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FOLLA - GUÍA 

 
 
0. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA: 1911-1981. CONTACTOS EN LUGO E SANTIAGO. REVISTAS 
LITERARIAS. XORNALISMO. 
 
1. OBRA: 
 
Poeta 
 
1932. Mar ao norde: Cubismo/haikú. Vangarda plena/ruptura/orixinalidade loita coa súa 
coetaneidade. 
1933 Cantiga nova… Neotrobadorismo/neopopularismo/ discurso poético medieval ou de 
vangarda 
1933 Poemas de si e non. ¿Surrealismo?/ Historia narrativa de perfecta simetría. 
1950 Dona do corpo delgado Clasicismo/ elexías/ neotrobadorismo. Os dous rondeaux 
1980 Herba aquí e acolá. Diálogo intertextual/ Carpe diem 
 
Narrador. 
 
Realista de xénero. A teatralidade. Macrotextualidade, intertextualidade, intratextualidade. 
 
Novela.  
 
1955 Merlín e familia. Narradores/ Espazo-tempo/ Fragmentación-Unidade. 
1956 As crónicasd o sochante. A ruptura do contrato realista. 
1961. Si o vello... Unha poética de Cunqueiro. 
 
Semblanzas. Triloxía. Do restrinxido á polifonía. Técnica do retrato. Da parodia ao humor 
humano. Fauna humana. 
 
Teatro. 1933. Xan o bo conspirador. Enfrontamento imaxinativo/materialista. A subxectividade. 
1959. O incerto señor... Lectura persoal. Evolución do Hamlet. Edipificación. Dimensión teatral 
simbólica e psicolóxica/ ideolóxico-interpretativa e lúdico-expresiva.  
1960. A noite vai como un río 
1968. Palabras de víspera. 
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0. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA 

 
 
Nace en Mondoñedo no Nadal de 1911. O bacharelato reclama a Álvaro que se translada á 
cidade de Lugo ao“Colexio dos Irmáns Maristas” e de aí ó “Instituto Xeral e Técnico”. Comezan 
as súas lecturas iniciais e así aparece Berceo, Pereda e Cervantes. 
 
E logo, en Lugo, traba amizade con Fole, Pimentel e cos irmáns Correa Calderón. 
 
Rematado o bacharelato, vai a Santiago e alí abonda nas súas lecturas e no coñecemento de 
novos intelectuais. Asiste ás tertulias de “Derby” e do “Español” e coñece a Carballo Calero, Luís 
Seoane, Maside e Colmeiro entre outros. Cunqueiro, seguindo a Glez.- Millán1, descobre agora 
novas voces poéticas como son Verlaine, Rilke, Paúl Eluard, Yeats, Shelley e moitos outros. 
Estamos nun tempo de revolución cultural, de revistas literarias e Cunqueiro saca dende o seu 
Mondoñedo revistas como “Papel de color” nas que el mesmo é o máximo representante. Canto 
á revista “Papel de Color” temos noticia da publicación, segundo sinala Rguez. Fer (Voz Galicia 
11-2-90) de cinco números e sabemos que o primeiro sae en 1933, xa que nel se advirte que tal 
publicación foi feita no III anal de M. Antonio. Nestes anos, e coa colaboración nas ilustracións 
de Luís Seoane, saen en 1932 Mar ao norde e en 1933 Cantiga nova que se chama riveira e 
Poemas do si e do non. 
 
Cunqueiro coa República milita no P.G. e mesmo chega a pronunciar un mitin en Ribadeo. Pero 
achégase a guerra civil que vai desfacer tantos proxectos e ilusións. Cunqueiro é sorprendido en 
Mondoñedo cando se produce o levantamento. Ao pouco trasládase a Ortigueira. Nestes anos 
de incertidume e medo Cunqueiro alíase, quizais por temor, co novo réxime político. 
Efectivamente, temos datos que confirman esa alianza e “colaboracionismo”.  
 
Así Cunqueiro, como demostra Alonso Montero , compón, xunto con Antonio de Obregón, o 
libro patriótico-propagandístico “Laureados” en 1940, e un ano antes, 1939, participa cun 
soneto na “Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera”, onde tamén aparece 
a sinatura de Euxenio Montes, Manuel Machado, Eugenio D’ors... 
 
Aínda máis, prologa en castelán o libro do crego falanxista de Ortigueira Daniel Pernas Nieto 
Fala das musas, crego que, curiosamente, aparecerá como personaxe en “Louredo de Hostes” 
de Xente de aquí e acolá. 
 
Máis adiante chega a ser subdirector da revista falanxista “Vértice”, na que tamén escribe algún 
texto de clara militancia e de servizo ao poder como “Relatos de guerra”. 
 
En definitiva, non se pode negar un claro colaboracionismo do noso autor, co réxime político 
dictatorial, aínda que tampouco se poden obviar as presións propias do momento e o temor 
diante da sorte que correron outros ilustres galeguistas. Andando o tempo Cunqueiro marcha 
de Ortigueira, onde exercía a docencia, a San Sebastián, dedicándose ao xornalismo en “La Voz 
de España” e, a seguir, instálase en 1939 en Madrid incorporándose ao “ABC”. Non regresará a 
Mondoñedo até 1944, sumido agora nunha grave crise económica. 
 
 
 
 

                                                           
1 Älvaro Cunqueiro e Merlín e familia. Col. Ágora. Galaxia 1991 
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Volve á nosa literatura en 1955 con Merlín e familia, 1956 As crónicas do Sochantre, logo, en 
1960, Escola de menciñeiros e fábula de varia xente, 1961 Si o vello Sinbad volvese ás illas, 
1964 Tesouros novos e vellos, en 1971 Xente de aquí e de acolá e por volta de 1979 Os outros 
feirantes, no referente á prosa. Con respecto á poesía en 1950 Dona do corpo delgado  e en 
1980 Herba aquí e acolá e no xénero dramático en 1958 O incerto señor D. Hamlet, príncipe de 
Dinamarca e en 1974 D. Hamlet e tres pezas máis. 
 
A pesar desta longa actividade literaria (tamén obras en castelán) Cunqueiro sofre unha crise 
económica e, a través dalgúns amigos, vaise a Vigo traballar no “Faro de Vigo”, do que chegará 
a ser director. En 1981 a Universidade de Santiago noméao Doutor Honoris Causa e  morrerá 
precisamente ese ano de 1981. 
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1. CUNQUEIRO POETA 

 
 
Antes de entrarmos no estudo e análise de cada unha das entregas líricas de Cunqueiro cómpre 
achegar unha serie de proxectos anteriores que nos poden clarificar mellor o global da súa obra. 
Para iso imos seguir a Claudio Rguez. Fer2. 
 
O centro operativo base de Cunqueiro nos seus primeiros proxectos literarios foi o propio faiado 
da súa casa en Mondoñedo, onde fundou a chamada “Oficiña lírica do leste galego”, da que 
temos a primeira noticia na revista “Nós”, por volta de 1935, proxecto no que tamén aparecen 
integrados Aquilino Iglesia Alvariño e o debuxante Vidarte. 
 
A noticia é de 1935 pero, en realidade, a “Oficiña” viña funcionando xa desde 1933. En efecto, 
dependente desta, créase a “Editorial Un” que publicará no 1933 Poemas do si e non de 
Cunqueiro e Corazón ao vento de Aquilino e, xa en 1936, Primeiras cantigas de amor do 
mindoniense amigo Díaz Jácome. 
 
Pero, aínda máis, a devandita editorial, dependente da xa nomeada “oficiña”, sacou a serie 
“Papel de color”, que chegou a publicar cinco números, dous deles curiosamente dedicados a 
Manuel Antonio. O número 1 desta serie sabemos que saíu en 1933, pois leva por dedicatoria 
“No III anal de Manuel Antonio”. 
 
En definitiva Cunqueiro preséntase acorde co espírito de vangarda e a revista, o manifesto 
previo, son elementos que acompañan sempre á vangarda literaria, elementos que o propio 
Cunqueiro incorpora á súa estetica poética. 
 
Como sabemos Cunqueiro ábrese á creación literaria dende a poesía e de feito temos a un 
Cunqueiro de preguerra só poeta. Vexamos, a seguir, a súa contribución á poesía: 
1932. Mar ao norde. 
 
Inicialmente cómpre situar este libro no seu contexto. Estamos no chamado período de 
vangardas e os –ismos europeos fixeran fogo e chegaran mesmo até nós. A poesía galega 
movíase nunha liña novidosa, coroada polos procedementos creacionistas ou máis ben 
simbolistas de Manuel Antonio, polo imaxinismo ou impresionismo de Amado e pola 
reformulación da lírica medieval que se comeza a facer e que desembocará no 
neotrobadorismo.  
 
Diante disto, como vangarda, ruptura, creación dunha poética persoal e individual baseada na 
orixinalidade, só colleriamos a Manuel Antonio como vangarda plena, pois neotrobadorismo e 
imaxinismo parten do medieval e do ruralismo do XIX, aínda que o reformulen en novas 
posibilidades. Pois ben, este poemario de Cunqueiro vai secundar a Manuel Antonio nesa 
vangarda e imos ver as súas características: 
 
 
 
 
 

                                                           
2 “Álvaro Cunqueiro e a Vangarda do leste galego” in Congreso A. Cunqueiro. Xunta de Gal. 1993. 



 
7 

Carballo Calero3 subliña os trazos cubistas en Mar ao norde e esta opinión é secundada por 
Claudio Rguez. Fer4, quen observa no poemario unha fragmentación da realidade, partición 
lineal de luces e sombras e heteroxeneidade de elementos unidos no poema. En definitiva 
poesía xeométrica e fría que sintoniza tamén con certas pasaxes de “La deshumanización del 
arte” de Ortega e os seus resultados estéticos. 
 
Roman Raña5 acredita esta opinión da filiación cubista e engade a influencia dos haikú 
xaponeses, que son brevísimas composicións de 3 versos que supoñen unha fotografía 
emocional do momento, utilizando a enumeración telegráfica e esencializadora. 
 
Méndez Ferrín6 non o adscribe a unha escola determinada e cre que o libro supón unha rebeldía 
coa súa contemporaneidade e particularmente co auxe do imaxinismo. Ferrín anota unha 
posible influencia de Paúl Valery e dous elementos para el importantes e que se combinan no 
libro : a abstracción luminosa con significados abstractos e fortemente intelectualizados e o 
escuro dinamismo con significados sombrizos e significantes plenos de eses, erres e escuro 
vocalismo. Desa combinación entre abstracción luminosa e escuro dinamismo xorde a pugna e 
o contraste. 
 
En todo caso, tamén se advirte a pegada de Manuel Antonio no tema marítimo, aínda que o 
verso de Cunqueiro tende á simplificación e ao hermetismo fronte á transcendencia de Manuel 
Antonio. 
 
De todos xeitos vangarda clara neste poemario que provoca ruptura, individualismo e 
orixinalidade. 
 
1933. Cantiga nova que se chama riveira. 
 
Este segundo libro de Cunqueiro foi inmediatamente cualificado de neotrobadoresco. 
Lembremos que non consideramos tal como vangarda, pois non é rupturista e baséase en algo 
xa existente. O neotrobadorismo xorde pola admiración que produce a nosa lírica medieval trala 
edición de Nunes (1928) dos nosos Cancioneiros. Amais, tiñamos o precedente de Viqueira, do 
propio Pondal, Carles Riba... e íase crear unha verdadeira escola que ha seguir esta liña. (Tema 
60). 
 
Pero xa se ten advertido que, amais do herdo medieval, nesta obra conxúgase a clara influencia 
do neopopularismo dalgúns poetas da xeración de 1927 como Alberti e Lorca. Isto nótao 
claramente Rodríguez Fer, quen, nos advirte do furor que está a provocar nesta época o 
folclorismo e o gilvicentismo. 
 
Certamente Ferrín comparte esta idea e a utilización da métrica popular, é dicir o octosílabo 
asonante nos pares, e do refrán de cantiga infantil ou lúdica (“ailalailo”/”ai si/ai non”/”ai 
amor”...) abonda nesta teoría. E téndese novamente cara á simplificación coa elementalidade 
da rima, ausencia do verbo e nominalizacións... 
 
 
 

                                                           
3 Hª da lit. gal. Contemp. Galaxia. 
4 “A poesía galega de A. Cunqueiro” Grial nº 72. 1981 
5 De catro a catro e outros textos. Biblio.. de ant. gal. Xerais. 1989 
6 De Pondal a Novoneyra. Xerais. 
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A caracterización de neotrobadoresco parece perder forza e Fco. Salinas7 propón 
acertadamente unha cuestión, ¿realmente Cunqueiro, baseándose nun discurso poético 
medieval, incorpora certos elementos de vangarda ou, máis ben á inversa, Cunqueiro parte dun 
discurso poético de vangarda e incorpora elementos poéticos medievais? 
 
O devandito crítico advirte que Cunqueiro realmente crea un discurso simbolista coa constante 
presenza das imaxes e a relacións entre significante e significado que só teñen xustificación 
dentro do propio poema. Dentro deste discurso introdúcense fórmulas obtidas da poética 
medieval en número limitado (“miña señor”/ “ai amigo”/ “mar maior”...) e á introdución destas 
fórmulas dálle ao poemario unha dose de exotismo temporal, debido á distancia deses 
procedementos. Moi pouco hai de neotrobadoresco en Cunqueiro, entendendo 
neotrobadorismo na súa definición clásica. Hai rupturismo, é un discurso poético novo, fresco 
que non arqueoloxiza nin tende á única parodia seguindo un modelo establecido, sen apenas 
introducir cambios. 
 
Como moi ben sinala Cunqueiro nunha entrevista con Manuel Pérez Bello8 cando compuxo 
Cantiga nova que se chama riveira o que fixo foi “botar un viño novo nun vaso vello”. 
 
No ano 1957 sae a 2ª edición de Cantiga nova que se chama riveira que incorpora seis novos 
textos que xa están máis próximos á liña neotrobadoresca e abandonan parte do 
neopopularismo que caracterizaba aos anteriores da 1ª edición. 
 
1933. Poemas do si e do non 
 
Tense salientado este libro como o máis vangardista de Cunqueiro. Tamén se ten subliñado a 
influencia de Paul Eluard e tense filiado ao surrealismo (Carballo/Pena...). Poren, xa Rguez. Fer 
advirte que non é un libro calificable unicamente como surrealista, senón que Cunqueiro nel 
busca sobre todo a liberdade e toma elementos dos distintos –ismos. Pode haber unha 
influencia na elección do verso longo de Alberti “Sobre los ángeles” e do propio Neruda en 
“Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. 
 
Tamén hai un predominio do inxenuismo case naif, que suaviza o ton dos poemas (“Ela andaba 
a andar”/ “Ela xa non cabía nunha tarxeta postal”...) 
 
Méndez Ferrín volve a incidir na singularidade do libro que manifesta unha complicada situación 
á hora de establecermos posibles influencias. Observa perfectamente que se trata dun libro 
narrativo. Un libro que narra unha historia de amor entre un elemento “El” e un elemento “Ela”. 
Nesa narración vemos un intento de distanciamento do narrador con respecto do narrado co 
uso da terceira persoa e dos tempos verbais pasados, pero notamos indicios, que o propio 
narrador nos dá, da confluencia entre “El” e o propio narrador (“En canto a tristeza/ os dous 
eramos alegres”). Trátase dunha estratexia autorial calculada, moi lonxe do automatismo e dos 
esquemas espontáneos propios da dinámica surrealista, como se suxeriu nun comezo. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 “Fórmulas neo-trovadorescas e vangarda”. A.N.T. nº 2 1984 
8 “Entrevista con A. Cunqueiro”. Grial 
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Amais o poemario é un verdadeiro exercicio de simetría, pois temos seis poemas en “Ela”, seis 
en “El”, catro en “Ela i el”, catro en “Noivado” máis un “Limiar”, un “Parque”, un “Final” e unha 
“Elexía”. Visto en esquema: 
 
   Limiar 
 Ela 1      (1)  1 El 

2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

 
 Ela i el 1   I Noivado 
  2   II 
  3   III 
  4   IV 
      (I) 
   Parque 
      (I) 
   Final 
      (I) 
   Elexía 
 
Hai, formalmente, un constante xogo de aposicións e unha forte nominalización, 
particularmente notable na sección de “Noivado”, e conseguinte supresión verbal que conduce 
o poema cara á inmobilidade, ao estatismo. Non hai referencias á obxectividade, a algo real, 
apenas palabras. 
 
Parece a de Ferrín unha interpretación perfecta porque cómpre facer notar que o propio autor 
chegou a recoñecer, na devandita entrevista, realizado no ano 80, que, efectivamente, Poema 
do si e non era unha historia de amor, o relato dunha historia de amor. 
 
Dona do corpo delgado (1950) 
 
A colección de poesía “Benito Soto” rexentada por Celso Emilio e Cuña Novas que xurdira na 
posguerra en 1947 vai publicar este novo libro de poesía de Álvaro Cunqueiro. Facendo caso ao 
propio autor ( entrevista xa citada), este libro recolle textos escritos dende o ano 43 e en 
distintos anos. Consta o libro de tres partes claramente diferenciadas: 
 
a) “Dona do corpo delgado”: Esta sección, seguimos a Rguez. Fer, relaciona a Cunqueiro co 

clasicismo que xurdira na lírica de posguerra, lembremos Cómaros verdes (1947) ou O 
silencio axionllado. 
Consta de tres poemas en versos alexandrinos, endecasílabos e heptasílabos 
respectivamente. 

 
b) “Dúas elexías”: dedicadas a Feliciano Rolán e Manuel Antonio constitúen unha verdadeira 

reflexión sobre o paso do tempo e a inminencia da morte. Outra xeira propia da poesía de 
posguerra que se instalará no existencialismo da “Escola das Tebras”. 

 
(Non esquezamos a sección “Nenias” de Cómaros verdes (1947) cantos fúnebres a literatos 
universais e logo, ampliado, libro novo en 1961 Nenias) 
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c) “Cantigas do amor cortés”: Agora Cunqueiro, nesta sección do libro, manifesta unha 
aproximación maior á liña neotrobadoresca, que na nosa posguerra tivo numerosos 
continuadores, e unha maior fidelidade cos esquemas líricos medievais que inclúe a citación 
expresa de Airas Núnes. Pero dentro desta sección merecen mención aparte os dous 
“Rondeaux” que nos aparecen. O “rondels” era unha composición breve, de forma fixa, 
que comezaba por un refrán que se repetía no medio e na fin do poema. Foi cultivado logo 
polo poeta François Vilon xa no século XV. Os dous inspíranse en dúas obras de arte 
medievais situadas en Vilar de Donas e San Xoán de Badón. 

 
O primeiro rondeau dedícase ás donas pintadas en Vilar de Donas e parte do verso de Villon “Le 
temps s’en va” que se constitúe como refrán e remata co verso “Le temps s’en va/ mes dames”. 
Neste rondeau rexístrase, segundo Salinas, unha clara influencia do poema de Villon “Ballade 
des dames du temp jadis”. Partindo dun cadro, realmente faise unha verdadeira análise do paso 
do tempo. 
 
O segundo rondeau vai dedicado “á dona enterrada en San Xoán de Badón con dous anxos aos 
pés” é dicir unha escultura funeraria xacente. 
 
Repite a temática do anterior e agora o refrán empregado pasa a ser un pareado de Airas Núnes: 
“Quen amores ha/ cómo dormirá? 
 
Tamén na melancolía dos versos pódese cifrar a posible influencia do autor renacentista Pierre 
Ronsard. 
 
Como sinalou, Rguez Fer9, Cunqueiro establece un diálogo con outros textos, nun proceso de 
intertextualidade recorrente en toda a súa obra e a partir de Villon e Ronsard recrea dous 
tópicos literarios de enorme rendemento ao longo da historia da literatura universal como son 
o Ubi sunt? e o Carpe diem. 
 
1980. Herba aquí e acolá 
 
Este poemario foi agrupado por Miguel Gzlez. Garcés en 1979 e reúne poemas de distintas 
épocas, particularmente dos anos 60 e 70. O libro formalmente aparece estruturado en dous 
apartados, “As Historias” e “Vellas sombras e novos cantos”. 
 
Cunqueiro,como moi ben sinala Méndez Ferrín, establece neste libro un diálogo con outros 
autores, personaxes e textos que lle interesan. Por exemplo en “Os oficios de Bran” atópase un 
suceso extraído do “Mabinogion” galés cando Bran estende o seu corpo a través do río para que 
a súa xente lle pase por riba, actuando de ponte e Cunqueiro cita textualmente as palabras do 
protagonista do mito céltico: “Quen é o deus que sexa a ponte”. A seguir Cunqueiro pon na 
boca de Bran unha frase do emperador Adriano, probablemente tomado das “Memoires 
d’Hadrien” de Marguerita Yourcenar, libro admirado por Cunqueiro. Nun só poema establece 
un diálogo co mito céltico e co mundo imperial a través de Yourcenar. 
 
Referencias á “Divina Comedia” e a Dante no texto de Comedia “Ricordate di me” onde 
Cunqueiro evoca á dona da Comedia Pía dei Tolomei morta por un marido ciumento. A partir 
disto Cunqueiro trastoca a historia pero baséase inicialmente nela. 
 
Todos estes poemas de evocación literaria pertencen á 1ª sección “As historias”. 
 

                                                           
9 Poesía galega. Xerais 1990 



 
11 

Na segunda sección “Vellas sombras e novos cantos” domina a tristeza e a premonición da 
morte como unha negra sombra. 
 
E Miguel Glez. Garcés sinalou tamén que algúns dos poemas do libro recrean o asunto da súa 
obra en prosa. Tal ocorre con “Retorno de Ulises”, probablemente recreado a partir da súa obra 
castelán en prosa “Las mocedades de Ulises”. 
 
En definitiva dúas partes ben diferenciadas: 
 
a) “As historias”: Recreación de mitos clásicos ou reflexións sobre personaxes históricas e 

literarias de diversa procedencia, é dicir unha especie de metaliteratura. 
b) “Vellas sombras e novos cantos”: Serie de poemas nunha liña reflexiva, testamentaria, xa 

anunciada en Dona do corpo delgado, coa aparición ás veces da 1ª persoa, na que o poeta 
fala de si mesmo establecendo un dorido diálogo consigo mesmo e co lector. 

 
Pero, como sinala Pilar Pallarés10, hai unha loita constante entre o real e o fantástico coa derrota 
do último. Iso ocorre no poema de “Vellas sombras e novas cantos” “Acolá están as illas” que 
nos lembra inmediatamente a Si o vello Simbad voltase ás illas onde xa houbera unha loita 
entre o soño e a realidade co fracaso estrepitoso de fantástico e a triunfo pésimo de realidade.  
 
No poema ocorre o mesmo. Nun primeiro momento asegúrasenos a entidade real do soñado 
“acolá están as illas” para logo ir asistindo a un fracaso desa suposta realidade, a un fracaso do 
soño. 
 
Loita entre real e fantástico vai ser constante na dinámica estética cunqueiriana. 
 
(Na colección “Dombate” de Galaxia sae unha nova edición do libro ao coidado de Xosé 
Henrique Costas Glez., quen engade 60 novos textos e, evidentemente, propón unha nova 
ordenación en ciclos temáticos. É importante recuperar textos de Cunqueiro, pero cremos que 
a nosa análise debe quedar reducida aos poemas que se formularan no libro anteriormente). 
 
Amais dos seus libros Cunqueiro, seguindo a Xesús Glez. Gómez, traduciu ao galego numerosos 
poetas e poemas. Iso fíxoo por exemplo en “Faro de Vigo” nunha sección semanalmente case 
até a súa morte podéndose contabilizar arredor de 800 poemas. Para tal labor Cunqueiro recorre 
a pseudónimos como Álvaro Labrada, Manuel Mª Seoane, Cristobal Xordém, Ariel García..., 
creando un verdadeiro xogo autorial. Os poetas traducidos eran de diversa procedencia, 
cataláns ingleses franceses e italianos eran traducidos directamente do seu idioma mentres 
rusos,hindús, xaponeses... traducíanse indirectamente, a partir de versións españolas, inglesas, 
francesas... 
 
Cunqueiro, amais de traducir, enriquecía as traducións con invencións propias, recreábase no 
verso, repoetizábao. Os autores máis traducidos nesta sección do Faro foron Hölderlin, Ezra 
Pound, Cesare Pavese, Martinson, Mistral aínda que traducidos habería que nomear 
moitísimos máis como Baudelaire, Verlaine, Laforque, Novalis, Paúl Eluard, Carles Riba, 
Salvador Espriu, Elliot, Yeats, Pasternak, Apollinaire, Perucho, Cavafis, mesmo Mao Tse Tung, 
Alberti... 
 
Hai que considerar aínda que tamén noutras publicacións apareceron traducións súas como en 
“Grial”, “Nós”, “Galicia Emigrante”... 
 

                                                           
10 Sobre Herba aquí e acolá: A arte como salvazón. A.N.T. nº 2 1984 
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2. A NARRATIVA 

 
 
Sabemos que logo da guerra civil Cunqueiro convértese en prosista. A poesía de preguerra perde 
forza e a partir de agora teremos a un Cunqueiro narrador. Antes de analizarmos as súas 
distintas obras narrativas imos ver algunhas características da súa estética narrativa. 
 
Anxo Tarrío11 fai unha aproximación á narrativa do noso autor. 
 
Álvaro Cunqueiro rexeita abertamente o concepto que se nos ten dado da literatura realista e 
oponse ás literaturas do seu tempo como é o existencialismo ou o socialrealismo. Foxe da 
tristeza, da indixencia e da desesperanza que necesariamente haberían de reflectir as 
devanditas correntes literarias e fai un canto á imaxinación. Todo isto confabulado cunha 
cosmovisión do home galego, tan dado a contar e a escoitar historias e tan próximo á maxia 
narrativa. Pero isto non quere dicir que Cunqueiro non fora escritor realista. Unha escritura é 
realista cando o narrador logra construír unhas estratexias de persuasión e consegue a 
complicidade e a credibilidade do lector no narrado.  
 
Non se trata dunha verdade exterior, senón dunha verdade literaria. De feito con datos reais 
pódese facer literatura fantástica e con datos non reais literatura realista. 
 
En efecto Cunqueiro é realista. Preocúpase na súa narración de que dentro do asunto concibido 
haxa veracidade. As personaxes pasan en certos momentos a ser narradores, tal é o caso de 
Sinbad. Sinbad remítenos a produtos fantásticos (sereas, peixes faladores,...) pero dentro dese 
código, como narrador preocúpase especialmente de que os seus contertulios acrediten nas 
súas historias e dota a narración de elementos que axuden a crear esa verosimilitude. O lector-
oínte das aventuras narradas por Sinbad. Observa como este sae airoso no narrado e participa, 
é cómplice desa realidade. 
 
Cunqueiro conta inmediatamente cunha comunidade interpretativa galega participativa e non 
allea ao misterio e na que o máxico e o misterioso forman parte da súa ideoloxía e, en segundo 
lugar, dentro do código no que se introduciu o lector, Cunqueiro dótao de coherencia, de 
verosimilitude entre as partes que compoñen o relato. É un realismo inmanente, interno ou, se 
se quere, realismo de xénero. 
 
E nese intento de dar realidade interna, prosegue Tarrío, outra característica de narrativa de 
Cunqueiro é a aproximación ao texto teatral. O autor cede o parlamento directo ás personaxes 
e o narrador só fai acotacións en canto á decoración da escena, á xestualización, ás reaccións... 
botando así man da técnica chamado “showing”. O lector, a través das anotacións do narrador, 
vai compondo o seu propio escenario e segue a evolución das personaxes nos seus 
comportamentos en escena. Sabido é o gusto de Cunqueiro polo teatro que aparece no 
conxunto da súa obra individualmente ou integrado nalgunha narración determinada (p. Ex. en 
Si o vello Sinbad volvese ás illas) 
 
Cunqueiro combina nos seus textos dúas dimensións espazo-temporais. Por unha parte a 
dimensión pragmática, que nos sitúa nun tempo concreto e coñecido e nun espazo tamén 
coñecido con referente inmediato (Belvís, Lugo, Miranda...), e, por outra parte, a dimensión 
mítica, que nos leva a tempos idos, a grandes distancias e a espazos descoñecidos que o lector 
acepta polo seu descoñecemento (Bolanda, Aquitania, Illas Cotovías...) 

                                                           
11 Álvaro Cunqueiro ou so disfraces da melancolía. Ed. Galaxia 1989 



 
13 

Cunqueiro manexa, amais, unha serie de elementos que axudan a crear esa verosimilitude, esa 
fiabilidade no narrado e que, ao mesmo tempo axudan a retardar o desenlace. Iso é 
precisamente o que fai cos datos familiares ou biográficos detallados (Merlín era “fillo de 
solteira” e viñera a Miranda herdado dunha “tía segunda por parte de nai”), exactitude dos 
datos numéricos (Sinbad conta como “o peixe papagaio pesqueino eu mesmo a dezasete 
légoas de Columbo”) detallismo na información sobre persoas ou lugares (dona Xenebra 
“prendía algo na fala”). Todos estes elementos citados aos que acude Cunqueiro son, sen 
dúbida, estratexias narrativas que buscan esa credibilidade, esa veracidade no narrado e, en 
definitiva, o compromiso cómplice do lector. 
 
En conclusión, con diversas narrativas ou mesmo coa aproximación ao tipo de texto teatral e á 
técnica showing, Cunqueiro está a crear un discurso narrativo realista. Non se trata ,digamos, 
dun “realismo exterior”, é dicir que exista unha converxencia entre o narrado e un referente 
inmediato externo real e obxectivo, senón máis ben dun realismo interno ou “realismo de 
xénero”, que se manifesta por una cohesión entre os elementos que forman o narrado, unha 
coherencia no narrado e unha verosimitude interna entre o que forma parte do propio relato. 
 
Falar dun Cunqueiro representante da literatura da evasión ou da literatura fantástica, un 
creador da irrealidade ou dun discurso narrativo non realista sería un erro. 
 
Glez. Millán12 observou que a narrativa de Cunqueiro compón un único macrotexto que crea un 
espazo imaxinario onde van convivir Merlín, Ulises, Sinbad, Orestes, Fanto,... E nese espaczo 
macrotextual temos unha dinámica intratextual, é dicir recorrencia de motivos dentro da propia 
narrativa de Cunqueiro. Os exemplos son moitos. O motivo das representacións pictóricas nas 
uñas aparece tanto en Merlín e familia como en Si o vello Sinbad volvese ás illas, as comediantes 
italianas ou a frautista e mesmo os taberneiros son tamén recorrentes en toda a obra de 
Cunqueiro e aparecen retratados apenas sen variacións. O motivo do quitasoles repítese tamén 
en Merlín e familia e Si o vello..., as sereas e os merlos onmipresentes... 
 
O gatipedro aparece en Escola de menciñeiros e logo nun episodio de Os outros feirantes... 
 
Amais  desa dinámica intratextual que dá unidade a toda a narrativa de Cunqueiro ,é innegable 
unha dinámica intertextual, é dicir un diálogo con outros textos e autores: 
 
- “Las mocedades de Ulises”, por ex., remítenos inmediatamente a “Las mocedades del Cid” 
- En “Un hombre que se parecía a Orestes” dásenos unha versión particular de “El caballero 

de Olmedo”. 
- En Crónicas de sochantre o verdugo entretense coa leitura de Gil Blás 
- En Merlín e familia hai alusións a Paúl et Virgine de Bernardim Saint-Pierre (na versión 

castelán de Merlín e familia) 
 
Os exemplos son moitos máis pero, en definitiva, cómpre salientar que, en opinión de Glez-
Millán, ao lermos a Cunqueiro temos que concibir a súa novelística como unha única obra, como 
un macrotexto, un camiño que  continúa en cada obra. E dentro dese macrotexto chama a 
atención a dinámica intratextual que axuda a dar unidade ao conxunto e a dinámica intertextual, 
que nos leva a un diálogo constante con outros referentes textuais, diálogo, por outra parte, xa 
produtivo na sección “As historias” de Herba aquí e acolá. Non debemos esquecer que o propio 
Cunqueiro tense referido a esa unidade subxacente no global da súa obra. 
 
 

                                                           
12 Álv. Cunqueiro: Os artificios de fabulación. Galaxia. 1991 
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3. A NARRATIVA DE ÁLVARO CUNQUEIRO. NOVELAS E SEMBLANZAS 

 
 
Novelas 
 
1955. Merlín e familia. 
 
Inicia Cunqueiro a narrativa en galego da súa autoría con este título.É unha obra pois fundacional 
nesta nova cara de Cunqueiro. 
 
a) A figura de Merlín no ciclo artúrico: 
 
Merlín inicialmente nace da obra de Geoffrey Monmouth nas súas Historia Regum Britanniae 
(1132) e Vita Merlini (1150) que nos ofrece dúas caras de Merlín, como profeta e como mago. 
Posteriormente o autor Robert de Boron ofrécenos a figura de Merlín como educador e 
conselleiro de Rei Artur e relaciona tamén a Merlín coa historia do Grial. A personalidade de 
Merlín vaise ir popularizando e a súa variante de bromista arranca de Thomas Malory e a súa 
Morte D’Arthur (1485). Ao longo dos séculos XVI e XVII o ciclo artúrico incorpórase ao folclore 
e aparécenos Merlín mesmo en panfletos e almanaques. En 1709 Jonathan Swift, admirado por 
Cunqueiro, fai unha verdadeira parodia do mago. Os románticos redescobren a Merlín 
especialmente os británicos Keats e Shelley, entre outros. 
 
De 1859 é Merlín and Vivien de Tenyson que pasa por ser unha das interpretacións máis 
orixinais arredor da figura do mago. E, se seguimos citando obras, é imposible esquecerse de 
Mark Twain e A Conneticut Yankee in King Arthur’s Court (1889). 
 
E tamén o poeta nortamericano Arlington Robinson cos seus Merlín (1917), Lancelot (1920) e 
Tristam (1927). 
 
Tamén a literatura galega  apórtanos material artúrico desde as Cantigas de Alfonso X até Galván 
an Saor de Darío X. Cabana (1989). Non podemos esquecer a Cabanillas e A noite estrelecida 
nesta breve viaxe pola figura do sabio mago artúrico. 
 
b) A cuestión dos narradores: 
 
Esta é unha das primeiras dúbidas que debemos solucionar. 
 
O libro Merlín e familia vai precedido dun texto que nos aclara algunha cuestión ao respecto. 
Nese texto, redactado en primeira persoa, toma o mando unha personaxe/ narrador (“eu vou”) 
que invita á narración a un lector/ espectador (“xa o veredes”). Inicialmente a través deste 
textos non imos descubrir quen é realmente ese personaxe narrador ,até que xa, inmersos na 
narración, identificámolo como Felipe de Amancia. Prodúcese no narrador unha tensión 
dramática entre o presente de narrador (“agora”) calificado negativamente e o pasado de 
personaxe, lembrado con nostalxia. Nese preparación do proceso narrativo hai, no texto 
constantes alusións á memorística (“ pónseme por veces no maxín”, “ten sido tan contada e 
matinada na memoria miña...”). E xa desde este texto inicial quedan separados os dous 
mundos, un mítico e outro pragmático ou profano e sagrado, como apunta Glez Millán13, dos 
que Felipe pode participar. 

                                                           
13 Álvaro Cuqueiro e Merlín e familia. Col Ágora. Galaxia. 1991 
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Canto ós narradores cómpre facer unha última análise. Sabemos que na fin do libro aparece un 
índice onomástico e baixo a entrada Mondoñedo temos: “Cidade de Galicia, sonada polos 
Bispos, e polo cabalar de San Lucas, i onde naceu o señor Cunqueiro, que puxo en formado 
istas historias”. 
 
É dicir entre o narrador homodiexético, Felipe de Amancia, e os destinatarios do libro aínda 
temos o labor dunha intervención mediadora. Cunqueiro actuaría de transcritor dos relatos ou 
memorias do narrador homodiexético. 
 
De todos xeitos cómpre falarmos tamén que xa dentro da novela, como apunta Glez Millán 
(“Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación”), hai polifonía narrativa e as personaxes que van 
chegando fórmanse narradores ocasionalmente . 
 
Un caso exemplar é o de “A soldadura de princesiña de prata” no que incialmente nos describe 
a situación Felipe de Amancia, para, a continuación, narrar o caso da princesiña, o propio Merlín 
e logo aínda Mestre Flute. Imos accedendo á historia a través de tres narradores distintos. 
 
c) Temporalidade e espacialidade: 
 
Xa viramos a división que propuña Tarrío en dous planos: o plano mítico e o pragmático. 
Efectivamente, hai unha xeral indeterminación temporal. Dona Xenebra e Merlín, xunto con 
algúns estraños visitantes teñen autonomía cronolóxica, fronte ás restantes personaxes, o 
servizo doméstico e o propio Felipe, que si están sometidos a parámetros temporais. 
 
Co espazo ocorre algo semellante. Temos un espazo sagrado, ao que pertencen Merlín e dona 
Xenebra, e un espazo profano, no que se instalan as outras personaxes. A transición entre os 
dous espazos vén marcada por espazos limiares (portas/ patios/ accesos...) e por determinadas 
personaxes privilexiadas que actúan como axudantes e comparten ocasionalmente os dous 
espazos. 
 
d) Fragmentación/ Unidade: 
 
A diversidade de episodios e elementos que constitúen a obra dá lugar ás veces á fragmentación 
narrativa. Pero para loitar contra esa fragmentación ,bótase man dunha serie de estratexias que 
axudan a contrarrestala e darlle unidade ao conxunto: 
 
1. Personaxes permanentes e algúns episódicos que interveñen en varios relatos 
2. Estruturación espacial arredor de dous núcleos: a casa de Merlín en Miranda e a pousada 

de Termar. 
3. Inclusión dun índice onomástico que axuda a reforzar a memoria narrativa. 
 
Finalmente, non se pode esquecer outro elemento rendible na obra como é a parodia e ironía. 
Así personaxes do plano épico-mítico son traídas ao plano cotián a miúdo. Por exemplo a dona 
Xenebra de Cunqueiro, amais da “pel tan branca” e do “pelo loiro moi fermoso de longo”, 
características derivadas da tradición artúrica era “máis ben gorda” e “de cando en vez paraba 
de bordar para rascarse o lombo cunha manciña de buxo que tiña”. Canto á estrutura xeral dos 
textos adoita ser sinxela: primeiro chegada dos visitantes, segundo exposición do caso/conflito 
e terceiro resolución por parte de Merlín. 
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1956. As crónicas de Sochantre. 
 
Este segundo libro parece ter máis estrutura propiamente novelesca que o anterior, se seguimos 
a Carballo Calero. 
 
Hai un transcritor que en 3ª persoa refire unha información anotada polo Sochantre nunhas 
“libretiñas con tapas de pel de coello”. O transcritor de todos xeitos non actúa con mentalidade 
e deixa fluír libremente as notas do Sochantre, senón que actúa inxeríndose nas narracións. As 
dúas voces aparecen, a do transcritor e a do Sochantre, na narración sendo, ás veces, difícil a 
distinción. 
 
A historia en si xira arredor dun músico de capela que, de, camiño aos funerais dun nobre para 
tocar a bombardina, atopa na carroza cun grupo de personaxes de ultratumba que lle relatan as 
súas vidas. 
 

 Ruptura do contrato realista. 
 
Seguindo agora a Antón Risco14, inmediatamente o lector asiste a unha descrición de Bretaña e, 
a seguir, a presentación de personaxe principal, Charles de Crozon, con rigorosidade. A 
referencia á revolución francesa axuda a crear ese clima, no que ao lector parécelle estar 
asinando co narrador un contrato de narración realista. E vai ser no capítulo II cando o Sochantre 
se dá conta de estar na viaxe rodeado dun conxunto de mortes. Chegado aquí o lector vese 
sorprendido e,de súpeto, rómpese o contrato realista, incialmente asinado, para establecer 
outro tipo de contrato. ´É dicir, ao comezo temos un encadramento da acción pormenorizado 
que parece labor dun biógrafo e dun cronista histórico rigoroso, para logo desfacer este discurso 
narrativo e propor outro totalmente distinto, aínda que para lograr o paso dun contrato realista 
a outro fantástico cómpre elaborar unhas certas estratexias, para que este paso non sexa 
abrupto.  
 
Cunqueiro, e aquí retómase a idea de Tarrío, conta coa complicidade dunha comunidade 
receptora, galega, afeita a estes pasos na que o real e o misterio conviven en perfecta harmonía. 
Amais de complicidade, bótase man de referencias literarias ou incursións en mitos coñecidos e 
consagrados que serven de guía para non perderse nese novo universo creado. E xunto a isto 
aínda o detallismo (tamén o viamos en Tarrío) e as precisións histórico - xeográficas, numéricas... 
que fan que subsista, dentro deste novo mundo, un discurso realista. 
 
En realidade, trátase, di Benito Varela Jácome, dun xogo ficional entre os cosmos concretos e os 
segredos do Alén, artellados arredor de dous eixes contrapostos: o espazo xeográfico de Bretaña 
no tempo da Revolución francesa, fronte ás visións arrepiantes de historias de media ducia de 
defuntos fuxidos do transmundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 “Álvaro Cunqueiro, demiurgo” in Boletín galego de literatura 1992. 
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1961. Si o vello Sinbad volvese ás illas. 
 
Esta é a 3ª novela de Álvaro Cunqueiro. Trátase a presente realmente dunha novela de 
personaxe na que Sinbad se ergue como verdadeiro catalizador da narración. Outra 
característica, seguindo a Carballo Calero15, que nos chama inmediatamente a atención neste 
libro, é a perfecta separación que se produce entre o real e o fantástico. Se nas dúas novelas 
anteriores o real e o fantástico se entrecruzaban mesmo rexistrando un plano mítico e outro 
pragmático, agora van estar perfectamente separados. O narrador cumpre o seu oficio e relata 
os feitos obxectivos e todo aquilo que non parece obxectivo nin real sabemos que provén da 
imaxinación da personaxe principal, Sinbad. Segundo Carballo o libro en si é un drama, canto 
presenta a loita ente o ideal e o real, que remata coa derrota do soño. E postos nesta parámetro 
podemos lembrarnos de D. Quijote/ Sinbad, Sancho/ Sari, e mesmo Dulcinea/ Alba. 
 
- Sinbad/ Quijote. Cunqueiro/ Cervantes: 
 
Neste mesmo argumento insiste Glez- Millán16, que considera que nesta obra é na que mellor 
se poden obter as pegadas de Cervantes: 
 
a) Identificación e caracterización da voz narrativa. 
b) Mecanismos da proxección literaria dos dous protagonistas son semellantes. 
c) Existencia de oposicións actanciais entre Sinbad/ Sari, Quijote/ Sancho 
d) Fin e derrota do imaxinario, fracaso. 
 
Novela. Poética do autor. 
 
Como ben sinala Danilo Manera17, esta é a obra que mellor resume a estética do seu autor. De 
feito xa temos que nela é onde máis facilmente se sente a presenza do autor. O narrador 
principal, Al. Faris Ibn Iaquira al. Galizi, coincide plenamente co autor Álvaro Cunqueiro. 
Sabemos que o autor rexeita, en certo modo, as correntes imperantes na súa coetaneidade 
(véxase o auxe do existencialismo e do socialrealismo) e crea o imperio da imaxinación, o dereito 
a soñar, e, máis aínda, a soñarse. E precisamente Sinbad representa esta teoría, é a personaxe 
encargada de defender a estética do seu autor, reclama o dereito ao soño, a soñar e a soñarse. 
Sinbad representa o mundo libre de imaxinación fronte a realidade esmágante e a súa vida 
decorre baixo este designio até a fin no que a derrota dese mundo imaxinativo supón a propia 
derrota do protagonista. Sinbad é ao longo de novela un fabulador, que relata aos seus 
contertulios historias que os transportan a outros mundos, o mesmo que fai connosco, lectores, 
o autor, Álvaro Cunqueiro. 
 
E para narrarnos Sinbad os seus relatos hai unha verdadeira liturxia e teatralidade. Preocúpase, 
o mesmo que Cunqueiro, polos detalles máis pequenos, crea intriga e busca verosimilitude, 
ensinando a miúdo obxectos que proban a realidade do narrado. 
 
A defensa desta estética faina Cunqueiro publicamente, pois xa no ano 1960 a través de “La 
noche” sostén polémica con Ramón Glez. Alegre arredor da poesía social e en 1963 en “Grial” 
esboza perfectamente a súa estética no artigo “Imaxinación e creación”: Quizás con esta novela 
Cunqueiro achega unha proba máis para o triunfo da súa argumentación. 
 
 

                                                           
15 Hª da lit. gal. Contemporánea. 
16 Álvaro Cunqueiro e Cervantes: xogos de erudición. Grial 
17 “Unha lectura do Silbad cunqueiriano”. Grial 
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Semblanzas 
 
Baixo este epígrafe imos situar tres obras, Escola de menciñeiros e fábula de varia xente (1960), 
Xente de aquí e acola (1971) e Os outros feirantes (1979). 
 
Son semblanzas en canto son retratos sintéticos de determinados prototipos galegos que 
serven, en certo modo, de profundización na nosa propia cultura. 
 
E aínda máis estes tres libros manifestan unha unidade, foron concibidos, seguindo ao propio 
Cunqueiro nunha entrevista con César Morán, como un único relato de xentes. O mesmo autor 
nunha nota que precede a Os outros feirantes afirma que “este fato de retratos son 
continuación d outros que din fai uns anos no meu libro Xente de aquí e acolá”. Pero esta 
unidade maniféstase tamén a través de referencias intratextuais cando, por exemplo, o propio 
autor advirte en Xente de aquí e acolá que “Cando escribin a miña Escola de Menciñeiros 
quedáronse esquecidos Mel de Vincios, Pita de San Cobade...” 
 
(Lomas de Postigo e o gatipecho, por exemplo, aparecen en Escola de menciñeiros e en Os 
outros feirantes.) 
 
Seguindo a Alberto Sacide Romero18, no paso de Escola de menciñeiros aos outros dous libros 
prodúcese un proceso de apertura polifónica pois como vemos no primeiro os retratos van 
dirixidos a un grupo particular, profesionalmente restrinxido fronte aos segundos que presentan 
unha maior indefinición e extensión. 
 
En todo caso esa apertura polifónica xa nos vén suxerida en Escola de menciñeiros, que xa nos 
presenta un último apartado baixo o título de “Fábula de varia xente”, co que observamos a 
introdución doutras personaxes non pertencentes ao gremio do que inicialmente se parte. 
 
Aínda que se ten dito que fronte ás novelas nas semblanzas primaba o realismo isto parece 
incerto e, seguindo agora a Rexina Rguez. Vega19, tamén aquí o realismo e a imaxinación 
aparecen perfectamente mesturados. 
 
Hai aínda dous trazos a subliñar característicos desta triloxía: 
 
a) Proximidade do relato oral tradicional: Cunqueiro recoñece a miúdo en entrevistas que el 

conta nestes libros como lle ensinaron a contar, como oe contar as cousas á xente coa que 
fala. Así vemos constantemente a presenza de digresións pormenorizadoras e 
subordinacións. 

b) A apariencia biográfica: O narrador retrata en primeira persoa a miúdo ou aparécenos 
explicando a súa relación directa ou indirecta coas personaxes retratadas “Eu fun amigote 
de Felipe das Esmelgas”/ “Muitos anos hai, alá polos vinte deste século, foi a cotío pola 
botica de meu pai un tal Freire de Rego”... 

 
 
 
 
 
 

                                                           
18 “Estrategias humorísticas en tres contos de A. Cunqueiro”. Bol. Gal. De lit. 1992. 
19 Guía de lectura de Os outros Feirantes. Ed. Do Cumio. 1992. 



 
19 

Xesús Lantes Vitureira20 párase a analizar outro elemento importante e común aos tres libros, a 
técnica do retrato: 
 

 Inicialmente no retrato dásenos o nome seguido a miúdo do nome da aldea onde viven e 
isto ocorre maioritariamente no propio título do conto: Xil da Ribeira (Esc.. Menc.)/ Leiras 
de Parada (X. Aq. E ac.)/ Fuco de Pedrosa (outr. Feir.)... 

 
A onomástica das personaxes, amais, ofrece moita riqueza e apenas atopamos nomes 
comúns e usuais. 
 
A miúdo tamén o nome vai seguido do alcume, defecto físico... (o coxo de Entrebo). 

 

 Seguidamente recibimos noticias do narrador de atributos físicos e morais dos retratados 
mediante a caracterización directa: 

 
“Os Liñas todos son altos, garridos, louros, os ollos craros” (X. aq. ac.) 
“Freire era pequeno, carirredondo e mui colorado, e tiña e pelo roxo”(Os outr. feir.) 

 

 E xa, a continuación, temos referencia doutros trazos como deformacións físicas, vestidos, 
costumes, profesión, idade,... 

 
“Non me lembro si esta Prosa Martiño era de Betanzos ou de Noia. Era entón unha mociña 
roiba, espigada, moi lucida de pernas e sempre sorrindo...” 
 
“Era un tipo pequeno, algo picado das vexigas, e as orellas mui roídas polos sabañóns 
infantís. Vivira na Habana e en México, traballando en muitos oficios...” (Pedro Bravo in 
Os outros feirantes). 

 
Como vemos, en xeral, canto ao estilo do retrato, hai un predominio de enumeracións e do 
adxectivo asociado fundamentalmente aos campos semánticos do físico e da cor. 
 
Alberto Sacido Romero, no artigo xa citado, observa que no primeiro libro que compón esta 
triloxía, Escola de menciñeiros, a sátira está máis presente, para que nos dous seguintes, Xente 
de aquí e acola e Os outros feirantes, pase a ocupar a crítica satírica un lugar secundario e se 
instala máis claramente un humor humano. 
 
O retrato ou Escola de menciñeiros de “Silva de Posta” reflicte ben ese tratamento de sátira, 
que afecta á postura de superioridade e avara dun indiano retornado. Mesmo trata de impor 
ridiculamente o seu rexistro idiomático con claras agramaticalidades. “A mi hai que pagarle el 
equivalente en pesos moneda nacional” 
 
E fronte a este relato cheo de sátira, imos a “Os do capitán de Lousada” de Os outros feirantes 
e atopámonos cun relato humorístico pero cheo dunha fonda compresión e dunha simpatía e 
compaixón lectora con respecto aos retratados. 
 
En definitiva a sátira inicial vai perdendo forza e Cunqueiro traballa agora cun humor humano e 
esa é unha das diferenzas a notar entre o primeiro libro e os seguintes. 
 
 
 
                                                           
20 “Os nosos personaxes de Cunqueiro”. Bol. Gal. De lit. 1992. 
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Rexina Rguez. Vega, no estudo xa citado, observa como en Os outros feirantes aparécenos un 
narrador homodiexético. Este narrador tamén nos aparece nos outros libros, é un narrador 
testemuña e que se fai patente a través de numerosas citas (“Eu tratei a un destes”/ “eu coñecín 
a”...). Mesmo nalgún relato determinado o narrador participa na narración e así ocorre, por 
exemplo, en “Unha Siria en Ribadeo” de Os outros feirantes onde o narrador mantén unha 
conversa co protagonista.  
 
Pero, ao mesmo tempo, o narrador testemuña que había ser obxectivo aparécenos como un 
narrador omnisciente que pode transcribir mesmo pensamentos das personaxes. Tal ocorre moi 
claramente, por exemplo, en “Roque das Goás” tamén de Os out. feir. Fai, entón, convivir a 
visión limitada do narrador – testemuña coa ilimitada propia e característica dun narrador 
omnisciente. 
 
Canto á paisaxe humana observamos a presenza de diversos mundos, fronte á restricción que 
xa anunciáramos na primeira obra da triloxía. Concretamente en Os outros feirantes, podemos 
ver recreados os seguintes ámbitos: 
 
a) Emigración: Casos como “A tía Remedios” ou “Penedo de Silvosa” representan ao mundo 

de emigración e comunican aos seus unhas realidades cheas de lonxanía e exotismo. 
b) Os oficios: Destacan personaxes vencelladas aos máis diversos oficios, cazadores que se 

comunican coa fama, “Paulino de Botas, veterinarios con fama entre o propio mundo 
animal “Cosme de Paredes”, verdugos, “O verdugo da Cañiza”... 

c) Personaxe con malformacións físicas: Ás veces esas malformacións chegan a converterse 
en motivo de orgullo, por orixinalidade como é o caso de “Xosé Liñeiras” tamén chamado 
“Pepiño Seisdedos” ou na “A orella dereita de Antón Leiras”, ou os ollos de “Padín de 
Carracedo”. 

d) Os tolos: Tamén frecuentan estas páxinas tolos, procedentes de confusións entre os límites 
de fantasía e da realidade como “Amádeo de Sabres” a quen lle asubían os obxectos para 
que os use. 

e) Soñadores e creadores: Xentes que cren en soños que poden realizar como “Roque das 
Goás”, moderno Icaro. 

f) Personaxes fantásticos ou marabillosos: Neste apartado aparécennos os aparecidos que se 
comunican cos vivos. “D Felicio escribe dende o outro mundo”, animais que falan “O corvo 
Estanislao” ou “O cabalo de Alberte Merlo”. 

 
En definitiva un amplo universo, que xa nos vén, como vimos en Alberto Sacido, dado pola 
indeterminación e indefinición dos títulos, en Xente de aquí e acolá e Os outros feirantes. 
 
Canto ao estilo, nese aproximación ao relato oral que fai Cunqueiro a través destes tres libros, 
predomina o que chamaremos o encadeamento progresivo, é dicir frases que xeran outras 
frases, ideas que desencadean outras ideas moito na liña do conto popular, que son exercicios 
de fabulación inmediata do contista. Isto lévanos a unha sintaxe elemental, con abundancia do 
nexo conxuntivo. Tamén se produce, motivado por este encadeamento progresivo, a 
interrupción da frase principal e o consecuente efecto retardatorio do desenlace. 
 
A oralidade impón tamén a abundancia de frases feitas e polo mesmo frecuente emprego de 
xiros habituais (“ así é a vida” “sae un da casiña e volve ou o non volve”...) 
 
Ao mesmo tempo simplificación da sintaxe que nos leva a un uso constante das repeticións e 
de esquemas sintácticos do tipo”...........e...........e...........””.......que...........que..........” 
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4. ÁLVARO CUNQUEIRO DRAMATURGO 

 
 
Como sabemos por Tarrío, Cunqueiro usou a técnica teatral na súa narrativa. A técnica showing, 
concedendo parlamento directo ás súas personaxes e facendo o narrador só acotacións, a 
xestualidade e mesmo a vestimenta dannos boa proba disto. Amais o autor introduciu pezas 
teatrais na súa obra narrativa, como ocorre co “Paso único” “Romeo e Xulieta, famosos 
namorados” incluído en As crónicas do Sochantre (1956) ou en Si o vello Sinbad volvese ás illas 
“As esceas 2ª e vixesimoquinta da peza de teatro chinés chamada a dama que enganada por 
un demo elegante quixo mercarlle ao vento a perdiz que falaba ou a verdadeira historia dun 
mandarín que por non gastar quedou cornudo”. 
 
Mesmo os índices onomásticos que Cunqueiro introduce ao final de moitas obras veñen ser 
verdadeiros dramatis personae. 
 
Pero como textos teatrais específicos en Cunqueiro contamos coas seguintes: 
 
1933. Xan o bo conspirador/ 1959. O incerto señor D. Hamlet, príncipe de Dinamarca 
1960. A noite vai coma un río/ 1968.Palabras de víspera. 
 
1933. Xan o bo conspirador. 
 
É unha pez moi curta, dunha soa escena. Tres personaxes, un home con gravata, outro sen ela e 
unha nena reflectida nun espello. 
 
Apenas, e seguindo a Ríos Rasnisse21, dous aspectos a salientar: 
 
a) Presentación da realidade como algo subxectivo. Isto faise a través do espello, como reflexo 

de distintas realidades. 
b) Enfrontamento entre o home tradicionalista e imaxinativo, representado polo home con 

gravata, e o home materialista a lóxico non imaxinativo, o que non leva gravata. 
 
Só estes dous aspectos convén subliñar nesta obra, pero dous aspectos que, en realidade, 
convértense en constantes na obra de Cunqueiro: a subxectividade e as conseguintes múltiples 
caras de realidade e o enfrontamento entre imaxinación e non imaxinación, como elementos 
claramente opostos. 
 
En todo caso, neste, en realidade, prólogo dunha obra dramática, Cunqueiro introduce un 
elemento certamente novidoso, xa que na escena ten que aparecer un espello na que o propio 
público aparece reflectido e integrado no desenvolvemento da acción. É, efectivamente, como 
suxire Panisse, o reflexo da subxectividade pero, aínda máis, o teatro entendido como 
participación colectiva. 
 
Con este prólogo e nestas datas, Cunqueiro adscríbese, como fixera coa poesía na mesma altura, 
a unha óptica de vangarda, a un teatro fundamentalmente experimental e estético, cércano a 
ese Teatro de máscaras ensaiado por Castelao e Otero. 
 
 
 

                                                           
21 “Inicios teatrais de Cunqueiro” Bol. Gal. De lit. 1992. 
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1959. O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca. 
 
O tema de Hamlet: 
 
Inicialmente o tema de Hamlet remítenos a Saxo Grammaticus ao século XIII e concretamente 
á obra Gesta Danorum. Posteriormente, no século XVI, aparece en Histoires tragiques do 
historiador francés François de Belleforest e así chegamos ó The Tragical Historie of. Hamlet, 
Prince of. Denmark de Shakespeare que deben ser posta en escena cara a 1600. Cada obra de 
Hamlet a partir da primeira vaina recrear ao seu xeito e mesmo adaptar á súa nova circunstancia 
histórico – social. E Cunqueiro non fai máis que replantexarse o mito, buscarlle internamente 
outras solucións, novas saídas. O mesmo que fixera Shakespeare faino Cunqueiro, interpreta 
persoalmente o mito, propón unha lectura persoal de Hamlet. 
 
- Shakespeare/ Cunqueiro. 
 
O discurso teatral de Cunqueiro parte dun suceso xa ocorrido e parece como se a obra comezase 
onde antes outros remataron. Estamos nun tempo en que a escena europea,  particularmente 
a francesa, volvían aos mitos clásicos (Antígona, Edipo, Orestes...) e pescudaban neles angustias 
existenciais, como ben observa Euloxio Ruibal22 
 
A acción non vai importar tanto como a existencia, as reaccións e os comportamentos escuros 
das protagonistas,e por iso, esta obra é un epílogo, e toda ela un desenlace, dinos Carballo 
Calero23. 
 
Cunqueiro busca no seu Hamlet, novos datos que operen novas tensións e céntrase no asunto 
fuxindo da distensión. Skakespeare de acordo cos preceptos do entramado teatral isabelino 
busca a verosimilitude e para iso acode constantemente a escenas exteriores e accións 
secundarias, pero a Cunqueiro este precepto non lle acae e concentra excepcionalmente a súa 
obra. Tres xornadas só para solventar a acción fronte os cinco longos actos de Shakespeare. 
 
Pero, fundamentalmente, Cunqueiro fai unha lectura persoal. Hamlet convértese en Edipo tras 
asasinar a Halmar, o seu verdadeiro pai. 
 
O usurpador asasinado era o propio pai e agora Hamlet- Edipo aproxímase a Gerda a súa nai. E 
Gerda parece transformarse en Iocasta que sofre o destino de ser nai e esposa de Edipo, por 
desobedecer os oráculos, e mesmo en Clitemnestra capaz de tecer unha tea de intriga e morte. 
Cunqueiro ofrécenos unha solución edípica, estamos diante dunha edipificación de Hamlet. 
 
Pero amais desta variación no asunto, hai dous elementos en xogo fundamentais: o vento e o 
coro. En Elsinor, o vento non corre. O vento e a brétema que se vai desfacendo segundo decorre 
a obra, son elementos situados nunha dimensión simbólica. A progresiva desaparición da néboa 
equivale á progresiva desaparición das dúbidas do protagonista e a ausencia de aire lévanos a 
pensar na putrefacción, no crime. E cando xa Hamlet matou a Halmar e a Gerda e está próximo 
o seu suicidio, o aire volve a Elsinor, o equívoco desfaise, volve a vida. 
 
O coro simboliza a voz do vento. O vento trae a verdade e o coro escóitaa e transmítea, e é por 
iso que aparece só nas escenas nucleares, ao comezo informando a Hamlet sobre a paternidade 
e ao final entoando a súa elexía. 
 

                                                           
22 “Un requintado dramaturgo”. Voz de Galicia 17-5-91 
23 Hª da lit. gal. Contemp.. Galaxia. 
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Quizais, seguindo a Carballo, o desenlace do suicidio é obvio, pois a existencia de Hamlet semella 
unha mentira na que non se sabe que é un pai, nin unha nai, nin a verdade, nin a xustiza. 
 
E todo este mundo é percorrido por unha marcada ironía que para Cesar-Carlos Morán Fraga24 
pertencerían a unha dimensión lúdico – expresiva da obra e que se pode observar 
particularmente nos parlamentos de morte, a modo de epitafio, dos protagonistas: 
 
 Halmar: “Istas espadas de Italia teñen follas moi longas” 
 Gerda. “E non che tiña medo, Hamlet, fillo”. 
 Hamlet: “Fan agora tan ásperos espartos”. 
 
E rexístrase tamén o factor psicolóxico cando Hamlet invita aos comediantes italianos a 
desenvolver a historia da súa vida para lograr o sentimento de culpabilidade nos reis, e que, ao 
mesmo tempo, é un reflexo do problema psicolóxico do protagonista que se enfronta á súa 
propia concepción. 
 
Efectivamente, Luísa Villalta25 observa fundamentalmente tres dimensións na obra de 
Cunqueiro: 
 
a) Dimensión teatral: En canto Cunqueiro parte xa doutra peza teatral. Trata de resolver unha 

ecuación teatral ao seu xeito. 
Curiosamente e afondando nesta visión teatral, Cunqueiro, a diferenza de Skakespeare, 
respecta as tres unidades do teatro clásico. 
Unidade de lugar cun único escenario, Elsinor, onde se desenvolve toda a trama, unidade 
temporal onde, a partir das referencias, todo se desenvolve nunha xornada (a I escena pola 
mañá bretemosa, a segunda na hora meridiana e a terceira no solpor). Finalmente unidade 
de acción con expulsión de elementos secundarios non principais na acción e redución ao 
verdadeiro e único problema. 

 
b) Dimensión simbólica: Nesta dimensión a brétema, o vento e o coro, como xa vimos, teñen 

unha alta rendibilidade. 
 
c) Dimensión psicolóxica: Tamén xa se viu o valor psicolóxico que supuña a representación 

da obra de Hamlet por parte dos comediantes italianos e por outra parte, non se pode 
esquecer, está presente a interpretación freudiana do mito de Edipo. 

 
Viamos como César – Carlos Morán Fraga aínda se refería a unha dimensión lúdico–expresiva e 
a unha dimensión ideolóxica – interpretativa, derivada desa reinterpretación que Cunqueiro fai 
do mito de Hamlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 “Algunhas notas arredor de Don Hamlet” ANT nº 2 1984 
25 O Don Hamlet de Cunqueiro: unha ecuación teatral. Laiovento 1992 
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1960. A noite vai coma un río. 
 
Consta dun prólogo, dúas xornadas, divididas respectivamente en dous e tres cadros, e un 
epílogo. Foi premiada nun certame en Lugo en 1960 e publicada cinco anos despois. 
 
Toda a obra semella ser un longo soño. A acción sucede nunha torre de Paso Valverde, lugar 
fronteirizo cun país en guerra. Dona Inés, a protagonista procura o amor dos fuxitivos que por 
alí van pasando. Busca ilusionada o que ardentemente desexa no Músico, no Capitán, no Rei, no 
Mendiño e no Morto, e curiosamente será con este último co que máis posibilidades teña. 
Carballo tena calificado como comedia poética 
 
1968. Palabras de víspera (“Unha pequena peza que ía ser longa”) 
 
Brevísima obra dividida en dous cadros. Agora a fonte argumental vai ser a historia medieval 
española. Dona Urraca trama a morte do seu irmán Sancho, rei de Castela, e logo Alfonso, o 
outro irmán do que está namorada ten que ir xurar en Santa Gadea que non tivo parte no crime. 
Novamente Edipo, agora en terras zamoranas 
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