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Resumo: Preséntanse as versións ao galego de sete poemas de «Lírica inglesa»
que publicou Cabanillas en tres números de La Temporada de Mondariz no ano
1924 baixo pseudónimos. Dúas delas foran incluídas polo autor en Versos de alleas
terras e de tempos idos (Paráfrasis galegas) (1955) e nese caso cotéxase con esta versión previa e sinálanse os cambios. As outras cinco permanecían sen identificar en
non aparecen nas sucesivas edicións das súas obras completas.
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Some uncollected translations by ramón cabanillas
Abstract: We present the Galician version of seven poems of “Lírica inglesa”
published by Cabanillas in three issues of La Temporada de Mondariz in 1924 under pseudonyms. Two of them were included by the author in Versos de alleas terras e de tempos idos (Paráfrasis galegas) (1955) and, after comparison with this previous version, the changes are noted. The other five remained unidentified and do
not appear in successive editions of his complete works.
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Como se sabe, existen tres edicións da poesía completa de Ramón Cabanillas: a primeira foi publicada en Bos Aires ao coidado de Luís Seoane e Eduardo Blanco Amor, sendo recompilador dos textos Francisco
Fernández del Riego (Cabanillas 1959), con prólogo de Ricardo Carballo Calero e epílogo de Aquilino Iglesia Alvariño; a segunda foi publicada en Madrid por Ediciones Akal con prólogo e notas de Xesús Alonso Montero (Cabanillas 1979-1981) e, finalmente, a preparada por Xosé
Ramón Pena e Xosé Mª Dobarro para Edicións Xerais de Galicia (Cabanillas 2009).
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En cada nova edición aumentan os textos (poemas e prosas) de Cabanillas. Non obstante, non debemos asombrarnos, nin moito menos
acusar de neglixencia aos diferentes editores do autor se aparecen máis
poemas. Cabanillas publicou en moitos xornais e en diversas e variadas
revistas, de xeito que se fai imposible telos en conta todos porque resulta que non están ao alcance do estudoso; ou ben porque dalgunha revista determinada só se publicaron un ou dos números e a súa distribución foi nula, ou editábase nunha vila e só os desa vila, e talvez alguén
da contorna, sabe da súa aparición, etc. Pasa, en moita menor medida
no cambadés, o mesmo que acontece con Cunqueiro: debido á súa prolixa produción dispersa na prensa, poden aparecer, e aparecerán, moitos escritos del publicados aquí e acolá e que aínda non foron recompilados. O mesmo podería acontecer, por exemplo, con Otero Pedrayo, se
alguén se dedicase e recompilar todos os seus artigos xornalísticos en
galego, e xa non digamos en castelán. Nun mundo editorial tan limitado
como o galego, a recuperación e publicación de textos non recompilados é aínda unha tarefa pendente mesmo con autores centrais do canon. Esta achega pretende contribuír a completar unha posible edición
crítica da obra de Cabanillas.
A edición preparada por Pena e Dobarro engade novos poemas, algúns dos cales foron publicados en La temporada de en Mondariz, «boletín» que se publicaba no balneario homónimo desde finais de xuño
até principios de outubro de cada ano, é dicir, como di o título do boletín/revista, durante os meses en que estaba aberto o balneario, e que
se distribuía entre os clientes e amigos. Cabanillas colaborou moito
nel, sobre todo nos anos 1923/1924 (Rei 2009: 273-306). Nese boletín,
como afirma Luís Rei, o escritor fixo «crítica literaria, crónica de sociedade e publicou poemas galantes, de loita, relixiosos, históricos e costumistas [...] Tamén entregou Ramón para La Temporada o prólogo da
novela Pepe Castro [...]» (2009: 284-285), novela que, como se sabe,
non tivo continuidade. Ademais de todo iso, Cabanillas publicou neste
boletín unhas cantas traducións, curiosamente, todas de poetas de expresión inglesa. Mais esas versións apareceron con pseudónimos, agás
a dun soneto de Shakespare, que titulou «Amor de muller», e que está
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recollido en Poesía galega completa (2009). Unhas foron, posteriormente, recollidas no volume Versos de alleas terras e de tempos idos (Paráfrasis galegas), publicado en 1955 pola editorial Bibliófilos Galegos, outras
permanecen inéditas en libro, que nós saibamos, polo que a continuación reproducimos todas as versións que o poeta entregou, baixo pseudónimo, a La temporada en Mondariz, mesmo reproducimos dúas que
foron recollidas no devandito libro de «paráfrases», mais entregámolas
anotando as diferenzas que teñen coa versión definitiva de 1955.
No número 3 de La temporada de Mondariz (29 de xuño de 1924)
apararece a versión do poema «The Daybreak» de Longfellow (18871882), que foi logo recollida no volume Versos de alleas terras e de tempos
idos (Paráfrasis galegas). A versión definitiva, que é a que aparece no devandito volume, desta paráfrase contén algúns cambios con respecto á
que acabamos de transcribir e que o poeta publicara co pseudónimo de
Carmela Carrasco. Deixando de lado a grafía dos acentos (na versión
definitiva cambia sistematicamente o acento circunflexo polo agudo, e
no canto de aspas ao principio dalgúns versos coloca guións), reprodúcense só os versos da versión canónica (é dicir, publicada en libro) nos
que o poeta introduciu cambios, aínda que estes só sexan a colocación
dun acento en palabras que non eran acentuadas na versión primitiva.
Non reproducimos os versos nos que Cabanillas cambia o signo gráfico
do acento: â, ê por á e é.
O título na versión publicada en libro, pasa a ser Amanecida. Na
edición de Akal corríxese para Amañecida (o que puido ser un erro de
imprenta), título restituído na de edicións Xerais. As correccións que se
introducen na versión en libro reprodúcense a continuación do poema
e pódese observar como, se ben en ocasións o cambio corrixe unha
gralla, noutras afectan a escollas léxicas ou á expresividade do verso.
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Ó romper o día
De Longfellow1

Erguéuse do mar â aurora
un vento maino e sereo
e dixo âs brétemas: «¡Fora!
deixádeme limpo o ceo!»
5

10

15

20

Veira das dornas pasou
e c-os mariñeiros fala:
«¡A noite xa se agachóu!
¡Adiante! ¡Bogade! ¡Hala!
Meteuse na soedade
da froresta que durmía
e âs rosas dixo: «¡Espertade
que xa brila a luz do dia!»
Entrando nas carballeiras
acudéu os troncos: «¡Vede
que ê tempo! ¡Vosas bandeiras
de follas d-ouro estendede!»
E nos niños de pimpín,
de xílgaro e verderol,
berra: «¡Canto palanquín!
¡A cantar que ehí ven o sol!»
Vendo que tamén o galo
inda non dera de sí,
fungóu bravo: «¡Hai que matalo!
¡Arriba, ki-ki-ri-ki!!»

1

Corríxese «Lougfellon», que é como aparecía no orixinal.
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Na veiga sacude a espiña
que abanea soñadora:
«Xa está eiquí a tua amiga!
¡Esperta e saúda â aurora!»
No outo campanario, aiña,
co-a campana rexoubea:
«¡Toca, toca, campaiña!
¡É hora que se erga a aldea!»
Logo, ô camposanto baixa
e dille ôs mortos, saudoso:
«¡Non abrades inda a caixa!
¡Non ven inda o día voso!»
Vertida por Carmela Carrasco
La temporada en Mondariz, 3, 29 de xuño de 1924.

V. 14: sacudéu as ponlas: «¡Vede
V. 18: pintasilgo e verderol,
V. 20: ¡A cantar, que sai o sol!
V. 23: fungóu bravo: «¡Hai pra matalo!
V. 31: —Tangue, tangue campaíña!
Tres meses e medio despois, o poeta de Cambados entrega novas
versións de poetas de expresión inglesa. Poetas estadounidenses: Mary
Carolin Davies (1888-1940?) e Edgar D. Kramer (1887-1966); ingleses,
como John Payne (1842-1916) —versión que está recollida en Versos de
alleas terras...—, como británica se pode considerar a Agnes Grozier Herbertson (1875-1958), ben que naceu e viviu en Oslo; ou australianos:
Francis Brown. De John Class, non demos atopado a súa nacionalidade.
A sinatura «C. P.» aparece nas traducións de Payne que encontramos
recollida no volume de 1955, o que nos permite identificar a Cabanillas
como autor tamén do monllo de traducións dos outros catro autores,
que aparecen xuntas no número 14 baixo o título «Lírica inglesa» coa
mesma sinatura, aínda que para un dos poemas cámbiaa e introduce as
Abriu, 10 (2021): 247-261
ISSN: 2014-8526, e-ISSN: 2014-8534

18945_Abriu 10 (tripa).indb 251

14/9/21 12:58

252

Xesús González Gómez

La Temporada de Mondariz, 3 (29/6/1924), p. 3.
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iniciais «A. C.». Transcríbense seguindo a disposición orixinal, comezando polo grupo de poemas non atribuídos que encontramos en La temporada en Mondariz, ano xxxvi, número 14 (14 de setembro de 1924).
LÍRICA INGLESA
Dispostos
De Mary Carolyn Davies

Ela e eu ben sabemos
que un día ha de morrer o noso amor.
Estamos proparados:
ela sábeo; eu ben seguro estou.
Non pode ser eterna
esta pasión;
e estamos vixiantes,
sereos e a compás os corazóns,
agardando a tranquía
morte do noso amor
Anque inda dura, ô remate irase
esta doce ilusión:
e estamos proparados para un día
decirnos sin tristura: ¡adios...! ¡adios...!
¡Qué inquedade máis fonda
sufriremos os dous
	  (¡os dous!)
si n-ese mesmo día descobrimos
que non morre o amor!
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La Temporada de Mondariz, 14 (14/9/1924), p. 2.
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Cegueira
De Edgar Daniel Kramer

A choiva, descoberto
paseio soio.
Os que me miran
cavilan que estóu tolo
e que â choiva e ô vento
doído, choro
a fonda pena
do lonxano amor morto.
¡Non saben que da choiva
con que me mollo
cada pingota ê un bico
de un amoriño novo!
---Os que nos ven agora
xuntiños n-un arrolo,
paseiando do brazo
nos sendeiros do souto,
móvense con xenreira
e reviran os ollos.
Nas suas cholas de sebo
leio que din «É un tolo.
Esquecéuse, sin pena,
do amor antigo, morto

Desterro
De John Class

Unha estrela que fuxe
no medio das estrelas,
racha de morte fonda
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o mantelo de seda
e colle, costa abaixo,
o camiño da terra.
Un regueiro de luz fica no ceo,
como o ronsel no mar, â lúa chea.
Eu penso en tí...
¡Quén fora estrela!
C.P.

Canción
De Agnes Grozier Herbertson

Moza leda e ditosa
de novo quere ser a alma miña.
Nunca o ceo ficóu tan azuado
dempóis da choiva doce e miudiña.
Nunca, pasada a noite tromentosa,
tivo o ceo esta prácida ledicia.
De roseira en roseira.
vexo as abellas, a ir e vir, no souto.
A campía está chea de soídos
e as ovellas, xa fartas, teñen sono.
no val, as ágoas bulidoras tanguen
as cantareiras campaíñas de ouro.
A alma miña quere
ser de novo feliz e moza e leda.
Nunca as torres que míran o alto ceo
acertaron a ver tanta beleza,
Inda nunca xiróu o vello mundo
tan frorecido en líricas promesas.
A.C.
Mondariz-Balneario, setiembre [sic] 1924.
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No número 16 (28 de setembro de 1924) de La temporada en Mondariz publicouse este poema de John Payne, que apareceu canda outro, de
Francis Brown, que transcribiremos seguidamente. Este último foi recollido, como dixemos, con cambios, no citado Versos de alleas... A versión dos dous poemas asinábaa as siglas C.P.
LÍRICA INGLESA
O pazo dos nenos
De John Payne

5

10

15

20

Da cibdade dos sonos n-unha escondida rúa,
envolveito na quieta craridade da lúa
hai un pazo encantado; o pazo dos meniños
de ollos vagariñantes e cabelos louriños
que inda gardan o doce recendo da nacencia
e ainda levan nos beizos a hostia da inocencia,
don diviño que bica e convirte en irmán
do anxeliño do ceo ó meniño do chan.
Alí a luz faise rosas; e alí ten El Señor
o seu xardín de estrelas que sempre están en fror.
Na froresta encendida e roxa, como un mar
de amapolas bermellas, ó craror do luar
os meniños percorren os azúes sendeiros
xogando co-as froridas raiolas dos luceiros.
Tan somentes ós nenos conquerir lles é dado
Adentrarse nas lindes do xardín encantado
Onde as estrelas tenden as bermellas raiolas
Como un mar de encendidas e roxas amapolas.
A porta non se forza con ferro nin vontade:
non val o poderío nin val a santidade.
Para ter na froresta entrada ceibe e franca
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La Temporada de Mondariz, 16 (28/9/1924), p. 3.
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é mester ser meniño de alma prácida e branca
non ter dado pasada nos camiños do chan
e na soave inocencia ser dos anxes irmán.

Na versión definitiva deste poema (Cabanillas 1955) os dous primeiros versos convértense en catro, co que na versión definitiva o poema
contén dous versos máis que na versión primeira, e queda así:
Da cidade dos sonos
nunha escondida rúa,
Envolveito na meiga
craridade da lúa

V. 5 (7 en Versos de alleas...): que inda gardan o tenro feitizo da nacencia
V. 9 (11 en Versos de alleas...): Alí a luz faise rosas e alí ten El Señor
V. 11 (13 en Versos de alleas...): No verxel, encendido e roxo como
un mar
V. 12 (14 en Versos de alleas...): de papoulas bermellas, ó craror do luar
V. 17 (19 en Versos de alleas...): onde as estrelas tenden as fulxentes
raiolas
V. 18 (20 en Versos de alleas...): a ras do mar das roxas, ridentes amapolas.
V. 22 (24 en Versos de alleas...): é mester ser meniño de alma sinxela
a branca
V. 24 (26 en Versos de alleas...): e na limpa inocencia ser dos anxes
irmán.
Como diciamos liñas atrás, canda este poema de John Payne, C. P.
(é dicir, Ramón Cabanillas) entregaba a versión dun poema do poeta
australiano Francis Brown, tradución que non foi recollida en libro:
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Moita sorte
Pompkin ê un d-eses homes faladores
que se botan e louban de adiviños
e de que canto dín todo sái certo,
como si leran nos celestes libros.
Unha mañán, fai pouco, ô atoparme
saudóume n-o medio do camiño:
«¿Seica vas de pescata? ¡Dame envexa!»
e mirando pr-o ceo, inda me dixo:
—«Pois, pol-as miñas contas terás sorte;
moita sorte, abofellas! ¡Eu cho digo!»
¡Ai, toda a miña vida lembrareime
de aquela mañanciña e do adiviño!
Chovéu a Dios dar ágoas todo o dia
e todo o que pesquéi fou un resfrío.
O xantar que levaba na canana,
sin saber como, foi a dar ô río
e pilléi unha fame... ¡Diol-o sabe!
A chuvisca mollóume como un pito.
tropecei n-un cañoto. C-os anzuelos,
cana e cesto, perdín os mais avíos.
E dende entón e para mentras viva
fíxome o seu escravo o reumatismo.
De noite xa, para rematar a festa
Trabuquéime, a dar voltas, no camiño.
Pois, inda non foi eso o pior do conto.
Onte tornéi a ver aquel xudío
E o sinvergonza veu en dereitura
Cabo de min, a saudarme, rindo.
E cando oieu as miñas queixas, teso,
Falóume así con grande señorío:
—«Eu dixen que terías moita sorte
E non me volvo atrás. ¡O dito, dito!
Que fose boa ou mala non o xuro.
Agora, que foi moita... ¡ti ês testigo!
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Haberá extraviadas máis traducións (paráfrases) de Ramón Cabanillas na prensa do país? Chi lo sa! Mentres, recomendamos a lectoras
e lectores o traballo de Antón Figueroa (1983) sobre as traducións ou
«paráfrases» que fai Cabanillas de Baudelaire, e tamén, xa pura curiosidade bibliográfica, o de Andres Pociña (2001), quen non cita o traballo
de Figueroa.
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