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A arquivolta frolida

ACONTECEU na campía galega non sei cándo. Está a paixase, ainda hoxe, maravillada. Mais o milagre foi 
símbolo doutra incomparable maravilla.

A eirexa leda e sinxela acougábase na aba da valente serra bretemosa. Un lombo ergueito de grá nai de mil 
cantareiros manantiales diverxentes. Os aires toleaban nos cotos, a neve aterecía os craros illós das chairas de 
enriba. Mais os aires calaban e a neve esmoía no máxico seo de carballeira queimada desde os Santos ao 
Marzal  polas  brasas  dun longo outono demorado.  Pois  no meio  dela,  acariñada polas  ponlas  orceladas, 
presidía na  eirexa baixo o arco triunfal,  a  imaxen do San Martiño,  soldado galo e cristiano,  humano e 
optimista, amigo das farturentas labranzas e dos destemidos viaxes.

Moita cristiandade acudía á romaxe do santo. Pra recibíla a carballeira dourábase e a serra afundíase nos 
lonxes en azules de outro mundo. O milagre acontecéu nun outono particularmente enxoito e luminoso. 
Calaron todas  as  fontes,  o  pé  figuraba  estadeas  levado polo vento  ao largo  dos  camiños  e  os  penedos 
alapeados soñaban coa le-diza da chuvia. Ao empardecer os ollos dos peregrinos ficaron extasiados: toda a 
pedra da eirexa verdegaba nunha primavera. Po1as fustes das columnas rubía unha saiva zugada do chán 
polas raíces misteriosas das basas que enflorecían como as torgueiras no Maio; verdeceron as follateiras de 
pedra  dos  capiteles,  e  as  arquivoltas  floreceron  en  roseiras  recedentes.  As  grandes  columnas  da  nave 
voltáronse en carballas agromadas, en froitas verdes as bolas ornamentales. O altar volvéuse un xardín e 
hastra as paredes crunas estráronse de froliñas coma os cotos no abrente do  Abril. De tal xeito se volvéu 
vexetal toda a pedra labrada que os paxáros dos.capiteles batían as aas e picaban nos froitos verdes. A xente 
fuxíu espaventada. O santiño quedóu soio na noite gozando da nova engromada que lle lembraba o vello 
bosque ornídico todo inzado de misterios e de esperanzas como nos tempos das suas primeiras predicacións 
cando deixóu a espada polo caxato do misioneiro.

O milagre explica unha grande realidade. O esprito non se acompasa no seu ceibe vivir á ordenación fatal das 
estacións decorrentes. A sua cronoloxía remanece de outros íntimos ceos. Se se somete ás medidas do mundo 
fica aprixoado polo mundo. O esprito que canta nas primaveras e cavitá nos outonos -ao igual dos arboredos 
e das colleitas- non pasa de ser un esprito folklórico, unha forma da paisixe. Hai outros ritmos internos, que 
mandan apartarse da paisaxe e vivir unha dinamicidade sua sin folgos nin melancolías invernáns. Os homes e 
os  pobos creadores  decátense  ben da curtedade  da  vida e  inspírana toda  nun senso de  primavera  e  de 
futuridade. É tristeiro ollar a pobos tan fortes coma o noso lembrarse da sua alma racial nas datas das festas. 
É pecador  deixarse  mandar polo pintoresquismo de data e  de  tópico fixo.  Galiza prá triunfar  no futuro 
precisa de xeneracións que vivan a Galiza do espritó e non se contenten coa Galiza das estacións,  que 
sobrepoñan outras realidades á realidade da paisaxe. Pódese pensar e sentir en galego nun coarto de hotel de 
New York ou de París sin precisión de que a fiestra se tranquee sobre un tremolecer de ría nin a un saloucar 
de piñeirales. Aturúxase demasiado nas corredoiras dos libros gategos. A.salvación virá cando os galegos 
podamos pórnos diante a verdade ceibe do noso esprito.
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