


Vai rematando o
2009, ano en que
se cumpriron o

cincuenta cabodano do
pasamento de Ramón
Cabanillas Enríquez e o
cincuenta aniversario,
asemade, da publica-
ción da súa primeira
Obra completa. Por tales
motivos, o Concello de
Cambados, vila natal do
poeta, declarou este
2009 Ano Cabanillas e
ao quentor de tal pro-
clamación foron moitas
as actividades que se
realizaron na propia vila
e noutros lugares. Ta -
mén sobarda a ducia o
número de libros relati-
vos á vida e á obra de
Cabanillas que viron luz
no transcurso da efe -
méride, desde a moi
completa e ben documentada fotobiografía
publicada por Maribel Iglesias Baldonedo
para o selo cambadés Candea até a recentísima
e novidosa Ramón Cabanillas, poesía galega
completa, editada por Edicións Xerais da man
de Xosé R. Pena e Xosé María Dobarro.

O noso principal contributo ao Ano Cabani-
llas foi a edición da biografía Ramón Cabanillas.
Crónica de desterros e saudades, publicada por
Galaxia. Rematado ese libro e dados a coñecer
algúns artigos complementarios, aínda ficaron na
gabeta do cronista algúns textos inéditos ou non
recompilados da obra de Cabanillas que non ato-
paron acomodo nin na antecitada obra nin nos
amentados artigos. Dispoñémonos agora a sacar
á luz algúns deses textos cabanillianos, por consi-
deralos relevantes desde o punto de vista biográ-
fico ou literario.

Cinco poemas pouco coñecidos 

de Ramón Cabanillas
L U Í S R E I

“El Marqués de la
Récua”, antecedente
de “A un cacique”

Comezaremos por uns
versos escritos en castelán
que nos falan da “prehis-
toria” do “Poeta da Raza”.
Seguramente o maior
caudal da obra non
recompilada de Cabani-
llas pertence á etapa ante-
rior á súa marcha a Cuba
en 1912, período no que
escribía fundamental-
mente prosa en español,
con breves e escasas in -
cursións no verso galego.
En Cuba, como é sabido,
o cambadés foi experi-
mentando con versos en
ambas linguas, até decan-
tarse definitivamente (e
para sempre) pola de Ro -
salía como ferramenta

literaria a partir do poemario No desterro (La Ha -
bana, 1913). Da poesía en castelán escrita en Cu -
ba deixou dito con claridade o propio poeta que
“nin falar” de incluíla na súa Obra completa.

Os escritos “cambadeses” de Cabanillas ante-
riores á súa eclosión poética na emigración con-
forman unha obra esencialmente localista e cada
vez máis crítica co sistema político conforme vai
pasando tempo. Unha obra que evolúe da forma-
lidade democrática á queixa anticaciquil e que
deriva en sarcasmo anti-sistema. Comezou esta
andaina xornalística a comezos de 1907 co dece-
nario El Umia e rematouna no verán de 1910,
poucos días antes de embarcar para América, coa
publicación satírica El Cometa.

Seguramente non é o soneto que reproduci-
mos nin o mellor nin o máis representativo da
pluma do humorista Cabanillas. Se fose tal repre-
sentatividade a que se buscase, deberiamos repro-
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ducir aquí algún dos poemas da serie “Meañe -
rías” ou a divertidísima correspondencia celestial
entre san Bieito e os redactores de El Cometa.
O citado santo pídelles que lle vixíen as poxas das
“ofertas” porque disque “¡en donde anda manum
hominum me escamo de rapaverunt!”, e os ani-
mosos xornalistas contestan dando conta de
como foi a festa nestes termos: “De notable no
hubo nada,/ ¡Ni meigallos ni embrujados!/ ¡Ni
una mala bofetada!/ ¡Cada vez más atrasados!”

Os versos que reproducimos a seguir, apare -
cidos no oitavo número de El Cometa, de 20 de
xullo de 1910, teñen moito máis de carraxe que
de humor. Deixan ben claros os pensamentos de
Cabanillas a respecto de “El Marqués de la Récua”,
evidente trasunto do marqués de Riestra, a quen
dedicaría anos máis tarde, en Vento mareiro (La
Habana, 1915), o soneto “A un cacique”. Resulta
interesante cotexar este texto, sobre todo os terce-
tos finais, con algúns fragmentos de “A traxedia
das follas”, poema tamén incluído en Vento marei-
ro, xa que se atopan notábeis semellanzas:

Canalejas o Maura Presidente,
por Cobián o Besada, tendrá asiento
donde haya monopolio, arrendamiento,
contrata o termas en que hincar el diente.

Mande Llanderas, Pazos o Boente,
sin obtener su previo asentimiento,
ni se anula el más vil repartimiento
ni se aprueba el más útil expediente.

Anónimas y embarques son su historia;
suya es la tierra, el cielo y el abismo;
el manjar y el mendrugo ha acaparado.

En él pensando viene a la memoria
la frase del leader del socialismo
en que canta el derecho al atentado.

“Volvoreta y-anduriña”

Vaiamos agora aos tempos en que Cabanillas
retorna de Cuba convertido xa en “poeta gale-
go”. Nun recorte de xornal sen cabeceira e sen
data atopamos o poema “Volvoreta y-anduriña”.
Aventurámonos a supoñer que estes versos,
tanto polo estilo como polo que contan, ben
poderían ser do período inmediatamente poste-
rior ao retorno de Cabanillas do seu periplo
cubano, se cadra do mesmo 1915 ou, a máis tar-
dar, do 1916. Como o xornal en cuestión con-
tén publicidade de empresas da ría de Arousa
ben podería tratarse do Galicia Nueva, periódico
no que Cabanillas colaborou habitualmente nesa
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etapa e de cuxo obradoiro gráfico saíu o seu poe-
mario Da Terra asoballada (Vilagarcía de Arousa,
1917).

Cando este poema foi publicado, se non erra-
mos na datación, andaba o seu autor iniciando,
ou a piques de comezar, a súa colaboración coas
Irmandades da Fala, pero non teñen os versos que
agora presentamos o pendor nacionalista da obra
desta etapa publicada en diversos cabezallos e des-
pois recollida en Da Terra asoballada. Se cadra foi
xustamente por iso polo que o seu autor non a
incluíu nese volume. Así e todo, estamos diante
dun Cabanillas perfectamente recoñecíbel:

Volvoreta namorada 
das craridades do ceo
e das rosiñas bermellas
e das augas dos regueiros;
de tod-o que ten arumes,
de tod-o que ten refrexos.
Volvoreta bailadora
que andas voando sin xeito
arredor da roseira
que ispeu de rosas o inverno…

Anduriña que toleas
do sol do vran pol-os beixos,
pol-as escumas do mar,
pol-as cantigas do vento,
por tod-o que está no alto,
por tod-o que está lexos.
Anduriña desterrada
que pousaches en chan alleo,
nostálxica daquel niño
que quedou n-aquel aleiro…

Eu tamén tiña unha rosa
feita de vidro d-espello;
dinlle orballo dos meus ollos,
dinlle bicos dos meus beizos.
Era unha rosa, rosiña
que froreceu no meu peito!

Eu tamén fixen un niño,
alá nos nativos eidos,
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agrupamento tivo Cabanillas unha estreita rela-
ción persoal. O vínculo acrecentouse, sen dúbida,
pola circunstancia de contraer matrimonio o fillo
maior do poeta, Manuel Cabanillas Álvarez, na
propia vila do Mandeo. Claro que tampouco
debemos desbotar que os “mariñáns” aos que se
refiren os versos de Cabanillas fosen os galeguistas
de Sada, agrupados daquela arredor da emblemá-
tica figura de Manuel Lugrís Freire.

En calquera caso, parece que tanto o estilo
como o contido nos colocan diante dun himno
“irmandiño”. A ausencia de referencias á “sau-
dade” semella razón poderosa para coidar que o
poema debe de ser anterior aos anos 20, pois foi
despois de confeccionar o discurso de ingreso
na Academia Galega, pronunciado o 31 de
agosto de 1920, cando a saudade pasou a ser
parte esencial, mesmo definitoria, do galeguis-
mo de Cabanillas. Con todo, mellor xulgue o
lector:

Irmáns, irmáns galegos,
o sol xa doura a serra,
morda o legón na terra,
bucee o remo no mar.

A patria pide brazos
que fonden no seu seo,
traballemos a reo
a semear e loitar.

Teremos, tras do esforzo,
froito mesto na leira,
fartura na ribeira,
amores no fogar.

Ten a nosa bandeira
a cor do noso ceo,
lús de día sereo
e craror de luar.

Si logramos erguela
con alma e brazo forte,
por enriba da morte
verémola trunfar.

Teremos, tras do esforzo,
froito mesto na leira,
fartura na ribeira,
amores no fogar.

“A D. Manuel Lojo Tato”

Salta o noso relato á dura posguerra, concreta-
mente ao 2 de marzo do ano 1942, porque nesa
data asinou Cabanillas un poema dedicado ao
seu amigo Manuel Lojo Tato, o ata daquela xuíz

á veira do mar, ó abrigo
de treboadas e ventos.
Era unha casiña branca
á sombra dun castiñeiro!

A cabalo dun ensono,
loitador y aventureiro,
crucéi, corazón na man,
terras longas, longo tempo. 
Volvoreta y anduriña,
namoreime do misterio
de tod-o que ten arumes,
de tod-o que ten refrexos,
de tod-o que está no alto
e de tod-o que está lexos.
Levóume Dios pol-o mundo
n-un ensono cabaleiro…
a chouciña véuse abaixo,
a rosa levóuna o vento!

Levóume Dios pol-o mundo…
anque me doi non me queixo
que Dios quixo que volvera
como me levóu: galego! 

“Os mariñáns. Canción-hino”

Ramón Cabanillas cultivou con especial acerto o
xénero dos himnos patrióticos e de combate.
Claudio Rodríguez Fer, no seu artigo “Hinos de
loita patriótica e revolucionaria (Ramón Cabani-
llas. Camiño adiante, A Nosa Terra, 1988), con-
sidera que pertencen a esta categoría os poemas
“Galicia”, “Acción Gallega”, “En pé” e “Terra”.
Habería que engadir a estes, pensamos, o
“Himno a Rosalía” (1917) e a versión galega da
“Internacional” que Xesús Alonso Montero lle
atribúe documentadamente ao de Cambados.
Propoñemos agora, en todo caso, acrecentar a lis-
taxe co poema que reproducimos a seguir.

Destes versos, inconfundibelmente cabani-
llianos, non temos máis información que a que
proporciona o mecanoscrito do que os tiramos.
Aquel folio trae o título “Os mariñáns. Canción-
hino” e indica a autoría: “Letra Ramón Cabani-
llas e Música de José Muñoz de Ferro”.
Supoñemos que tales anotacións foron realizadas
polo mestre Antonio Magariños Granda, fillo de
Antonio Magariños Pastoriza, grande amigo do
noso poeta e mestre el tamén na “vila do albari-
ño”. Facemos tal suposición porque o folio en
que estaba copiado este “hino” atopábase no
medio dun fato de papeis cheos de versos propios
e doutros autores cambadeses.

O título “Os mariñáns” lévanos a pensar que
debeu de ser feito este himno para a Irmandade da
Fala de Betanzos, pois con diversos membros dese
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de primeira instancia de Cambados que recibía
unha homenaxe de despedida.

En 1937, en plena guerra, Ramón Cabanillas
retornou a Galiza desde Madrid, isto é, pasou da
España leal á II República a territorio dominado
polos militares sublevados. Aquí atopou axiña
traballo como secretario do concello de Meis,
pero ao pouco de integrarse sufriu un proceso de
depuración de responsabilidades. Manuel Lojo
Tato, o xuíz amigo co que Cabanillas daba lon-
gos paseos, foille unha boa axuda nese preito, xa
que declarou ao seu favor.

Cando o “poeta da Raza” escribiu o poema
que a continuación reproducimos, non exercía
moito como poeta e moito menos como “poeta
galego”. Tanto o único escrito anterior que lle
coñecemos, “Flor y espejo de marinería” (Mar,
Vigo, outubro de 1939), como o inmediatamen-
te posterior, “Motivos del mar” (Céltiga. Publica-
ción dedicada al mar, Pontevedra, maio de 1942),
están escritos ambos en castelán. Tamén o español
é o idioma deste soneto dedicado a Lojo Tato.
Débese dicir, así e todo, que estes versos e os dous
artigos “mariñeiros” antes citados constitúen
absolutamente toda a obra en castelán que coñe-
cemos de Ramón Cabanillas nos anos 40.

Paga a pena atender a este soneto que nos fala
de tempos “de vivir atormentado”:

Este buen timonel que dirigía, 
entre sirtes, la nave del Juzgado,
por su deber profesional forzado
se aleja de nosotros.- Día a día

con certera actuación y con su hombría
en horas de vivir atormentado
labró un perenne afecto, perfumado
por rosas de amistad y simpatía.

En las noches de invierno en el Casino,
en las tardes de estío en la Calzada,
tribunas del comento pueblerino,

añoraremos, con silente pena,
la palabra vibrante, emocionada,
con que enjoyaba su opinión serena.

Prologo poético ao libro de Agostiño
Portela O trasno

O artigo “Motivos del mar” ao que acabamos de
nos referir aparecía ilustrado na publicación Célti-
ga con algúns debuxos de Agostiño Portela Paz.
Este pontevedrés foi o “ilustrador de cabeceira” de
Cabanillas no retorno do poeta ás letras galegas.

Xuntos colaboraron nalgunhas das iniciativas
nacidas arredor do obradoiro de Sabino Torres na

cidade do Lérez. Cabanillas forneceu diversos tex-
tos para os libros de Portela Pontevedra é boa vila
(1947) e mais O trasno, obra esta que sendo escri-
ta arredor de 1950 non foi publicada até 1992, da
man da Deputación Provincial de Pontevedra.
Ora, seguramente a obra común de Portela e
Cabanillas de maior relevancia sexa Samos (1958),
o derradeiro poemario publicado polo cambadés
en vida.

O último dos poemas pouco coñecidos de
Cabanillas desta nosa entrega vai ser, xustamen-
te, o prólogo poético que realizou para o libro de
Portela O trasno. Trátase dun texto que, aínda
que nos evoca outro que o poeta escribira case
corenta anos atrás para introducir o opúsculo de
Castelao Algo acerca de la caricatura, non deixa
de translucir perfectamente ao Cabanillas coetá-
neo, o poeta vello e canso, preocupado polo lé -
xico que a modernidade estraga e especialmente
atento á etnografía galega:

O noso Trasno celta, recén nado,
andaba a deprender para anxeliño
cando Lusbel contra o Poder divino
se revoltóu soberbo, impío, ousado.

Naquela barafunda embarallado,
a rolar como pedra de muíño
tropezóu con Satán que ía camiño
do inferno, pol-o Arcanxo escalabrado.

Bradaba o Demo de carraxe aceso;
c-os cornos en ardor e o rabo teso,
e o neno, pra sosterse, o rabo aferra,

mais, da furenta tralla sacudido,
rola de novo e vai cair ferido
enriba d-un toxal da nosa Terra.

Crecéu o Trasno feito un lacazán,
e, xa mozo: tentou de ser zoqueiro,
con tal maña pr-o coiro e o ameneiro
que a cofradía alzouno capitán.

Dimpóis picóu en todo: tecelán;
afiador, feirante, quincalleiro,
inda que vai pra vello é bo gaiteiro
e mellor campaneiro e sagristán.

Dono de corredoiras e de rúas,
maiestro sabidor de falcatrúas,
nin ó Demo lle ten medo nin a ninguén.

Si queredes saber d-este mangante
moita da súa estoria tedes diante:
lede a Portela que o conoce ben. 

Novembro de 2009 �
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