
  

  

  

No derradeiro libro de Cabanillas anterior á guerra civil, “A rosa de cen follas” figura a referéncia a 
Mondariz Balneário MOMXVII, edición que non foi posta 4 venda e que se debeu ao mecenazgo de 
D. Enrique Peinador Lines. Na ilustración un reclamo publicitário do Balneário naquela época. 
  

UM BREVIÁRIO DE AMOR 
  

RICARDO CARVALHO CALERO. 

Em 1927, Ramóm Cabanillas publica o seu 
derradeiro livro anterior 4 Guerra Civil, o intitulado A rosa de cen follas'. Na parte inferior da capa, assinada por Castelao, figura a referéncia Mondariz Balneario MCMXXVII. Mas na contra-capa ou ‘ontra-coberta achamos 0 selo do Seminario de Estudos Galegos. Trata-se, pois, cando menos formalmente. de umha co-edicom do Balnedrfo de Mondariz e o Seminario, Mas realmente, esta edigom de A rosa de cen follas, que nom foi posta 4 venda, deve atribuir-se ao mecenáto de dom. Henrique Peinador Lines. Cabanillas declara mesmo ue o texto foi escrito por conselho daquel senhor, ‘um dos melhores amigos do poeta”. Desprende-se do contexto da declaragom que os poemas forom compostos em tempo próximo 4 impressom; e, segundo isso, devemos considerar ficcom liter as palavras liminarés do livro em que se indica terem nacido aqueles “nos días luminosos en que a vida € unha cantiga nos beizos e un feixe de rosas na mau quer dizer, nos dias da mocidade do poeta. Este contava jé cinglenta anos de idade o dia que findou a impressom, 15 de Margo do ano menctonad Talvez, por esta razom estimou conveniente fingir ¡uma voz moga como suporte de uns sentimentos e de umhas expressons próprias de um namorado Juvenil, ainda que o depurado daqueles sentimentos © daquelas expressons mais bem nos remetem a um 
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TO FO1 ESCRITO 1. Ramén Cabanites A rosa de cen: ‘Mondare-Banearo, MChBaX,» “oles: Brevirio de un amor, 
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autor maduro e experimentado, Assi, © poeta novo 
de que se fala no limiar em primeira pessoa, como 
se fosse o próprio Cabanillas numha etapa já 
alongada da sua vida, resulta ser tecnicamente umha 
criatura de ficgom, ainda que identificada 
biograficamente com o autor real, agora 
'quinquagenário, do livro. 

  

COMPOSICOM 
Este nom apresenta numeragom de páginas. Consta 
do limiar aludido, em prosa. e de trina e cato 

, quase todos breves, numerados 
janos. Os poemas giram em tomo 

um par de mogos. umha rapaza e um rapaz Aquela é quase sempre o objecto do amor dest 
mas nalgum caso tal fungom nom aparece explícita 
O poema XXXIX, o mais longo do poemério — 
Sensenta e oito versos—, ainda que como outros 
‘muitos contemplo umha mulher como segunda Pessoa, um ti a quem a voz do home se dirige. nom 
contém declaracom algumha de amor. Poderia 
Pensar-se que talvez neste texto, que te estrutura narrativa, a primeira pesso na figura do emigrante amado pola rapaza antes de Esta comer matrimóno com outro home. Ms na 
prova que essa identficasom de narrador e amado 
Seja umha realidade. De feito, aquele aparece 
falando com a mulher —a vor da qual nom 

2 ct ha um actano soto —aprinaca peso. paren Spat “0 StS aaa 
lees Amur a Quek o day Ro 8 an Se Fea dp cora cli A SOT. no 
único aro exolco da ua qualidade de nando, os 2, fester, pot esa mesma pane ean co as, ene como para do pena XA E mas 00 
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   teus ollos) , XI (os teus ollos). XII (a'tua frente 

      X (a vin), XIV (Ela), XVI (ela), XVII (receille), XIX (ela), XXX (non a queiras): $ casos 

  

       
      

   

    
HL, XX, XXI. XXI 

XXXIII). Finalmente, ha ida, nos quais ou 
ante (VIII 

  

  

paisagem e 
se o idílio É umha paisage 
IV, X, XII, XIV, XVII 
XIX 

      
   



      

neste amor, ¢ ainda que a referencia aos bejos Ih 
dá umha quentura humana de normalidade juvenil 
a aracgom física parece Sublimada e perfeitamente 

tegada na limpeza do sentimento, Ito nom 
impedo a fora passional do bico, 4 vezes mui intensa 

Inda nos meus beizos arde 
«on labaradas de frebe 
fo bico de aquela tarde. 
Que puxeche nel non sei 
¡Tempo e tempo que vivia, de outro mal non morrerei! (V) 

  

   

  

  

  

AA amada é consciente do carácter limítrofe entre 
o espiritual e o camal que o beijo ostenta, e de 
acordo com a sua educagom, considera-o um perigo. 
para a pureza do sentimento amoroso e umba. 
possível fonte de dor para os amantes, 

¡A soñar dinche un bico! GE agora, non? 
Ai, non! 

¡Teño medo de abrir na nosa carne 
a fonte de dolor! (VIII) 

No entanto, domina a avaliagom positiva e 
radiante do beijo: 

Pero jai! Amor ten beizos.. 
¡Amor sabe bicar! (XIII) 
¡Un bico revoaba, 
a rosa dos teus beizos! 
Os beizos que te bicaron 
non falarén mal de tí! (XXVI) 

ALEGRIAS E PEÑAS. 
Ainda que hai poemas que cantam a dita de amar 
(IL, VI. X, XXV), prevalece a equagcom romántica amor=dor. Vejam-se nomeadamente os poemas I, ML, IV, XIII: XIX: XXI XXX XXXI XXX XXXIV. A amada pode ser cruel (XVII) e mesmo traigoeira (XIX). A_ sua aparéncia pode contrastar ‘com 0 seu rigor (XV, XVI). 

Os dous poemas que abrem e fecham respectivamente o livrinho, cantam 0 amor com saudade 

  

  

SINGELEZA 

ee Soe 
oo 

decindo para min: 
iAi, si fora tan boa Sere, 

fea dito. Ala bem. esa forma de romano Y 
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tradigom idealista e cistá. Comparem se os poc do Breviário com outros de tem andiogo, oe 

  

    
  

som os incluídos na seccom “Rimas”, de No desterro, ou na intitulada “Pombas feridas” y Vento mareiro. 
SAUDADE 
A coita de amor, como nos trovadores medievaig parece o motivo fundamental de A rosa de con follas; mas agora é a voz saudade a que substiyj aquela outra, Apesar das excepgons asSinaladas ¿y saudade do amor o que se canta por via de rea, e © poeta no-lo fai advertir assi, por se nom o percebéssemos, nos poemas que coloca como primeiro e derradeiro do cancioneirinho, segundo ji se indicou; poemas que se corresponden mutuamente polo tema, o vocabulário e a métrica ‘Som, pois. poemas chave para a interpretayom Coerente e auténtica do conjunto, e neles € exa e sublimado o amor como dor. Hai, pois, un anses do tormento puro, doce e magoado que ¢ saudade, amorosa neste caso, com as rest várias vezes anotadas 

‘A este sentimento doente, piedoso e sublimado corresponde o vocabulário, composto de termos singelos, transparentes e familiares. Está recolhido num trabalho que será útil consultar” 
FEMINEIDADE 
Afinal, por ventura seria oportuno indicar que, alheias estas notas a toda pescuda biográfica — a leve referéncia ao problema da data da omposigom—., estimo pertinente 4 semiótica de obrinha remarcar mais umha vez que a figura feminina criada polo poeta, figura 4 qual direct ou indirectamente vam consagrados 0s poemas, nor apresenta a unicidade —fundada num modelo real ou coerentemente estruturado como personagem ficticia— de outros Cancioneiros amorosos. A saudade do amor —e secundariamente outras Vivéncias amorosas— dam unide ao livro, mas é 
evidente, como já fica dito, que mais que umha Beatriz ou umha Laura que sublinhem essa unidado © elemento unificador é a simples femincidade, deverto um determinado tipo de femincidade, que já se intentou em línhas anteriores caracterizar na 
medida do posíbel 
CONCLUSONS 
Para fixar um pouco os conceitos expostos. podemos 
resumi-los nas seguintes conclusons: 

1. O limiar em que se pretende que os poemas 
procedem dos tempos da mocidade do autor, deve 
ser considerado como um poema mais. As noticias 
procedentes do epistolário de Cabanillas e o exame 
estilístico dos versos apontam á época de madurez 
do poet 

2. O par —mulher e home— que desempenha a 
fungom de actantes, nom apresenta nos seus 
componentes verdadeira unidade caracteriol6gics. 
Estas personagens nom respondem a um plano 
sistemático de individuagom persistent, 

3. O home € sempre o sujeito de enunciagom. O 

  

  

  

   ons jé 

  

  

  

  

   

  

  

  

  própria mulher, o próprio home, un símbolo do 
mesmo, amor. 

4. Almulher está presente em todos os poemas “designada pola segunda ou pola tercera pesos pronominal, ou sem representagom gramatical algumha, Mas essa presenga pode ser implicit. 
3. Nom hai descriptio puella. As escasas refeéncias ao físico da amada nom conenben 

tragos denotativos 
6. Nom hai exaltagom erótica, mas nom se ttt 

de um amor puramente platónico. O bico está 
presente e é glorificado, 

7. O ambiente social que envolve as figuras Proprio de uma pequena comunidade rural ou 
vilega, na qual dominan a ideas crists traiciona Sobre o amor 

8. Todo está 
singeleza possivel. 

Obra completa ps. 11-15 o 6.1 Fei du “Vocal d Aon. bs or Homenaxo a Cabandis o Cor sou nacimonto, Pig, 16028 

  

  

  

ido ou contado com a máxima 

 


