
O corre que ao escoitarmos a
palabra Cunqueiro, lectores de

aquí e acolá poñémonos de ollos ben
abertos, coa humidade na boca de
quen espera o manxar con fame de
sete días e, claro, con sede de auga
fresca ou caldos do Salnés. Non farta-
mos, quitamos a pucha, pasamos a
man polo lombo do vento, movémonos
co nervio de non saber saír do labirinto
e, atentos, escoitamos ese que canta
baixiño na mañán. Algunha trabe que
agocha poemas con medo, apócrifos
de brincadeiras heterónimas, artigos
na prensa como ensaios da obra libres-
ca, traducións de autores de todo
tempo e lugar, lecturas e estudos que
nos invitan a revisitar con goce renova-
do o macrotexto cunqueirán: tesouros
novos e vellos que poñen sorriso de
xardín en festa aos que formamos esta
tribo que venera ao mindoniense.      

Convócanos desta volta a profeso-
ra Camiño Noia a través dos Trinta
poemas publicados na colección Arte
de Trobar. Escolma Noia versos poste-
riores á publicación de Dona de corpo
delgado (1950), isto é, dos últimos trin-
ta anos de vida do poeta, cunhas
intencións ben claras desde o limiar:
poñer en valor a poesía última de
Cunqueiro e refutar algunha das lectu-
ras e etiquetas que sobre ela pairan.

Argúe Noia que o éxito do narrador
do Merlín ocultou o magnífico poeta,
como se demostra na esculca que fai
a profesora da aparición dos poemas,
esparexidos en publicacións periódi-
cas e antoloxías durante décadas e,
logo da publicación de Herba aquí e
acolá, das distintas edicións que foron
felizmente acrecentando o seu corpus
poético. 

O rexeitamento das poéticas alle-
as ao socialrealismo alicerzaron
certa sombra silente sobre estes ver-
sos. Nun apartado da rigorosa intro-
dución do volume, Noia analiza a
recepción e valoración crítica da poe-
sía de Cunqueiro (1950-1980). Atopa
daquela pouco máis que silencio e
etiquetas que se presta a desmontar.
Dunha banda a vaga neotrobadores-

ca asolagara as lecturas de Dona de
corpo delgado que, desde a publica-
ción primeira de Herba, atopou relevo
no culturalismo.

Velaquí xorde a tese de Noia
verbo da poesía de madurez de
Cunqueiro: as referencias culturais
non son máis ca unha mascarada que
ficcionaliza acontecentementos da
vida do poeta. Xa no estudo introdu-
torio declara Noia que na enunciación
poética (sexa o eu lírico un personaxe
da tradición literaria, adopte un ton
confesional ou ben esteamos ante un
poema narrativo ou dialóxico) sempre
albisca marcas do eu empírico, poe-
sía da experiencia. Fronte á recep-
ción crítica que se cingue ao texto,
Noia prima a lectura que relaciona
vida e obra. So este criterio están
escolmados os poemas, por iso resul-
ta indispensábel e atinado o achega-
mento biográfico que abre o libro. 

Os trinta poemas van acompaña-
dos de cadanseu comentario onde
Noia, ademais de afondar nas ideas
presentadas na introdución, analiza
polo miúdo a enunciación poética, as
referencias literarias e as distintas lec-
turas que se teñen feito deses textos
para dialogar con elas e dar unha
visión de seu que sempre atopa, tras o
artificio, a experiencia vital dun home
chamado Álvaro Cunqueiro.

Así estrutúrase o libro que, alén
de recoller algúns dos mellores ver-
sos galegos do século XX, pon o foco
do macrotexto do mindoniense na súa
poesía última e eríxese así como
parada obrigatoria e gozosa para a
tribu daquel que, afortunadamente,
sempre volve ao pasteiro das letras
galegas.
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O Cunqueiro que non cesa

Velaquí xorde a tese de
Noia verbo da poesía

de madurez de
Cunqueiro: as

referencias culturais
non son máis ca unha

mascarada que
ficcionaliza

acontecementos da
vida do poeta.
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POESÍA Escolma de poemas feitos durante os últimos 30 anos do escritor
mindoniense, refutando con ela algunha das máis apresuradas lecturas e etiquetas.
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