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A Ofrenda Lírica á nena María Isabel Ramón Algarra no día da súa Primeira Comunión xa foi citada varias veces, entre
outros, polo profesor Alonso Montero,
quen recibiu un exemplar deste opúsculo
de mans do propio Ben Cho Shey, pai da
comungante. Tendo en conta que a tiraxe
da edición, datada o 29 de maio de 1955,
non venal e numerada, foi de 200 exemplares, seguramente non son moitas as
persoas que posúen esta pequena xoia.
Na miña casa hai un, agasallo da amizade de Xosé Ramón e Fernández-Oxea
a Eugenio Campo Mourelo, pai de quen
isto escribe. Alén das panxoliñas de cada
Nadal, enviáballe as publicacións que
ía facendo, cordialmente dedicadas. A
amizade, que comezara en 1935, cando
o ourensán chegara a Lugo como Inspector de Ensino Primario, había durar até o
pasamento de Campo, en 1967. No Diario, aínda inédito, de Ben Cho Shey, hai
20 páxinas nas que fala da casa do Val do
Mao onde el e a súa dona Isabel Algarra
sempre eran ben acollidos, chegando a
gardar alí os mobles cando en 1937 foi
desterrado a Cáceres. Ao seu amigo ref írese con palabras tan xenerosas como as
que seguen: “Uxio é un home providencial
nesta terra: actua de menciñeiro, de notario, de escolante e igual pon unhas inyecciós como redacta un contrato de venda.
Bo a carta cabal, honrado como poucos,
a sua concencia estreita procúralle escrúpulos que a outros lles parecen nimiedades. A xente abusa da sua bondade e non
dispón de tempo para ren”. Descúlpeseme
esta referencia persoal que, en todo caso,
pon de relevo a bonhomía de quen lle dedica tales gabanzas ao meu proxenitor.
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Os dez sonetos que constitúen a ofrenda lírica están asinados por Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza-Brey, Ramón Cabanillas, R. Carballo Calero, Augusto Casas,
José Díaz Jácome, A. Gómez Ledo, Ángel Johán, R. Otero Pedrayo e Victoriano Taibo, un
elenco certamente privilexiado.
Descoñezo cantos destes poemas foron de novo impresos para maior coñecemento
da obra dos seus autores. Cónstame que, polo menos entre os dedicatarios do Día das
Letras Galegas, hai algúns reeditados.
Esa é a razón pola que traio a estas páxinas o texto de Ricardo Carballo Calero. Non
sei se a historia se repite ou se xa antes alguén o achegou a un número menos restrinxido
de lectores.
Un anxo loiro de ollos como espranzas
na porta do aquén peta. A súa zanfona
aniñada no colo, tanxe, dona
das breas orceladas de arelanzas.
Un anxo loiro de froridas trenzas...
Mensaxeiro do alén, escuma e tona
da eviterna nenez cuia outa sona
á nenez fuxidía dá triganzas.
Hóspede que do ceo veu a terra,
embaixador das azas aos veus brancos,
ergue o seu canto enxebre á enxebre boca
n-onde hoxe o ceo de onde il ven se enterra
cando unha terra atinxe os ceos francos,
nube xa leve o que era grave roca.
Fingoy, 10 Febreiro 1955
Estamos diante dun poema de ocasión que, malia todo, é moito máis que un trámite
para cumprir co amigo. O autor proxecta nos catorce versos boa parte das súas constantes poéticas: A reflexión existencial e o motivo do anxo, con toda a súa simboloxía, no
que atinxe ao contido. O hilozoísmo, as imaxes audaces e o léxico requintado, se reparamos en aspectos formais.
Anjo de terra é de 1950 e, como explica Pilar Pallarés no limiar á antoloxía Fillo de
Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero), neste libro, ao igual que en Poemas pendurados dun cabelo (1952), “o poeta parte da crenza simbolista en que a imposibilidade de
gozar do Aquén está causada polo feito de ter -noutro tempo, noutro lugar- sido morador
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dunha ‘Cidade dos Anjos’ da que -como o albatros de Baudelaire- foi expulso. Anxo caído, arrandea-se decote entre a saudade da patria perdida, do ‘azul’, e o apelo do ‘verdor’
terrenal.”
Poemas pendurados dun cabelo (1952) iníciase cunha alusión a Damocles, mais o
cabelo non é da crina dun cabalo, senón de anxo. Non hai espada a pendurar del, senón o
espírito que o fai soñar co azul. Porén, fica a imposibilidade humana de coñecer o xeito de
chegar a un outro mundo situado alén dos sentidos. Adivíñase, talvez, malia que lonxe, o
mito da caverna. Un paraíso que perdemos outrora porque nos separa del a materia que
tira de nós e, na procura da beleza, pretende inutilmente achegárselle.
Do mesmo xeito no “Rondel do anjo do paraíso” (Salterio de Fingoi, 1961) vemos ao
da espada flamíxera obedecendo a orde de Deus, a expulsar ao home do Edén, mais sen
odio cara a este, cualificando o ben e o mal de misteriosa invención.
Xa en 1934, no poema “O sexo do anjo”, do libro O silencio ajoellado, apostrofa a
estes entes, ora ao que brande espada de fogo, ora ao da Anunciación; quer ao arcanxo
Miguel, quer ao anxo da garda; tamén ao da morte. Apostrófaos a lles preguntar, non sen
humor e ironía, cal é o seu sexo.
Semella que a miúdo, malia a súa condición de espíritos, imaxínaos coma paxaros.
En “Caza de anxos” son obxectivo dun arqueiro nocturno. Caen coma folerpas e os pastores atoparanos, pola mañá, entre as xestas, mollados polo orballo. O que cualifica de
“asañado cazador taciturno” -a propia voz poética- afúndese nas tebras.
Esta confrontación continua entre o anxo de ceo e o anxo de terra, o azul e o verde,
vén ser como o contrapunto da melodía da vida. Á fin o autor sempre se sentirá anxo de
terra, imposibilitado para desfrutar do aquén que por veces o seduce, por mor do pecado orixinal. Isto fica ben resumido nun verso de Futuro Condicional (1961-1980): “Un
leopardo eu son que lese a Bíblia”.
Así mesmo, no poema dedicado ao seu coetáneo Álvaro Cunqueiro (apenas 14 meses separaban os seus nacementos), sinala as coincidencias que os unen, non poucas,
mais acaba cualificando ao escritor mindoniense de fillo de Lilith, a primeira esposa de
Adán, anterior á mazá por tanto, non lastrado pola culpa. De aí a súa capacidade para
escribir desde a maxia da inocencia. Outros, entre os que se inclúe, son fillos de Eva,
amargados pola idea de pecado.
Malia todas as referencias bíblicas -por veces asociadas a outros mitos clásicos-, o
autor está máis aliñado cos teólogos modernos que coa teoría tradicional do pecado de
orixe e o mito de Adán e Eva. Semella que o entende como a propia natureza humana,
impotente para dar o salto á vida de Deus. O anxo sería o emisario portador da corda para
saír do pozo da propia condición.
Na metade dos sonetos da Ofrenda lírica hai anxos. Boa parte dos recordatorios,
a aquela altura, levaban a imaxe do ser alado, xa conducindo a un pequeno ou pequena
cara ao Neno Xesús, xa repartindo o pan eucarístico ou portando o copón.
O anxo de Carballo Calero, a tanxer unha zanfona, semella tirado dun pórtico románico. O orcelo, que atopa o seu espazo natural na pedra, orcela os ventos acompaña-
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dos de auga e neve porque, lonxe da súa condición vexetal, deveu en arelanza. É o mensaxeiro do alén que nunca perderá a inocencia, instalado na eviterna nenez, na nenez que
ten comezo mais non terá fin. E o poeta olla cara atrás a infancia efémera con desánimo.
Porén, o anxo virá coa misión de facer que a terra alcance o ceo a poñerlle ás aos veos
brancos da comungante. A que era, segundo as palabras do autor, grave roca, convértese
en nube leve. O milagre do regreso ao azul é posíbel.

