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E R N E S T O G U E R R A D A C A L

Nacéu no Ferrol no 1911. De rapazolo vivíu varios anos en Quiroga, en
gran parte adicados a soñar i a andromenar polas (beiras do Sil. Na ado-
lescencia trasladouse a Madrid. Durante os dez anos que alí permaneceu
—con regulares visitas a Galicia nos períodos de vacados—, a sua vivaci-
dade imaxinativa i a sua desperta curiosidade exercitáronse intensamente,
acaneadas pola ondaxe das paixós mozas. No 39 trasladouse os EE. UU.,
onde comlpletóu a sua formación cultural. Afincóu en New York, en cuia
Universidade rexe a cátedra de Língoas e Literaturas Románicas.

O Da Cal leva publicados numerosos traballos en inglés, portugués,
castelán e galego, ora de tema lusíada, ora de tema hispánico. Ghamóu po-
derosamente a atención, i acadóu grande sona, a sua obra "Lengua y Esti-
lo en Ega de Queiroz", editada pola Universidade de Coiiwbra no 1954, en
cuio prólogo esplica, en breves i emotivas .palabras, que o seu amor espe-
cial á Literatura portuguesa débese a ver nela realizado o destino que cir-
cunstancias históricas He todleron á Literatura galega.

Formóu parte do equipo que, baixo a direición do prof. Jacinto do
Prado Coelho, levóu a cabo a redaición do "Dicionário das Literaturas
Portuguesa, Galega e Brasileira". Esta obra, da que xa levan saído duas
ediciós, unha en Portugal i outra no Brasil, é a primeia diste xénero na
que se incorporan conxuntamente as tres • literaturas irmás pola ííngoa. A
parte correspondente á Literatura galega estivo a cárrego dos profesores
Guerra' Da Cal e González López e tnáis do propio direitor da obra, o
profesor lisboeta Prado Coelho, que ven seguindo con viva atención a evo-
lución cultural de Galicia.

Participóu destacadamente en diversas xeiras culturas por térras bra-
sileiras, portuguesas e americás.

Durante ben anos, o Da Cal foi conocido como brillante profesor uni-
versitario, como gran conferenciante e como investigador e crítico lite-
rario de estraórdinaria sensibilidade e agudeza. Mergtíllado nise dinamismo
americán que viñera ser o seu mundo real de cada día, o contaito espri-
toal co pasado galego fóiselle arreconohegando nos páranos máis sota-
rregos da lembranza. Dotado dun temperamento fortemente receptivo, a asi-
milación do mundo americán i o intenso contaito espritoal coa cultura
luso-twasileira encheron nil o valeiro da ausencia de Galicia, evitando así,
por trasposición receptiva, o gran cavorco íntimo da saudade nostálxica.
Por ise camino, a acomodación ó novo ambiente non He costóu grandes di-
ficultas. En realidade convertíuse, coidó que sin moka mágoa, nun inte-
leitual americán especializado na cultura hispano-luso-brasileira.

Pasaron os anos. Nos comenzos do 57 apareceu por Galicia.Alberto Ma-
ohado da Rosa, xoven profesor da Universidade de Wisconsin. Viña á
percura dos lugares en que poder revivir evocativamente a atmósfera am-
biental de Rosalía, cuia obra conocía profundamente. Home de fina inte-
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lixencia e de inmensa xenerosidade de corazón, o Machado da Rosa non
só comprendera a dimensión espritoal de Rosalía senon que comprendéu
decontado a verdade entranáibel da mesma Galicia. Axiña descobríu que
nesta vella térra ihai un pobo que conserva vivo o tesouro da sua espri-
toalidade peculiar e tratóu de se achegar a esta realidade con nobre sin-
xeleza, interesándose polas suas manifestaciós artísticas, literarias ou fi-
losóficas coa mesma simpatía con que se interesaba pola espontaneidade
vital dos xeitos populares. Poucos exemplos. de sinceridade huma nos te-
ñen impresionado tanto como a emoción do Alberto Machado da Rosa
contemplando i escoltando á nosa humanidade campesina nunha animada
feira das que semanalmente se celebran na carballeira de Santa Susana.
Gran amigo do Ernesto Guerra Da Cal, quixo asocíalo, pola vía da lem-
branza cordial, a estas émociós galegas que il estaba a vivir. E comen-
zóü a falar e falar do Da Cal con gran animación, con unha' animación
contaxiosa que diegóú a levar ó noso ánimo a impresión de que o Da Cal
estaba presente entre nos, ás veces formando parte da roda amical do café,
ás veces acompañándonos ñas nosas voltas á Ferradura, ás veces vagando
e leriando polas rúas e prazas de Compostela. É así foi como a entusiasta
simpatía do Machado da Rosa incorporóu ó Da Cal a unha Galicia que
xurdira e fora medrando durante a sua ausencia.

Dé volta pra Wisconsiñ, o Machado detívose en New York e falóu co
Dá Caí. Repetíu, á inversa, o milagre anterior, agora levando ó ánimo do
seu amigo a presencia viva dunha Galicia en plena agromada, distinta da
que a il se lié fora esvaendo na lonxanía do tempo e do espacio. O contaito
con esta Galicia nova abalóu profundamente o esprito do Da Cal e avive-
ceulle as suas vellas lembranzas. Pouco despóis, comenzóu a enviar a Ga-
licia os primeiros .poemas. Meses máis tarde, mandóu o seu primeiro libro
de versos, siñif i cativamente tiduado "Lúa de Aten Mar". O brillante pro--
fesor universitario, gran conferenciante e ilustre crítico, de agora en diante
era, ademáis, un sotil poeta galego, ás veces lene e lizgairo, ás veces fondo
i entranábel.

"Liua de Alen Mar" apareceu no 1959. O autor considera —así lio es-
coitanios decir— que ise libro é o refrorecer poético daquil seu mundo in-
fantil, vagante, soñador e aduaneiro que decorreu potas ribeiras do Sil
quirogués. Considera que ise mundo, soterrado ñas carnadas máis fondas e
acaballadas do pasado, foi redimido da escuridade e transformado en dia-
fanidade poética gracias á orballeira cordial que o Machado lie levóu de
Galicia. Gerto que no libro hai máis elementos que os dados pola reme-
moración da infancia, e certo, tarrtén, que todos iles aparecen revestidos
dun gran virtuosismo artístico. Pro debemos de ter por certa a confesión
do poeta de que o pulo radical do libro veu desa rememoración. Foi como
un salvar e fixar poéticamente o paraíso perdido dunha infancia despla-
zada do horizonte íntimo .pola trasposición receptiva de que xa falamos.

Na primavera do 63 apareceu o seu segundo libro de versos, "Río de
Sonho e Tempo". Si o primeiro estaba "localizado" ñas ribeiras do Sil,
iste é il de seu un rió —Río de Soñó e Tempo. O Sil era o esceario ou,
si se qtier, o "mundo" en que o poeta naceu á concencia eisistencial. Iste
outro río —o Río de Soñó e Tempo— é a propia concencia eisistencial do
poeta contemplando, dende o outeiro da maturidade, o seu decorrer pola
vida. As duas persipeitivas —ipasado e futuro— que se olían dende ise outei-
ro producen hil vivencias que nos vai espresándo en poemas de gran densi-
dade lírica. Situado nun fitoiro sereno, o poeta vaise quedando a solas con-
sigo mesmo, envolto nunha atmósfera de lene melanconia. Nesa soedade
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intima o Da Cal non aoha máis que duas verdás, que na .perspeitiva vital
chamarénioslles Amor € Morte e na perspeitiva eisistencial Soñ'o e Tempo.
A intuición do poeta parte eiqui da perspeitiva-eisistencial, mas o seu sen-
tir permanece firmemente na perspeitiva vital. O libro está dominado por
unha añorante melanconía erótica i unha melancónica saudade metafísica.
Unha e maila oubra son filias dunha sensibilidade moi afincada na vida e
moi ben dotada pra o seu goce sensorial apaixoado.que, mesmamente por
eso, manifestase raunha .poesía máis melancónica que angustiada. Nela está
presente, máis que outra cousa, a door, o desencanto que a vida agroma de
seu cando a va i debilitando o ferruxe do tempo. Trátase, sí, dunha vi-
vencia saudosa, xa que, traspasada a bebedeira gozosa da plenitude vital,
tan ri-ca en intensos esplendores sensorias, hai como un quedarse a solas
consigo mesmo. Mais en tal situación anímica caiben duas aititudes: ollar
rememorativamente cara o pasado ou ollar interrogativamente cara o futu-
ro. A priineira perspeitiva trocaranos a verdade da vida en lembranza me-
lancónica ; a segunda, en ivaldeiro angustioso que se disolve en espranza ou
en desespranza según teñamos ou non fe pra o encher. O temperamento do
Da Cal está fondamente arraizado na vida e leva a sua sensibilidade máis
na prime-ira direición que na segunda. Por eso o caudal poético do "Río de
Soñó e Tempo" ven do manantío da Melanconía máis que do da Angus-
tia. E por eso, apesar de arrincar de unha intuición eisistencial, o libro é
máis romántico que -metafísico.

A través da sua incorporación poética, o Da Cal estableceu coa realida-
de galega un contaito fondo. Non chegóu á identificación plena, á íntima
fusión xenerosa, porque o seu temperamento artístico —e polo mesmo esen-
cialmente egocéntrico— terí'a que o realizar a través do protagonismo,
cousa moi difícil dende a tonxanía dun mundo alko co que se identificóu
receptivamente. Con todo, hai 'nil clara vontade de ser galego, de non per-
der un herdo que lie pertenece por natureza. Boa proba é que He ofrece
a Galicia o seu froito máis íntimo: a «spresión poética do seu mundo per-
soal. Un mundo solitario, melanoónico, soti'mente lírico. A sua é unha voz
a un tempo orixinal e tradicional, poisque continúa o intenso acento lírico
da nosa .poesía i ó mesmo tempo anova as suas formas espresivas.

O Ernesto Guerra Da Cal é unha persoalidade verdadeirainente bri-
llante, ás veces mesmo fulgurante, i é, de certo, un do* mellores talentos
artísticos que producíu Galicia niste século. Queiran as Boas Fadas que
non consuma todalas suas enerxías en decruar -bouzas alleas. O reino do
inmediato, do que se acada coas maos, é fuxidío. Só as raíces nos levan
polo camino do permanente. I as raíces do Da Cal están no chao galegt).
Dende ise outeiro da maturidade que lie amostrúu o seu decorrer eisisten-
cial como un río de Soñó e Tempo, pódese taimen alucar outra perspeitiva
menos melancónica e moito máis dramática: o dilema fatal entre a volta ás
raíces auténticas, que afincan no celme vital que nos é común co noso pobo,
ou irse inurchando día a día na soedade desarraigada dun presente fuxidío
sin Omte nin Mañán.

RAMÓN PIÑEIRO

385


