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n 2011 cúmprense cen anos do nacemento de Álvaro Cunqueiro Mora. Esta conmemo-
ración supón unha oportunidade para revisar o legado do escritor mindoniense, facer ba-
lance dos estudos cunqueirianos e propiciar novas aproximacións críticas á súa obra.

A dimensión galega e universal da obra e da figura de Álvaro Cunqueiro convertérono nun factor
privilexiado para a proxección de Galicia no mundo. O pensamento e a imaxinación cunqueiriana
renovaron a conciencia dos propios galegos sobre si mesmos, establecendo novas pautas que con-
tribuíron a definir a identidade galega e a imaxe do noso país. 

Ao longo deste ano están a ter lugar por toda a xeografía galega  diferentes actividades para con-
memorar a figura do polígrafo mindoniense, entre elas exposicións, faladoiros congresos, roteiros,
eventos gastronómicos e representacións teatrais. Por suposto, a música non podía faltar neste pro-
grama xa que a obra de Álvaro Cunqueiro serviu de alento e inspiración a grandes intérpretes deste
país. Amancio Prada ofrécenos estas Camelias para Cunqueiro como a súa homenaxe ao creador
de obras poéticas tan senlleiras como Herba aquí ou acolá e Dona do corpo delgado. 
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A DAMA QUE ÍA NO BRANCO CABALO

O CABALEIRO DA PRUMA NA GORRA

NO SONO DO CUCO NOVO

NO BICO DO GALO A I-ALBA

QUECHEMARÍN DA VERDE BANDEIRA

DÍXENLLE À RULA: PASE, MIÑA SEÑORA!
NA NAO DO MAR LARANXA

HAI UNHA ILLA LOUBADA

OUTONO CEDO DE GAITAS

O RIO LEVABA OS OLLOS

A DORNA VAI E VEN

POR OÍR A UNHA RULA DECIR DE AMOR

AMOR DE AUGA LIXEIRA

Un día de 1976, asinando exemplares dos meus dous primeiros discos, Vida e Morte e Rosalía de Cas-
tro, nunha tenda de Vigo, apareceu o meu amigo Carlos Casares en compañía de Álvaro Cunqueiro.
Presentounos e estivemos a charlar un anaco. Díxome entón Cunqueiro que me ía mandar un artigo
que escribira e publicara sobre as miñas cancións de Rosalía... A verdade é que nunca cheguei a ver
aquel artigo; pero faime ilusión pensar que existe, ou que existiu na súa imaxinación, aínda que quede
coas ganas de lelo. Foi a primeira vez que vin a Cunqueiro. A segunda e a última sería anos máis tarde,
no outono do 80: dera un recital en Vigo e, paseando pola cidade, descubrín nunha libraría o primeiro
tomo recentemente editado da súa obra en galego completa: Poesía e Teatro. Merqueino e, coa desculpa
de que mo asinase, chameino; quedamos en vernos pola tarde na súa casa. Acompañoume Víctor Frei-
xanes. Ofreceunos un café cunha copa de augardente de herbas. Un sol apoucado douraba as mazás es-
tendidas nun canto da sala. Falamos de Lord Dunsany, dos primeiros trobadores e das novas  cantigas
do libro que me estaba a dedicar... Cando lle comentei o meu propósito de poñerlles música alegróuselle
a cara. Ao despedirnos, trataba de imaxinarme o Cunqueiro mozo que escribira Dona do corpo del-
gado. O mesmo que agora estará a vivir algún dos seus marabillosos mundos soñados, xunto a Merlín
e familia, con Bernal de Bonaval e con Mendiño, roldando á princesita aquela da garganta de cristal,
que se poñía colorada ao beber ribeiro tinto, sob os abelaneiros frolidos...

Vaian estas cantigas como camelias para quen fixo que coa súa obra Galicia viva mil primaveras máis. 

Amancio Prada

Remocícaseme o espíritu ao escoitar os meus poemas, os máis deles nacidos cando eu estrenaba
un corazón novo do trinque. Parte son ben da miña alma e da miña aventura de home.

Álvaro Cunqueiro. Abril, 1980
“
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INTÉRPRETES
HILARY FIELDING: violonchelo
JOSETE ORDÓÑEZ: guitarra e mandola
AMANCIO PRADA: voz e guitarra
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