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O TEXTO DESTECIDO 
(NOVAMENTE PENÉLOPE) 

 
 
 
‘O retorno de Ulises’ de Álvaro Cunqueiro foi publicado 

dentro de Herba aquí ou acolá en 1980, no segundo volume da 
súa obra completa.  

 
 O RETORNO DE ULISES 

1 Pende en que pende Penélope pensativa 
 perde novelo nove novamente canto. 
 
3 Este rosto que ás augas envexando 
 como sorri tecendo cando o vento: 
5 ás augas como sorrí envexa que tecendo 
 ese rosto en que pende que amañeza. 
7 Cando o vento o novelo novelovento leva, 
 –os longos dedos que nasceron frautas 
9 na boca de Ulises, cando namorado. 
 Digo que os longos dedos non resisten 
11 os pós do vento que nas oliveiras, 
 os longos dedos que solprendidos dicen 
13 novelovento, novelo nove pido, 
 o meu corazón tecendo mar e soño 
15 baixo esa ponte de ignorados ríos. 
 ¡Ouh Venus!, ¿ónde camiña o fío revoando 
17 que as miñas brancas pernas amorosas, 
 ónde os muiños, onde o vento xira, 
19 canles por onde o vento pasa, pisa? 
 Dígoche Venus por cómaros, valados, 
21 rocas, camiños, pontes, asubíos, 
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 ese fío é un rosto que sorrí tecido: 
23 lembrandome agora estóu que no novelo 
 nove os beizos cando se pregan falan. 
25 ¿Soiamente dicen que cándo ven a sede 
 polas celestes pontes desas illas? 

 
Trátase dun poema aparentemente enigmático, que xoga 

conscientemente a mostrar a realidade opaca da linguaxe, por 
medio dun recurso poético que se achega, ao seu xeito, ao mo-
nólogo interior ou corrente de conciencia. O personaxe de Uli-
ses xa fora tratado polo autor na súa novela Las mocedades de 
Ulises46. Cunqueiro preséntanos, por medio dunha coidada am-
bigüidade enunciativa, un discurso que, unhas veces, é o de Pe-
nélope e, outras, o dun narrador fóra das coordenadas espaciais 
e temporais da mítica muller. Nese discurso, evócase a saudade 
de Ulises, aínda non regresado á súa illa orixinal, primeiro de 
xeito monolóxico e, despois, invocando á deusa Venus, deidade 
do amor e depositaria das íntimas mensaxes de Penélope. O po-
ema, dada a complexidade do seu discurso e as variadas inter-
pretacións que sobre el cabe levar a cabo, debe ser comentado 
con detalle, xa que deses matices depende unha posible herme-
néutica xeral. 

____________ 
46 Las mocedades de Ulises narra a vida do heroe na súa mocidade baseán-

dose non só na Odisea homérica senón en toda a tradición e cultura antiga 
grega que a literatura nos transmitiu: tratamento mítico, tradicións populares, 
fantasía, cun paralelismo moi significativo entre o fondo e a forma: linguaxe 
popular, lírica e épica combínanse nunha harmonía suxestiva. Cunqueiro crea 
a vida do novo heroe ao xeito dos poetas tráxicos gregos que concibían as len-
das tradicionais e o mito desde o punto de vista das máis íntimas conviccións 
da actualidade e converteron a traxedia mítica nunha representación cotiá, en 
versos líricos. Por iso é polo que Cunqueiro afirme nas mocidades que «a ver-
dadeira conversación humana apréndese na traxedia». O mito faise popular 
escollendo para iso todo o que A Odisea ten de real e vital; o mundo aristocrá-
tico e ennobrecedor está transformado nun ambiente que evoca máis aos per-
sonaxes da obra precéptica Traballos e días de Hesiodo que aos heroes homé-
ricos. En Hesiodo, o traballo honra ao home e a valía e a estimación van uni-
das ao diñeiro. 
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A estratexia que desenvolve o seu autor non é outra que a 
que deriva da primacía do significante47. Trataríase de situar dú-
as ou tres palabras en cada secuencia, de maneira que da repeti-
ción desas palabras clave dependese a percepción do sentido que 
se lle quere dar ao fragmento, e logo reencher o resto do discur-
so a partir de palabras de coincidencia fónica, formando, unhas 
veces, unha sonora aliteración, outras un xogo paralelístico. Os 
dous primeiros versos poden darnos xa algunhas pistas concretas 
sobre estes procedementos. ‘Pende en que pende Penélope pen-
sativa/ perdo novelo nove novamente canto’. Os dous significan-
tes centrais son Penélope e novelo, o que estimularía na con-
ciencia a presenza dun suxeito (Penélope) e un obxecto (novelo), 
de maneira que resultaría posible construír calquera frase con 
verbo transitivo intermedio, unha frase do tipo ‘Penélope desen-
rola un novelo’ ou calquera outra semellante, aínda que sen a 
____________ 

47 Lacan reformula e modifica a fórmula saussureana, di que hai unha orde 
de significantes puros, que existen antes que os significados. Esta orde lóxica é 
o inconsciente. A linguaxe non está composta de signos senón de significantes. 
Por iso inverte a relación e sitúa o significante sobre o significado. A barra xa 
non implica unión senón resistencia (por iso aparece máis grosa), debe conside-
rarse como unha barreira a franquear, pois o significado debe advir. Para La-
can, cando se trata de significación, a unidade xa non é o signo (por exemplo a 
palabra do dicionario) senón a cadea significante, que procrea un efecto de sen-
tido. Por iso o significado deslízase baixo o significante e a relación entre am-
bos é extremadamente inestable. Lacan persiste na referencia ao signo saussu-
reano e, seguindo a Lévi-Strauss, expón a primacía do significante subvertendo 
así a concepción do signo. Posteriormente Lacan reformulará os seus teoriza-
cións e fará unha pasaxe da conceptualización da palabra plena (1953) ao dicir 
a medias (1973), á vez que descarta a noción do punto de capitonado como 
punto de suposta concordancia entre o significante e o significado. Para Derrida 
A primacía ou a prioridade do significante sería unha expresión insostible e ab-
surda de formularse iloxicamente dentro da lóxica que pretende, sen dúbida le-
xitimamente, destruír. Nunca o significante precederá de dereito ao significado, 
sen o cal deixaría de ser significante e o significante significante xa non tería 
ningún significado posible. O pensamento que se anuncia nesta imposible fór-
mula sen lograr instalarse nela debe polo tanto enunciarse doutro xeito: non 
poderá facelo senón facendo sospeitosa a idea mesma de signo, de signo-de, 
que sempre permanecerá ligada ao que aquí cuestionamos. Polo tanto, no lími-
te, destruíndo toda a conceptualidade ordenada ao redor do concepto de signo 
(significante e significado, expresión e contido, etc.). 
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presenza explícita dun verbo significativo que puidese establecer 
o nexo entre o suxeito e o obxecto, para que sexa o lector quen 
encha ese oco, ese baleiro. Eses dous significantes centrais atra-
en por analoxía outros significantes coincidentes, nun xogo de 
aliteración, de maneira que xunto a ‘Penélope’ aparecen, sobre a 
base do Pe(n)- inicial, ‘pende’, ‘pensativa’ e ‘perdo’, e xunto a 
‘novelo’ aparecen ‘nove’ e ‘novamente’. Unicamente a palabra 
‘canto’, palabra final da secuencia e, por tanto, dotada dunha 
particular resonancia, mantense fóra deste peculiar mecanismo. 
‘Penélope’, ‘novelo’ e ‘canto’ constitúen, pois, a base deste xogo 
que ten como punto de partida a convicción de que no discurso 
real a nosa atención se dirixe aos significantes que consideramos 
centrais, de maneira que os adxacentes resultan prescindibles ou 
cando menos laterais na comprensión xeral do discurso. Así su-
xeitos e complementos directos terían prioridade sobre outro tipo 
de complementos. A acción sobre a descrición. E, reducidos a un 
nivel profundo, suxeito e obxecto serían o único imprescindible. 
O que se deriva, seguindo este argumento, sería unha frase do ti-
po ‘Canto a Penélope e o seu novelo’. A frase e o seu sentido, 
malia estar disposta de xeito inverso, pode ser percibida perfec-
tamente coa lectura do texto.  

Ademais, a expresión inicial ‘pende en que pende’ obtense 
da forma particular do idiolecto cunqueiriano, en moito debedo-
ra do dialecto mindoniense, segundo a cal ‘pende en’ equivalería 
a ‘depende de’, de xeito que poderíamos trasladar esa expresión 
a outra máis próxima de nós: ‘depende de que depende’. Penélo-
pe pensativa estaría pensando de que depende que… e proba-
blemente, polo sentido xeral do poema, a continuación desta fra-
se estaría centrada en algo relacionado coa chegada do amañecer 
e co retorno de Ulises, título, por outra banda, do poema.  

A intertextualidade con todos os textos sobre Penélope pre-
cedentes48 é obrigada para a comprensión cabal do discurso toda 
____________ 

48 Pódese consultar ao respecto o artigo de Aurora López “Interpretaciones 
de Penélope desde el mundo clásico al nuestro” (López, 1999) en que se fai un 
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vez que se presupón un lector competente capaz de proceder a 
desentrañar o texto cunqueiriano como se dun xeroglífico se tra-
tar. Neste sentido a Penélope de Cunqueiro49, fronte á de Xosé 
María Díaz Castro, que era unha Penélope durmida e preguicei-
ra, é unha Penélope insomne. Unha Penélope que vai enrolando 
durante a noite os novelos que empregou para tecer durante o 
día. O ‘novelo nove’, por tanto, no sentido do novelo número 
nove, sería o último dos novelos enrolados durante a noite e ese 
número sinalaría a proximidade do amañecer50.  

E o ‘perdo’ que dá inicio ao segundo dos versos establece-
ría unha liña semántica relacionada co vento, que vai ser desen-
volvida a continuación, de maneira que o vento levaría o novelo 
                                                                                                                  
percorrido bastante completo e significativo da presenza do tema na tradición 
lírica galega. Igualmente o artigo de Fernando Lillo Redonet, “La temática 
homérica en la poesía gallega” (Lillo Redonet, 1997).  

49 Nun artigo titulado “Dudas y muerte de Hamlet”, publicado o 28 de mar-
zo de 1956 en La Voz de Galicia, Cunqueiro escribe: “Casi tanto como a Uli-
ses, héroe de las batallas y de los discursos, rico en ardides, amo al incierto 
señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca. En mi «Merlín e familia», no saqué 
a Ulises, y me pesó, que me hubiese sido muy sabrosa cosa –ahora me doy 
cuenta– haberlo traído, cuando peregrinaba, a la casa del señor mago mi amo, 
a librarse de cualquier encanto, pedir memorias de Itaca, o encargar un elixir 
de larga vida y eterna hermosura para doña Penélope, o quizás un hilo colora-
do, para que lo usase Penélope en tejer una boca humana en el tapiz de su te-
rrible paciencia y desamparada soledad, y una vez aquella boca tejida, hablase 
anunciando que Ulises, una mortal nostalgia a vela por el mar como un navío, 
regresaba. El hilo lo mandaría a Itaca don Merlín por una paloma mensajera. 
Ulises llegaría al amanecer con salobre rocío de las navegaciones en la barba 
dorada, y al hombro el remo, y saludaría a la señora doña Ginebra, que estaría 
en el balcón, aliviándose del sol con una sombrilla del color de la violeta. En 
la cámara de Merlín, Ulises se sentaría en el sillón de respeto, cabe el atril, en 
el que tendría abierto mi amo la «Odisea» de Homero, y tengo para mí que 
tanto el héroe como el mago no dejarían de cantar algún dorado hexámetro”.  

50 Noutro artigo titulado “El Faro de La Coruña y las estrelas”, publicado o 
1 de agosto de 1954 en La Voz de Galicia, pode lerse: “Ulises peregrinando –
Itaca siempre al amanecer, en el horizonte, como una ventana de pequeños y 
cuadrados vidrios, un rostro que regresa del sueño”.  

Esta idea do regreso de Ulises no mencer encontrámola tamén no artigo 
“Dudas y muerte de Hamlet”, publicado o 28 de marzo de 1956 en La Voz de 
Galicia: “Ulises llegaría al amanecer con salobre rocío de las navegaciones en 
la barba dorada, y al hombro el remo”. 
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e este, como o fío de Ariadna orientando a Teseo, conduciría a 
Ulises de regreso á súa patria. Por tanto, Penélope perde o nove-
lo número nove na última hora da noite cando se desata un ven-
to de madrugada e reflexiona de que pode depender que o ex-
tremo do fío dese novelo chegue ao encontro do seu amado es-
poso. E todo isto é cantado por Cunqueiro que, desde esa pala-
bra ‘canto’ se sitúa no plano dos grandes narradores épicos que 
como en ‘Canto a cólera de Aquiles…’ se dispoñen no inicio 
dos seus discursos, en tanto que enunciadores representados, ao 
longo de toda a tradición da epopea. ‘Arma virumque cano’, 
‘canto as armas e os varóns’, di Virxilio no inicio da Eneida.  

A palabra ‘canto’ é, por tanto, un indicio da tradición épica, 
un resto ruinoso que deixa esta simple marca no discurso do po-
eta, consciente de que a dimensión do seu discurso xamais dará 
para unha epopea, mais quere deixar esa pequena impronta, ese 
resquicio, como eco dun xénero que quere concitar, aínda que 
sexa como termo dialóxico, de xogo intertextual, no seu poema 
de tema, iso si, épico.  

Poderíamos considerar, por tanto, que nesta primeira se-
cuencia a enunciación se leva a cabo a través dun Eu lírico co-
rrespondente co autor implícito ou representado a través da 
forma ‘canto’, que se vincula, aínda que non necesariamente, 
coa voz que enuncia o texto. Mais a ambigüidade enunciativa 
mantense pola presenza en paralelo de ‘perdo’, que, tal e como 
estamos a interpretar, estaría disposto en boca de Penélope. Fic-
ción e enunciación aparecen, deste xeito, representadas no tex-
to. O poema presentaría un primeiro plano ficcional no que 
Cunqueiro aparece dispondo o seu texto e un segundo no que 
sería Penélope quen ocuparía o centro da ficción. Como no ‘su-
co vai e suco vén’ de Xosé María Díaz Castro, encontrariámo-
nos agora cun vaivén que nos levaría do realismo do ‘aquí ago-
ra’, ocupado por Cunqueiro escribindo o seu texto, á ficción de 
‘alí outrora’ ocupado por Penélope. Mentres no primeiro caso o 
discurso sería autodiexético, isto é, as coordenadas espazo      
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temporais do autor serían as mesmas da ficción, no segundo ca-
so o discurso sería heterodiexético, tempo e espazo alleo e dis-
tante ao autor. Así, Cunqueiro falará de si mesmo e de Penélo-
pe, mais Penélope só de si mesma.  

Hai, ademais, outro dato que non debe pasar desapercibido. 
O peculiar discurso do poema ten que ver coa ficción que se es-
tá a representar. De maneira que o texto destecido que Cunquei-
ro nos presenta é paralelo ao destecer da mortalla de Laertes 
que Penélope está a levar a cabo. Así que o poema sería un no-
velo, un fío enrolado en si mesmo, e non un fío tecido a formar 
unha tea. O poeta, como Penélope, procede a destecer o seu tex-
to. O fío, ademais, admite tres representacións: enrolado nun 
novelo, compondo un tecido e, finalmente, sendo arrastrado po-
lo vento á procura dun Ulises que debe ser guiado no seu cami-
ño de regreso. Estas tres posicións do fío volven levarnos no-
vamente á narratoloxía mística e, concretamente, á vía purgati-
va, iluminativa e unitiva. Mentres o fío forma parte do tecido, 
Penélope purga a ausencia de Ulises; cando o fío se destece pa-
ra formar un novelo, ten lugar a iluminación, a representación 
ideolóxica dunha posible solución ao seu conflito; finalmente, 
cando o fío voa, empurrado polo vento, á procura de Ulises, 
convértese en símbolo da unión, da conexión entre os dous es-
posos. E, máis unha vez, esta representación é análoga da dis-
posta polo percorrido narrativo canónico greimasiano. Por unha 
banda, o fío tecido é a proba cualificante; por outra, o fío enro-
lado no novelo e o fío a voar son parte da proba decisiva. Falta-
ría a proba glorificante que só terá lugar unha vez Ulises sexa 
regresado, circunstancia que fica fóra do texto mais que consi-
deramos probada por coñecermos o final da historia en todos os 
textos precedentes que serven como polos de dialoxía.  

A segunda secuencia, a que nos conduce ata o seguinte 
punto e aparte, ‘Este rosto que ás augas envexando/ como sorrí 
tecendo cando o vento:/ ás augas como sorrí envexa que tecen-
do/ ese rosto en que pende que amañeza’, sitúanos novamente 
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no plano do narrador lírico que contempla a Penélope sorrindo, 
envexando as augas porque están con Ulises, tecendo e vendo 
como o vento leva o seu fío, aínda que esta última circunstancia 
só está insinuada a través dunha frase sen rematar ‘cando o ven-
to’ e será completada posteriormente na seguinte secuencia. 
Agora abandónase a aliteración como forma compositiva arre-
dor dos núcleos semánticos centrais, e óptase pola reiteración de 
cinco núcleos: ‘ese rostro’, ‘como sorrí’, ‘as augas’, ‘tecendo’ e 
‘envexa(ndo)’. A secuencia suxire, por tanto, que Penélope sorrí 
mentres está a tecer, vendo como o vento leva o fío do seu no-
velo e ten envexa das augas que acollen o corpo do seu namora-
do e mesmo teñen contacto directo con el. E remata o fragmento 
retomando o tema inicial de ‘en que pende’ centrado agora no 
tema do amañecer.  

O feito de que agora se complete a secuencia inicial obrí-
ganos como lectores a refacer o sentido da primeira lectura, de 
maneira que acordemos que a Penélope pensativa estaba a pen-
sar nas razóns do amañecer, de que depende que amañeza.  

Por un instante asoma o Cunqueiro neotrobadoresco coñe-
cedor do tema da ‘alba’ e mesmo do subxénero que este tema 
enxendrou dentro das tradicións medievais europeas e, tamén, 
da galaico-portuguesa. Como é sabido, neste tipo de poemas, 
aparece a lamentación pola chegada da alba, causante da sepa-
ración dos dous namorados. Agora a alba é, tamén, causa de pe-
sadume en Penélope, porque co final da noite deberá enfrontar-
se ás demandas dos seus pretendentes, mais tamén razón de ale-
gría, por iso sorrí, porque está segura da chegada de Ulises. Este 
amañecer como instante decisivo, como tempo de acrecenta-
mento do destino, ten valor en tanto que punto de coincidencia 
dos destinos cosmolóxicos e humanos. O amañecer é un aconte-
cemento do cosmos que trae consigo a actualización dos acon-
tecementos humanos.  

O poema, como vemos, mestura dous motivos relacionados 
co tecer e cos fíos: Penélope e Ariadna. Ambos os dous son mitos 
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contrapostos. Mentres o fío de Penélope é circular, envolto en si 
mesmo, como se corresponde coa palabra novelo, o fío de 
Ariadna é lonxitudinal, proxectado fóra de si mesmo, lanzado 
sobre a distancia a procura de obxectos afastados. A Penélope 
de Cunqueiro é unha Penélope que se transforma en Ariadna. 
Lonxe de ser a muller fiel e solitaria que obedece á norma da 
espera delongada e paciente, é unha muller que se aventura, 
mesmo que sexa imaxinariamente, a través dese fío que o vento 
leva, a través das augas, para participar activamente na busca do 
seu namorado. O fío deixa de estar enrolado no novelo para se 
proxectar na distancia. O circular e o lonxitudinal asoman, por 
tanto, como dous motivos a termos moi en conta, motivos con-
trapostos, motivos que establecen unha das polarizacións se-
mánticas básicas de todo o poema. 

A terceira secuencia, ‘Cando o vento o novelo novelovento 
leva,/ –os longos dedos que nasceron frautas/ na boca de Ulises, 
cando namorado’, continúa coa mesma estratexia das secuen-
cias anteriores. Por unha banda, remata as oracións que ficaron 
incompletas e, por outra, abre novas oracións que deixa en sus-
penso. Así acontece co fragmento ‘como sorrí tecendo cando o 
vento’, da secuencia segunda, que agora encontra un verbo para 
‘vento’ en ‘leva’ ao tempo que constrúe o neoloxismo resultante 
da mestura de ‘novelo’ e ‘vento’: ‘novelovento’. A estratexia 
das oracións subordinadas incompletas obriga a que o ‘cando’ 
introdutor da frase fique sen consolidarse sintacticamente. Hai, 
ademais, un comentario, introducido por un trazo gráfico (-), 
que presenta un novo asunto, que só máis adiante será desvela-
do: Ulises asubiando, tal e como facía nos tempos en que anda-
ba a namorar a Penélope. Os longos dedos convertéronse en 
frautas na boca de Ulises. Neste trazo gráfico podemos entrever 
unha mudanza de enunciación, de maneira que esta confidencia 
de Penélope, coñecedora dos segredos de amor do seu namora-
do, só pode estar en boca da propia personaxe e non en boca do 
Eu lírico cunqueiriano. Así que a través dese signo prodúcese 
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un novo episodio da pluri-enunciación característica do poema 
en tanto que texto destecido, en tanto que novelo.  

Temos que reparar en que a palabra máis empregada ao 
longo de todo o poema é ‘que’ (13 ocasións). De maneira que 
este ‘que’, introdutor de frases subordinadas e de complementos 
directos, ten unha especial relevancia desde o punto de vista 
discursivo, toda vez que se converte no eixe desde o que deri-
van moitas das afirmacións do texto. De feito podemos sinalar 
dous tipos de ‘que’, en función da finalización ou non da frase 
que introducen: un primeiro tipo de ‘que’ en tanto que introdu-
tor de anacolutos e un segundo tipo de ‘que’, introdutor de ora-
cións acabadas. Esta insistencia no ‘que’ ten un aquel de reme-
moración onírica do discurso, como se alguén estivese a lem-
brar unha declamación da que só puidese extraer con exactitude 
o ‘que’, como de feito nos acontece cando escoitamos falar nu-
nha lingua que coñecemos pouco e da que somos quen de extra-
er contados fragmentos e enunciados. De maneira que a lem-
branza do discurso aseméllase a esta continua cadencia que 
Cunqueiro presenta, fragmentada, como se carecese de partes, e 
coa insistencia naqueles elementos gramaticais máis obvios, tal 
é o caso do ‘que’. O destecer do texto que Cunqueiro leva a ca-
bo, como no destecer do texto normal, fai que aparezan puntos 
do tecido que teñen marcas propias na medida en que foron re-
petidos liña tras liña. Así que no texto destecido asoman as 
marcas da subordinación, ao tempo que os restos do texto tecido 
van ocupando lugares insólitos con respecto á posición que 
ocupaban na organización racional do fío (o texto e o tecido).  

Este onirismo do poema, equidistante do discurso surrea-           
lista e do monólogo interior, ten sentido polo carácter insomne 
de Penélope. Desvela, tamén, a fatiga mental da madrugada lo-
go dunha noite sen durmir. A conciencia articula as súas frases 
de xeito fragmentario, insistindo naqueles aspectos que lle re-
sultan centrais e borrando aqueloutros que considera secunda-
rios ou superfluos. Non é o falar académico da pulcritude e da 
corrección senón o falar do insomne, na proximidade do delirio, 
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aínda que conservando a unidade temática. Deste xeito, o dis-
curso pode ser onírico pero non é delirante. Hai un control do 
que se di, e aínda que as frases se arremuíñan na conciencia con 
tanta velocidade que non é posible reproducilas, de xeito que se 
van amoreando unhas sobre outras, sen tempo de deixar máis 
que uns poucos vocábulos, logo a propia conciencia retoma as 
frases inacabadas para engadir palabras que, aínda deixando a 
frase sen rematar, permiten entender cabalmente o sentido, re-
construír o tecido que se foi destecendo. Este texto destecido, 
deconstruído, resulta certamente sintomático dos tempos que 
corren. Así que Penélope representa a deconstrución do texto 
poético como fórmula discursiva.  

O modelo discursivo que Cunqueiro pon en xogo neste po-
ema ten que ver, ademais, cunha certa vontade de reproducir a 
velocidade da conciencia, sempre moi superior á velocidade de 
escrita e de lectura. Tanto na escoita como na lectura hai frases 
que non se escoitan nin se len, toda vez que, unha vez oídos ou 
lidos os seus primeiros formantes, xa damos por sentado o que 
vai vir despois. Mais a complicación deste poema cunqueiriano 
brota máis, ao noso ver, do amoreamento de perspectivas enun-
ciativas que da singularidade do seu fío discursivo. Estas voces 
de Penélope e de Cunqueiro, sucesivas e alternadas, son propias 
do poema-novelo, no que xa desfeito o texto-tecido, presenta a 
nova realidade dos fíos, carentes xa da representación organiza-
da precedente, no que conviven a antiga ficción e a realidade do 
poeta-tecedor. Digamos que se o texto-tecido representaba a 
Penélope a tecer, cun marco de representación da enunciación, 
atribuíble ao poeta autor, e outro marco de representación desa 
ficción de Penélope tecendo, agora o texto-destecido mestura os 
dous planos, de maneira que os restos desas dúas imaxes, a cen-
tral e a do marco enunciativo, esnaquizados, convertidos en me-
ros resquicios do que foron, conviven nunha nova imaxe que 
ten que ver cunha pintura figurativa xa camiño da abstracción.  

Este poeta-tecedor fainos rememorar, tamén, un poema 
medieval que Cunqueiro reverenciaba: a pastorela de Airas     
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Nunes51, en que unha moza procede a cantar cantigas de amigo 
mentres vai tecendo unha grinalda, grinalda que se converte en 
propia representación do poema, en tanto que estrutura vexetal 
ornada con sucesivos florilexios. Non podía encontrar Cunquei-
ro mellor metáfora para a evolución da súa poesía. O destecer 
do texto-tecido, a deconstrución do discurso lírico, e Penélope a 
vivir o final da súa saudade, o momento en que se decide o si ou 
o non do regreso de Ulises.  

A cuarta secuencia, ‘Digo que os longos dedos non resis-
ten/ os pós do vento que nas oliveiras,/ os longos dedos que sol-
prendidos dicen/ novelovento, novelo nove pido,/ o meu cora-
zón tecendo mar e soño/ baixo esa ponte de ignorados ríos’, re-
toma a frase incompleta anterior para completala, ao tempo que 
introduce un novo anacoluto, ‘que nas oliveiras’, novamente en 
forma de oración subordinada. Como no fragmento anterior, a 
enunciación corresponderíase cun Eu lírico subordinado ao au-
tor empírico. O ‘digo’ inicial estaría emparentado, e dentro des-
ta liña de lectura, co ‘canto’ da primeira secuencia. Deste xeito 
evidenciaríase a autoridade enunciativa, o cumio da xerarquía 
enunciativa, o autor autoritario que goberna o discurso todo. 
Mais tamén pode pensarse, en liña co que dixemos anteriormente, 
____________ 

51 Tal e como sinala Teresa Seara (2005) “Por volta de 1928, Cunqueiro vai 
coñecer a edición que, das cantigas de amigo medievais, elabora José Joaquim 
Nunes pois hai que lembrar que non será ata os anos finais do século XIX can-
do comecen a difundirse os cancioneiros medievais, descubertos por entón. Es-
ta toma de contacto vai provocar no mindoniense o desexo de aproveitar os 
moldes formais e temáticos destas pezas e, como el mesmo afirma, “eu escribín 
unhas cántigas levado por aquel fermosísimo vento da nosa literatura medie-
val” (Navaza, 1977). Estas cántigas ás que se refire Cunqueiro son as que con-
forman Cantiga nova que se chama riveira, un volume que, malia preparado 
por Ánxel Casal para a súa edición en Nós, verá a luz co selo de Resol. Poste-
riormente, en 1957, sae de novo do prelo de Monterrey nunha edición aumen-
tada con seis cantigas que se axustan máis fielmente ós modelos medievais. A 
inclinación neotrobadoresca do poemario será suficiente para que, a partir del, 
Cunqueiro sexa considerado como un dos cultivadores desta tendencia, con to-
do, o neotrobadorismo que amosa nesta obra decántase máis por unha procura 
próxima á neopopularista dos seus coteáneos casteláns (principalmente de Lor-
ca e Alberti) que pola fidelidade á forma inmóbil dos cancioneiros”. 
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que a que fala é Penélope, única coñecedora deses pormenores 
da vida de Ulises. E a esta interpretación contribúe, sen dúbida, 
a mención ao propio corazón, ‘o meu corazón tecendo mar e 
soño’. Mais tamén ese corazón podería ser o do propio Ulises 
ou, mesmo, o do Cunqueiro autor empírico. En calquera caso 
imponse unha lectura na que Ulises solicita o fío dun novelo pa-
ra regresar e faino asubiando, dispondo os seus longos dedos na 
boca para emitir un asubío que se escoite na distancia. E o no-
velo que Ulises solicita, ese novelovento que ha levar o vento, é 
o novelo nove, o novelo que o vento fixo voar na primeira das 
secuencias, o novelo derradeiro de cantos enrolou Penélope an-
tes do amañecer.  

Dicía o propio Cunqueiro no seu artigo de 1956, en argu-
mento que, sen dúbida, ten moito que ver co poema:  

 
“encargar un elixir de larga vida y eterna hermosura para doña 
Penélope, o quizás un hilo colorado, para que lo usase Penélo-
pe en tejer una boca humana en el tapiz de su terrible pacien-
cia y desamparada soledad, y una vez aquella boca tejida, ha-
blase anunciando que Ulises, una mortal nostalgia a vela por 
el mar como un navío, regresaba” (Cunqueiro, 1956).  
 
O Cunqueiro xa vello que escribe este poema, dentro dun 

poemario en que se representa a si mesmo a través da paráfrase 
do Edipo en Colono, está a enrolar, como Penélope, o novelo 
nove, o derradeiro dos seus novelos, o resultado de desenrolar o 
derradeiro tecido-texto. O Ulises por chegar é, tamén, o final da 
súa longa vida de tecedor, compoñedor de tecidos-textos.  

Na quinta secuencia, ‘¡Ouh Venus!, ¿ónde camiña o fío re-
voando/ que as brancas pernas amorosas,/ ónde os muíños, onde 
o vento xira,/ canles por onde o vento pasa, pisa?’, a voz lírica 
interpela a Venus para coñecer os pormenores da viaxe do fío, 
ansiosa por coñecer o percorrido que ese fío, saído das súas 
‘brancas pernas amorosas’, leva a cabo para poder chegar até 
Ulises. Novamente a frase introducida por ‘que’ fica sen ser re-
matada, para presentarnos os muíños onde o vento xira, as canles 
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por onde o vento pasa. A reiteración de ‘onde’ establece a im-
portancia deste coñecemento para a muller tecedeira. Recupéra-
se, ademais, o xogo aliterativo a través da secuencia ‘pasa, pisa’.  

Agora o enunciador lírico é, claramente, Penélope, cando 
menos no fragmento en que evoca as súas ‘brancas pernas amo-
rosas’52.  

Neste fío do novelo que é levado polo vento hai, tamén, 
unha evocación da recepción do discurso lírico. O poeta-tecedor 
deconstrúe o seu tecido-texto e o novelo resultante é levado po-
lo vento, ‘novelovento’, á procura desa distancia que Ulises re-
presenta. Digamos que o poema suxire tres hermenéuticas dife-
rentes: por unha banda, no plano da existencia cunqueiriana, o 
regresar de Ulises é a morte da Penélope pensativa, final do mi-
to, representado a través do texto destecido, premonición acaso 
da propia morte do autor; no plano da historia da literatura, o 
poema é unha introdución á posmodernidade53; na historia da 

____________ 
52 Esta interpretación difire considerablemente da feita por Teresa Seara 

que afirma (Seara, 2005): “En “Retorno de Ulises”, a Penélope que tece per-
dida nos recordos -“Pende en que pende Penélope pensativa/ perdo novelo 
nove novamente canto”, dinos Cunqueiro- vai ser a destinataria do parlamento 
de Ulises quen, tras comparala con Venus, percibe un feito esencial: que, 
mentres tece, a muller tamén fala pois “lembrándome agora estóu que no no-
velo/ nove os beizos cando se pregan falan”. É dicir, evoluíndo desde a súa fi-
delidade atávica e desde o silencio imposto á muller virtuosa, Penélope vaise 
abrir a outras experiencias e manifesta o seu desencanto. Neste sentido, ás 
múltiples imaxes que temos na nosa literatura de Penélope -como a de Díaz 
Castro onde se identifica con Galicia, a que navega en Xohana Torres ou a 
que abandona casa e roca en Ana Romaní-, hai que engadir unha nova lectura 
do mito ofrecida polo mindoniense e na cal a muller acaba convertida nun ser 
pensante, isto é, dotado coa capacidade de falar. Penélope consegue así a voz 
para expresar as súas circunstancias persoais”. 

53 O termo posmodernidade pódese entender de tres maneiras: como un pe-
ríodo histórico, como un movemento filosófico e como un movemento artísti-
co. O período histórico comezaría tras o fin da Guerra Fría como consecuen-
cia do derrubamento do réxime soviético, tendo como máximo símbolo a caí-
da do muro de Berlín (1989), e faise evidente o fin de éra polar. Isto produce 
como consecuencia a cristalización dun novo paradigma global cuxos máxi-
mos expoñentes socioeconómicos, e político-económicos son a Globalización 
e o Neoliberalismo respectivamente.  
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escrita persoal de Cunqueiro é o final dun modelo discursivo, 
iniciado cos seus experimentos neotrobadorescos (Cantiga nova 
que se chama ribeira) e surrealistas (Poema do si e non) dos 
                                                                                                                  

Na literatura o posmodernismo (non confundir con posmodernidade) pro-
vocou a fusión do espazo e do tempo na narración e a percepción difusa da re-
alidade, así como os distintos puntos de vista do ou dos narradores, xunto á 
simultaneidade dos xéneros. Especialmente na novela, levou á ruptura das 
técnicas clásicas, abolidas por unha absoluta liberdade tanto en estilo, forma e 
fondo. A literatura de imaxes onde a realidade e a ficción comparten o mesmo 
espazo-tempo aseméllase á cinematografía, onde os debuxos animados com-
parten os mesmos lugares e a mesma vida que os actores de carne e óso. 

A posmodernidade, por máis polifacética que pareza, non significa unha 
ética de carencia de valores no sentido moral, pois precisamente a súa maior 
influencia maniféstase no actual relativismo cultural e na crenza de que nada é 
totalmente malo nin absolutamente bo. A moral postmoderna é unha moral 
que cuestiona o cinismo relixioso predominante na cultura occidental e fai én-
fase nunha ética baseada na intencionalidade dos actos e a comprensión inter e 
transcultural de corte secular dos mesmos. 

O posmodernismo en sentido artístico atinxe un gran número de correntes 
desde os anos 1950 ata a actualidade; é difícil precisar en xeral os límites entre 
as realizacións máis arriscadas do modernismo e as primeiras obras posmo-
dernas, aínda que algunhas artes, entre as que destaca a arquitectura, gozaron 
dun movemento posmoderno programático e organizado desde moi cedo. Os 
trazos máis notables da arte posmoderna son a valoración das formas indus-
triais e populares, o debilitamiento das barreiras entre xéneros e o uso delibe-
rado e insistente da intertextualidade, expresada frecuentemente mediante o 
collage ou pastiche.  

Fredric Jameson (1991: 28) ao falar do inconsciente político da posmoder-
nidade menciona as seguintes características:  

Unha nova superficialidade, que se prolonga tanto na teoría contemporánea 
como en toda unha nova cultura da imaxe ou do simulacro. 

O debilitamento da historicidade, tanto na nosa relación coa historia oficial 
como nas novas formas da nosa temporalidade privada. 

Un novo subsolo emocional, fundado sobre o que Jameson chama intensi-
dades e que recupera o sentimento do sublime, establecido pola estética ro-
mántica. 

Crecente dependencia da cultura con respecto á tecnoloxía. E construción 
do sublime tecnolóxico.  

Profundas relacións constitutivas de todo o anterior cun novo sistema de 
economía mundializada. 

Podemos mirar á Posmodernidade de diversos xeitos. Un deles é celebrándoa 
como o éxtase do Capitalismo. Outra, como a de Habermas, negando a súa exis-
tencia e propondo un rescate dos elementos positivos da razón moderna. Outra 
vía é ser posmoderno por reacción á modernidade. Atacar os seus cimentos 
esenciais: a unidade histórica universal, a razón instrumental e a subxectividade. 
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anos trinta e culminado agora con este texto insólito que non ten 
nada a ver co resto dos poemas que compoñen o libro, inclinado 
máis para a banda da poesía narrativa, da poesía de reflexión 
biográfica.  

A secuencia final ‘Dígoche Venus por cómaros, valados,/ 
rocas, camiños, pontes, asubíos,/ ese fío é un rosto que sorrí te-
cido:/ lembrándome agora estou que no novelo/ nove os beizos 
cando se pregan falan./ ¿Soiamente dicen que cándo ven a sede/ 
polas celestes pontes desas illas?’ comeza cunha longa enume-
ración en que se albiscan os lugares polos que supostamente vai 
o fío. Estes ‘cómaros, valados, rocas, camiños, pontes’ remata 
coa palabra ‘asubíos’, atribuída a Ulises nas secuencias prece-
dentes. De maneira que fronte ao fío que Penélope deita ao ven-
to para que encontre a Ulises, o mítico guerreiro e navegante 
deita os seus asubíos ao vento para que cheguen a oídos de Pe-
nélope. O fío, ademais, tecido, representa un rostro que sorrí. O 
tecido que se desteceu, como o texto que se desteceu, represen-
taba un rostro sorrinte, o que nos leva de volta á secuencia se-
gunda en que o discurso se estruturaba a partir do ‘ese rostro’ e 
‘como sorrí’. Esta cara sorridente é a cara da felicidade polo 
próximo encontro. E, de súpeto, unha lembranza que se mani-
festa como saída dun lapsus ‘lembrándome estou agora que’ e o 
que se lembra non é outra que ‘no novelo nove os beizos cando 
se pregan falan’, isto é, que, ao destecer o novelo nove, os bei-
zos, ao iren perdendo o fío, van dando a impresión de que está a 
falar, de xeito que Ulises, cando o fío chegue ás súas mans, e 
vaia tirando del poderá recompor, ao tempo que se achega á súa 
amada, o rostro dela a falar e a sorrir, tanto no propio tecido, se 
procede a tecelo de novo, como na realidade.  

O texto destecido ten, por tanto, a mesma imaxe, a de Pené-
lope sorrindo e só nós, afortunados lectores, que conseguimos 
encontrar o extremo do fío do texto-tecido, somos agora os ga-
lardoados coa contemplación do rostro de Penélope a sorrir. Ese 
é o noso premio, a medalla final polo noso esforzo heroico, como 
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o de Teseo a saír do labirinto, guiado polo fío de Ariadna. So-
mos nós os que, seguindo o fío que voa desde o inicio do poema 
e chega ata o final, encontramos a Ulises regresando, a Ulises 
regresado.  

Este dobre sistema enunciativo, no que tanto oímos falar a 
Penélope como a Cunqueiro, permítenos establecer a presenza 
dun sistema actancial duplicado. Por unha banda, a moral de 
época (Destinador) encoméndalle a Penélope (Suxeito) que fi-
que á espera de Ulises (Obxecto) para beneficio da sociedade 
(Destinatario), que verá así incrementados os lazos de unidade 
interna das familias, coa axuda de Venus e do fío que o vento 
leva (Adxuvante) e a oposición dos pretendentes (Opoñente), 
que están fóra do texto, máis que permanecen de xeito latente, 
na medida en que forman parte da comprensión da ficción. Por 
outra banda, a tradición cultural (Destinador) encárgalle a Cun-
queiro (Suxeito) a construción dun texto moderno (texto deste-
cido) (Obxecto) para beneficio da tradición literaria galega 
(Destinatario) coa axuda da literatura precedente e da vangarda 
(Adxuvante). Se na ‘Penélope’ de Xosé María Díaz Castro se 
establecía unha alegoría sobre a metáfora inicial Penélope –Ga-        
liza, agora en Cunqueiro, a metáfora inicial é Penélope– Cun-
queiro. Novamente o social convértese en individual, o público 
en privado, aínda que o eixe da comunicación, o que conecta o 
Destinador co Destinatario, teña como final entidades de carác-
ter colectivo: a sociedade e a tradición literaria galega. A forma 
en que o poema está composto subliña o seu carácter de arreba-
to visionario por máis que, como vemos, obedeza a unha com-
plexa vontade racional e a un proceso de construción sumamen-
te elaborado. O poema de Cunqueiro tanto pode ser interpretado 
como un poema maníaco, nado na loucura poética, tal e como o 
concibiría Platón, ou como un poema técnico, proveniente das 
habilidades poéticas. Mais é evidente que o poema prescinde do 
lector, promovendo un tipo de lectura, contraria á que aquí le-
vamos a cabo, que estea máis pendente do arrouto alucinado 
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que dos trucos e manexos que o poeta pon en funcionamento, 
mesmo que sexa dun xeito intuitivo e puramente compulsivo, 
como se o poema fose composto máis polo corpo (o inconscien-
te) que polo Eu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O poema é, por tanto, un poema dionisíaco, un poema ve-

nusino, un poema incardinado nese vaivén do ‘suco vai, suco 
vén’, mais na dirección do escuro, do privado, do asocial. Con-
trariamente ao que sucede no poema de Díaz Castro, está domi-
nado polo optimismo. Penélope está esperta e activa, bañada 
pola luz do amañecer, á espera de que o seu fío de Ariadna che-
gue ás mans do seu Teseo, que é Ulises. Non é para nada unha 
Penélope inactiva, unha Penélope pasiva. A declaración poste-
rior de Xoana Torres en 1992, ‘eu tamén navegar’54, que serve 
____________ 

54 Declara o oráculo:/ Que a banda do solpor é mar de mortos,/ incerta, úl-
tima luz, non terás medo./ Que ramos de loureiro erguen rapazas,/ que cor 
malva se decide o acio./ Que acades destas patrias a vendima./ Que amaine o 
vento, beberás o viño./ Que sereas sen voz a vela embaten./ Que un sumario 
de xerfa polos cons./ Así falou Penélope:/ Existe a maxia e pode ser de todos./ 
¿A que tanto nobelo e tanta historia?/ Eu tamén navegar. (Tempo de Ría, 
1992). 

Proba cualificante
Proba decisiva 
Proba glorificante 

encomenda 

Destinador: 
A moral da época/
a tradición cultural

Obxecto:
Ulises/ 

texto destecido 

Destinatario:
sociedade/  
literatura  
galega

Adxuvante: 
Venus, fío do 

novelo/ literatura 
precedente 

Suxeito: 
Penélope/ 
Cunqueiro 

Opoñente: 
(pretendentes)/ 
falta de talento 
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ata agora como colofón a este percorrido polas diversas Penélo-
pes da nosa literatura, está, dalgún xeito prevista nesta Penélope 
cunqueiriana, cando menos a partir da maneira en que nós a in-
terpretamos. O diálogo que se establece no poema entre o orá-
culo e Penélope parte do contraste entre a declaración do orácu-
lo, envolta en néboas de carencia de sintaxe e perspectiva múl-
tiple, e a declaración de Penélope, clara, diáfana, como unha 
consigna, que o é, de todo o movemento feminista. Novamente 
o dionisíaco e o apolíneo. O privado e o público. O arrouto vi-
sionario e a consigna racionalista. A poesía maníaca e a poesía 
técnica. O poeta fóra e dentro da República. O poeta pecador e 
o poeta en gaza de Deus. O poeta maldito e o poeta ben pensan-
te. Resulta ademais moi curioso, desde a perspectiva da literatu-
ra comparada, observar como Dorothy Parker55 bota man do 
mesmo tema para escribir un poema análogo que, certamente, 
pretende refacer o mito tamén desde unha lectura feminista, si-
nalando unha heroicidade radicada en Penélope e non en Ulises. 

 

____________ 
55 Penélope (1961)/ In the pathway of the sun,/ In the footsteps of the bree-

ze,/ Where the world and sky are one,/ He shall ride the silver seas,/ He shall 
cut the glittering wave./ I shall sit at home, and rock;/ Rise, to heed a neigh-
bor's knock;/ Brew my tea, and snip my thread;/ Bleach the linen for my bed./ 
They will call him brave.// (No camiño do sol,/ Nos pasos da brisa/ Onde o 
mundo e o ceo son un,/ El cabalgará os mares de prata/ El cortará as ondas 
brillantes/ Eu sentarei no fogar, e abaneareime./ Erguereime, para atender a 
chamada dun veciño,/ Prepararei o meu te, cortarei o meu fío,/ Branquearei as 
sabas do meu leito./ Elas chamaranlle valente). 


