e sonoro ver-
so, conxugan unívocamente o seu acento a travesó de ricaces for-
mas lésicas. Nos poemas destaca decote a proieición de Galicia no
esprito do poeta. A natureza fornécelle a íste os máis diversos pro-
tagonistas pra a súa lírica. 0 sol, a brétema, o carballo, o bidueiro,
o outono, a mar...

Iglesia Alvariño chama á brétema con acentos de namorado.
Con tenro humor e ansia relixiosa, fai falar a un sapo no nome dos
probes. En ocasiós, o seu lirismo, ó se alonxar na súa temática da
paisaxe natal, calca no verso unha ledicia cromática que difire do
sobrio coorismo dos seus outros poemas.

No ano visperal da súa morte aparez «De día a día». E no
mesmo en que se produz o seu pasamento, san do" prelo «Lanza
de soledá» e «Nenias».

Como si presentise o cabo do ciclo da súa vida poética, Aquilino
volta en «Lanza de soledá» ó soneto con que o tina encetado. Si
en «Señardá» acreta xa o intelixente dominio dista forma estró-

34



fica, naquil libro o seu soneto é soneto auténtico, soneto do mellor
xiro. Que unha forma tradicional pode ser natural molde dunha
surxente, irrefrenabre inspiración, próbao de xeito incontestable
ista poesía.

Denantes que Aquilino, cultivara Noriega o soneto, xa en ender

casilabos xa en alexandrinos, como un grande mestre. Pero quizaves
o autor de «Lanza de soledá» teña aventaxado ó poeta mindoniéns,
en rigor, fondura e trascendencia, ó inxertalo no albre vernáculo,
consustancializándoo coa lingua galega.

A formación clásica de Iglesia Alvariño foi feito decisivo," ce-
cáis, na maestría formal que, igoal que noutros xeitos versificadores,
acreta como sonetista. Empregando unha voz madurecida e aler-
tada, somete ó endecasílabo a unha estrema cárrega poética, e
refrexa nil unha turbadora conciencia cangada polos grandes te-
mas do destino human. Un temario no que viven rexa presencia
a ledicia moza e fuxidía, a vida, « morte, Deus, o silencio, a soe-
dade, a dór, a anguriada indecisión de non saber o qué se vive.

O libro derradeiro de Aquilino, algo así coma o seu testamento
poético, foi o que, co tíduo de «Nenias», inauguróu en Vigo a
Coleición Saines. Trátase dun vólume de cantos funerales, de can-
ciós de berce pra os mortos. Sentado no escaño dos días, á luz da
súa lámpara de barro, o poeta vela e fai o abellón por antre bos-
ques de mórtos, ás portas do camposanto dos anos.

Todos os que o poeta canta están aló, no outro mundo sin me-
moria. A vida pasa como un vento por entre canas sonoras. Iglesia
Alvariño entona canciós elexíacas diante das campas e das ausen-
cias de figuras da nosa cultura, ou de vellos vates de antaño e de
lonxe.

A ousesión da morte, presente xa nos poemas de mocedade, es-
coa abondosa polos versos de «Nenias», como si o autor presentise
o desenlace final. Os exempros son abondosos. Eis dúas mostras:

«O certo. O que non erra
é xa sábela boca chea de térra
muro final que abate o pensamento».

«Ai morte, morte! E ben. Viñeche verme,
xa aló che falaréi das nosas cousas-».

Si eisaminamos no seu conxunto a produción lírica de Iglesia
Alvariño, ouservamos evidentes puntos de contaito coa de outros
poetas lugueses que, con el, forman grupo aparte dentro da moder-
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ña poesía galega. Noriega Várela, Iglesia Alvariño, Crecente Vega,
e Díaz Castro constituien, nefeito, unha especie de liña poética ben
sinalada, inda que as súas respeitivas creaciós acusen a presencia
de persoalidades independentes e diferenciadas. «Do ermo», «Co-
deseira», «Cómaros verdes» e «Nimbos», apuntan un vieiro craro
no panorama da nosa lírica, que o distinguen dos outros vieiros
seguidos polos demáis poetas coetáneos. Os autores dos catro libros
recibiron unha formación humanística semellante. Todos eles se
familiariziaron eos clásicos latinos no mesmo Seminario mindoniéns.
Os catro orientan as súas preferencias polos motivos da vida rural,
e amosan un sentimento de tenrura e amor ós seres sinxelos do
mundo campesino.

Aquilino Iglesia bebéu direitamente no manantío de Virsdlio
e de Horacio, do mesmo xeito que os seus outros tres paisáns. Mais
a súa formación clásica completóuse despóis coa continuada adi-
cación ó estudo dos mestres latinos. Os portugueses Teixeira de
Pascoaes e Anthero de Quental éranlle tamén familiares. Conocía
e ademiraba a Francis Jammes, i enxamáis escusóu a súa fonda
devoción por Noriega.

Nembargante, o poeta de «Corazón ao vento» recolléu, na súa
esperiencia creadora, a leición dos movimentos de vangarda euro-
peos, galeguizada por Manuel Antonio e Amado Garballo. Sin se
entroncar sustantivamente a ela, soupo aproveitar o que podería
servir ós xeitos peculiares do seu labor poético. Porque non hai dú-
bida que Iglesia Alvariño ten un acento de seu, un acento persoal.
Filio da montana, levaba escusada na súa iahna a ascese anguriosa
dos alongados e severos horizontes das serras nevadas. O seu verso
cúrvase como os panoramas da alta chaira natal, do bidueiro mi-
rándose na iauga verde da lama. O seu raígame labrego é evidente,
e por eso a térra carnal da que pocede, faille compaña nos seus
poemas. Moitas veces leva a ístes <a gracia dos seus topónimos:
Corda, Labrada, Padornelo, Buzarrei, Cadavedo, Montouto, Grana,
Pasadoiro, Pereiro, Xudín, Abeledo, Corbelle, Seivane...

A súa vida rural da nenez e da mocedade, púxolle diante dos
olios unha riqueza inesgotabre de temas. Soupo zugar no mundo
campesino líricas esencias, e dar elevada categoría estética ós mo-
tivos agrarios. Arrinca da canteira da paisaxe as palabras máis es-
presivas, e de ahí que abonden nos seus poemas, no descritivo e
mesmo no enumerativo: Pomares de Oural, soutos de Valmiñor,
curros de Aldoar, queirogas e xestas de V»'iño, labregos de Vilar de
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Albán, e os bosques, e os cómaros ensombri/.ados, e os verdes pra-
dos moles...

Iglesia Alvariño xoga, pois, un papel pecularizado na poesía
galega contemporánea. Asietodo, non cabe independízalo do movi-
mento encabezado polos poetas anovadores que o antecederon. Car-
bailo Calero téno apuntado agudamente.

É curioso ouservar —di—que Iglesia Alvariño e Cunqueiro,
quenes en certo xeito pechan un ciclo, se corresponden con Amado
Carballo e Manuel Antonio, que o abren. Pois son evidentes as afi-
nidás antre os autores de «Proel» e «Cómaros verdes» dunha banda,
e os líricos de «De catro a catro» e «Poemas do sí e do non» por
outra.

A parella Iglesia-Amado está unida pola súa temática campe-
sina e polo senso vivo que os motivos rurás adequiren nela. Os
dous poetas afíncanse bañadamente nos seus terrazgos respeitivos:
Beiramar de Pontevedra, térras chas e altas de Lugo. Hai en Ama-
do —engade o ensaísta— máis alegría, máis brillo, máis coor. En
Aquilino máis amplitude, máis decoro, máis solemnidade. En Ama-
do predomina un barroquismo popular, un hilozoísmo primitivo,
que non ausentes da obra de Aquilino, ceden, nembargante, níste
á formación clásica do latinista.

Iglesia Alvariño, que proven de Noriega, despois de percurar
tamén a tenrura, a sinxeleza, a espontaneidadé, nos poemas silves-
tres, cheos de persoalizaciós, exercitóuse máis tarde na égloga de
longo alentó i empaque clásico, fundamentalmente descritiva. Nela
encaixa a sublimación de elementos paisaxísticos direitamente co-
ñecidos, coa forma interna, clásica, virxiliá, chea de espresiva so-
briedade.

Alvariño prefire as cores esvaídas, a luz peneirada, o que máis
acorda coa súa paisaxe natal. Craro está que, en moitos dos seus
derradeiros poemas, o bucolismo ten deixado paso a outros xeitos
de poesía distintos. «Pero é indudabre —remata Carballo Calero—
que os seus máis altos cumes líricos atíngueos cando calza os seus
zocos campesinos, que semellan feitos de eminente alciprés man-
tuano».

A súa outra obra

Si Aquilino Iglesia ten labrado no campo das nosas letras urina
sobresaínte persoalidade poética, tamén desenrolóu un siñificativo
labor meritorio noutros eidos da cultura galega.
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0 amor e a preocupación pola lingua se non manifestaron só na
súa obra de creación, que enriquecéu coas formas lésicas e sintáiti-
cas da bisbarra natal. Había nil un interés vivo polas custiós idio-
máticas, polo onte e o inañá da nosa fala.
~- No 6 de nadal do ano 1947 escribíu un traballo sobre «Proble-
mas da lingua galega», cuia primeira parte eu recibín, xunto coas
seguintes palabras:

«Mándoche as primeiras cuartillas de introducción ó traballo
que me pediche. Compoñerase de cinco ou seis apartes da esten-
sión do presente. Pensó esaminar no segundo o estado do galego
como resultado da súa fricción constante coa lingua oficial: na es-
cola, na eirexa, nos tribunales, ñas relaciós comerciales, en Amé-
rica, na cidade. No terceiro falarei da lingua galega dos escritores,
das súas virtús e deficiencias. No coarto da insospeitada riqueza do
galego e da necesidade de formar sin delongamento os esaitos vo-
cabularios locales sobre dos que un día se ten de erguer a lingua
común pola que nos esforzamos tódolos que escribimos en galego.
No quinto referireime ó futuro próspero que cabe agardar pra o
galego e das condiciós ñas que cabe agardalo, que son as de facer
que a xente o lea. Pois a crise non é de escritores sinón de leitores».

A parte introdutoria está adicada ó proceso histórico da deca-
dencia do galego como idioma culto. Escribe Aquilino que no século
dazaoito pasounos por derradeira vez o sol pola porta. Daba gusto
baixar ós vales do Ribeiro, do Rosal e do Saines, do Valadouro e
de Mondoñedo, presididos de pazos e alcipreses e buxos vinculeiros.
Daba gusto rubir ós de Montenegro e Trasdeza, Melide e a Ulloa.
Pero os pazos fidalgos quedaron ñas mans de maordomos e casei-
ros. Todo o señorío emigróu ás vilas de rúas limpas e vida doáda.
Canda il foise unha forma superior de vida da que moito caberla
agardar, e que ten o seu outono doorido ñas páxinas de Valle-
Inclán e da Condesa de Pardo Bazán.

1 esa forma superior de vida deixóu de ter espresión na vella
lingua de Galicia, pra se mal traducir noutras línguas. A vila ga-
lega foi daquela, co remate das estradas borbónicas, a tradución
•triste da cidade moderna, ateigada de preocupaciós municipás. Abrí-
ronse Universidás, Institutos e Normales. Nelas, os derradeiros fi-
dalgos vidos a menos, escusaban como unha vergonza máis a lingua
do pazo montañés ou da ribeira. E coa lingua foron escusando a
súa ialma. Logo, por Galicia adiante foise estendendo esa bache-
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leria libresca e pedante, da que apenas se salvóu media ducia de
almas marteiradas: Os Precursores. Coa lingua de fora viñeron
ideas de fora. I esas ideas, sin o lévedo das nativas—afogadas coa
lingua— que as fixese fecundas, afroraron serodias no verso, na
novela, no teatro, no ensaio, esquecido todo antes de nacer.

Co ausentismo fidalgo, a lingua galega perde toda nobre reso-
nancia, i é apenas a lingua do sacho e do arado, do remo e da
traíña. O mestre, o maxistrado, o político falan noutra lingua. E
tras diles, o barbeiro da vila e o mozo de mostrador da. tenda de
roupas brancas. E o pior: tivose isto por un adianto.

Iglesia Alvariño láiase do esmorecemento que o noso idioma
aturóu, pero confía ñas posibilidás do seu porvir. O seu amor á
fala natal impúlao á tarefa de arrincar do esquezo ou da indife-
rencia os recursos idiomáticos que o pobo garda. Concibe á idea de
realizar un grande Dicionario galego, e conságrase ó labor con de-
cidido empeño. Persigue as palabras na beiramar, na montana, no
val, no camino, na tasca... E pescuda pacientemente nos testos es-
critos. Polo ano 1950 di que xa ten papeleteado todo o Cubeiro e o
Valladares, a obra enteira de Curros, Pondal e Rosalía, e a mei-
rande parte da poesía popular.

Non tencionaba faguer un Dicionario completo; é decir, un Di-
cionario con etimoloxías, ouservaciós históricas, notación fonética,
etcétera. Só aspiraba a dar con rigor a forma auténtica das palabras
e o seu esaito arredor semántico. A grande empresa tíñaa xa cu-
miada, e ahí quedaron, a espera da edición necesaria, milleiros e
milleiros de fichas que costituien un intelixente corpo lesicográfico
do galego moderno.

Pero a súa afervoada entrega ó empeño restaurador da lingua,
se non cinguiu ó labor desenrolado como dicionarista e poeta, sinón
que se proxeitóu tamén noutros eidos de estudo do galego.

O 17 do mes de Santos do mesmo ano 1950, escribe: «Teño
metidos en varias carpetas catro ou cinco traballos sobre da lingua
de Rosalía, Pondal, Curros, e os poetas do norte de Lugo, Noriega
e Leiras. Calquera diles poderia trasformarse nun ensaio de 150
páxinas en oitavo, e non me levaría facelo máis dun mes». Estu-
dóu, asimade^ a Hngua de Cabanillas, e o pensamento lingüístico
do P. Sarmiento. Fixo unha estesa monografía prá «Historia de
Galiza» dirixida por Otero Pedrayo, que ven ser como unha es-
pecie de panorama histórico do noso idioma. E pouco denantes do
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seu pasamento, comunicóu que dispuña dunha enorme cantidade
de fichas de lingüística galega, dispostas pra publicación.

Consideraba Iglesia Alvariño que un meio axeitado pra presti-
xiar e valorar a fala do país, era o de verquer nela as obras
maestras da literatura universal. O seu exempro foi froitoso niste
mester. O fondo conocemento que tina dos clásicos latinos, levóuno
a realizar importantes ensaios como traductor. Antre as diversas
versiós que levóu a cabo, figuran a dunha peza de Teócrito que
tiduóu «As meigas»; a dunha elexía de Tibulo, co epígrafe de «A
saudade do enfermo»; e a da «Aulularia» plautina, que aparecéu
en edición postuma co de «A comedia da oliña».

Pero o esforzó máis siñificativo acadado polo poeta e humanista
de Seivane, no eido das traducios, foi a súa versión galega das Odas
horaciás. Aquilino era un bó conocedor da língua, do estilo e da
obra do poeta traducido. Sabía das dificultas que implicaba verquer
o verso dun poeta pacego, refinado, sedoso en certo xeito, a unha
língoa labrega. Mais guiado pola ilusión de ofrecer á cultura do país
a obra creadora, de grande finura estética, do clásico latino, con-
sigue tragúela fielmente á fala viva da súa nativa térra campe-
sina. De tal maneira, inxire na língua do noso pobo, enrequentada
co lésico e xiros comarcas da montana luguesa, o nidio estilo do
poeta venusino. Trátase, sin dúbida, dunha valiosa aportación cul-
tural, merecente de se considerar no seu auténtico siñificado.

Ademáis dos aspeitos deica agora estudados, pra abranguer a
persoalidade enteira de Iglesia Alvariño como figura literaria, com-
pre referirse tamén ó seu labor como ensaista. O seu primeiro ensaio
foi tiduado «Noriega Várela, poeta da Montaña», lido como confe-
rencia no Ferrol, cando o poeta facía alí o servicio militar, e publi-
cado despóis na revista «Nos».

Pra Aquilino, a lírica de Noriega ten máis de sentimental que
de xeórxica na súa direición íntima. Ve nos versos de Noriega,
máis que o ermo a saudade do ermo, máis que a montana a sau-
dade da montana. Distingue no autor de «Do ermo» dous faitores
esencias: as preferencias do seu esprito pola sinxeleza e homildade
das cousas —eixo sustancial da súa poesía—, e a educación clá-
sica que recibíu no Seminario, refinando aquelas preferencias na-
turas que, pola súa parte, facíana algo vivo, non valeira farama-
llada retórica.

Noriega rube á montana, como Meser Francisco de Asís rube
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ó Monte Auvernia pra falar eos paxaros e coas herbas; pra b¿ber
a auga noviña das fontes, que fixo nacer ó pe da súa ennida unha
santa milagreira, patrona de pegureiros e labregos. O poeta vai á
montana pra valeirar o. seu esprito frolecido sobré a braña montesía,
pra facer frolecer os cardos resequidos, pra colmar de óleo os faro-
liños dos cruceiros, pra acender unha estrela en cada espina.

Iglesia Alvariño adevirte aínda que a obra de Noriega está
enmarcada na cume labrega, viva, todo sensos, no ermo illado que
aman os eremitas. E sitúa esa montana antre Lindín, Cadavedo e
Montouto. Foi a montana que Noriega víu de mozo, e que proieitóu
no craro manantío da súa poesía, a sombra dos cruceiros dos ca-
minos, das toxeiras, das xestas en frol; dos bidos cubertos de nevé,
que lie lembran o avatar das híades fuxidías da mitoloxía clásica.

Anos despóis aparece na revista «Alentó» outro ensaio, no que,
co título de «Voltemos ós nosos poetas», Iglesia Alvariño fai unha
aguda interpretación do pensamento poético pondalián. Sostén o
autor que Pondal levaba na ialma á súa térra, e descobre nil un
doble faitor, que podería chamarse consciente e inconsciente. Polo
inconsciente, o poeta atópase mergullado na súa térra e na súa raza.
Non hai nil unha soia vibración que non seña debida ó grande
herdo petrucial e secular. Toda a vida, a vida do seu esprito, érguese
afincada no albre nutriz dos nosos antergos. Como tódolos poetas e
artistas galegos, danos testimóño do seu país, recreando no seu
esprito e trasmitíndonos ñas formas do seu sentimento, as coalidás
dunha raza e dunha térra, resultantes dun herdo étnico, histó-
rico e poético.

Ate aquí, pra o ensaísta, non esiste en Pondal un conceito ra-
cional da patria, porque non esiste siquera unha conciencia clara.
Aparez só unha determinación instintivo-sentimental. Pero Pondal
non só ten ista intuición subconsciente do noso país, sinón que a
súa obra é tamén un esforzó de reencontró. Enfrontado coa súa
térra, sintíndoa fondamente, sinte, nun proceso vital, todo o seu
decorrer pleo. Olla, nos pasados, os seus futuros destinos. O bardo
ten nos seus anuncios a seguridade dun profeta, e as súas palabras
inspiran ós que as escoitan, a mesma fe dunha revelación siñalada.

Na mesma revista pubricóu un interes'ante estudo sobre «Os ca-
minos dos homes e os caminos de Deus». Tina escrito, asimade,
un longo ensaio tiduado «Loureiros romanos», que viña ser un cer-
teiro análise da leición clásica nos nosos poetas. E redaitóu, ó cabo,
un «Breve ensaio de introdución a unha teoría filosófica da Sau-

41



dade», que fora premiado nun certame bonaerense. Reaicionaba nil
contra do complexo saudosista do Norde de Portugal, refrexado
na mañífica poesía de Teixeira de Pescoaes; facía a historia da pa-
labra saudade, fixando as súas concomitancias e diferencias con
sentimentos afís de eiquí e de fora, de xeito particular coa «morri-
ña» e a «señardá».

Cabo

Co dito, queda deseñada, a grandes brochazos, a persoalidade de
Aquilino Iglesia Alvariño, dentro dos eidos da nosa cultura. Poeta,
lingüista, escritor, a súa obra creadora e inteleitual baséase en dous
alicerces: o do seu humanismo e o da súa galeguidade.

O amor de Aquilino á térra nutriz era un amor que lie viña
dos mesmos raigames do seu sangue campesino. Porelo amaba ta-
mén ós seres miudos e sinxelos que habitan a paisaxe da súa nenez.
No contaito eos altos panoramas do seu cume labrego, «topóu Igle-
sia Alvariño a fresqueira fontaíña que foi alimentando o caudal da
súa poesía mellor. Unha poesía elaborada en formas sabias e sobrias,
con imaxes sinxelas, eraras, de evidente autenticidade. Pois hai
dúas erases de imaxes: as de carne e as de papel. Proceden unhas
do mundo visibre, i elabóranse as outras na oficina inteleitual. Inda
conocendo os perigos de restarse toda unha lacena de recursos lite-
rarios pra deslumamentos e sorpresas, atívose ós sentidos, cinguiu-
se ó mundo visibre.

Aquilino Iglesia Alvariño, pra fortecer a súa obra poética afi-
nóu a súa sensibilidade, non tencionóu hipócritamente retínala. Non
rebuscóu no cerne do idioma, non prendéu á súa espresión estranas
maravillas verbas. A súa persoalidade baséase rustes tres rexos va-
lores: sinxeleza, claridade, fondura. E todo o sacrificóu a ista fer-
mosa trinidade.

Dende comezos de século, os poetas teñen desbrozado moitos
vieiros, ten fendido moitos penedos a dinamita xuvenil, téñense es-
pallado moitas fervedoiras recetas pra fabricar versos, téñense es-
naquizado e recomposto moitos moldes. Pero Iglesia Alvariño se-
guiu, imperturbable o seu firme itinerario: Cantar en versos ver-
dadeiros as ledicias e as torturas da vida. Ó marxe do andexo e
.aguzado, o fío da súa melodía seguíu desenrolándose sin solución
de continuidade, ate que, pra desgracia de Galicia, se crebóu o ins-
trumento nun dooroso día estival.

SALVADOR LORENZANA
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