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O vínculo fraterno que une os pobos portugués e galego estreita 
os seus lazos na comuñón literaria que decote os uniu ao longo 
dos séculos. Dende a nacenza común da súa escrita en tempos 
medievais, non faltaron ocasións en épocas posteriores nas que 
as letras de ambas as beiras do Miño se viron felizmente unidas, 
confirmando a mutua admiración e recíproca consideración que 
os escritores dunha e outra terra se profesaron e profesan.

Un exemplo ben notorio deste feliz casoiro literario é a participa-
ción do grande autor rexurdimentista galego Manuel Curros Enrí-
quez na tradución do poema Zara do azoriano Antero de Quental, 
un dos cumes da literatura portuguesa de todos os tempos.

Zara foi escrito en xaneiro de 1880 como unha elexía á adoles-
cente homónima, irmá do diplomático, bibliófilo e tamén poeta 
Joaquim de Araújo, bo amigo de Antero de Quental, a quen lle 
solicitou uns versos para dispor na campa da súa irmá, finada pre-
maturamente.

Tempo despois, en 1894, cando xa se producira o pasamento do 
escritor dos Azores, Joaquim de Araújo decidiu preparar unha edi-
ción políglota do poema. Con todas as versións que fora solicitan-
do a colegas de diferentes latitudes, publicou un volume no que 
se recolle a tradución a corenta e oito falas europeas, americanas 
e asiáticas desta composición. A versión en galego é da autoría 
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de Curros Enríquez, quen tiña a Antero de Quental na maior das 
estimanzas e non dubidou en homenaxear así o poeta a quen xa 
traducira nalgunha outra ocasión e sobre o que escribiu páxinas 
moi gabanciosas.

Sobre Zara e a relación de Curros Enríquez e Antero de Quental 
teñen ofrecido reveladores estudos Pilar Vázquez Cuesta, Ana 
María Almeida, Xesús Alonso Montero ou Elena Losada Soler, 
entre outros. Todos eles coinciden en sinalar a importancia desta 
edición multilingüe, insólita tanto pola cantidade e variedade de 
linguas e dialectos que inclúe coma polo temperán da data na que 
apareceu, pois non eran demasiado frecuentes este tipo de publi-
cacións hai dous séculos.

Por iso, para a Xunta de Galicia é unha satisfacción poder partici-
par, a carón do Parlamento de Galicia e a Real Academia Galega, 
na publicación desta edición facsimilar de Zara. Con ela consolí-
dase o camiño de achegamento entre as culturas lusa e galega, no 
que se levan dado pasos ben importantes nos últimos anos. Así 
mesmo, quere ser tamén un recoñecemento á Assembleia Legisla-
tiva da Região Autónoma dos Açores ao alcanzar esta a súa cuarta 
década de existencia, seguros de que a recuperación dos versos de 
Antero de Quental, traducidos a tantos e tan diversos idiomas, ha 
contribuír á xusta lembranza deste clásico azoriano, portugués e 
universal.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Limiar

O Parlamento de Galicia, ao igual que o conxunto da sociedade ga-
lega, é plenamente consciente dos vínculos históricos e culturais 
con  Portugal. O feito de que as linguas galega e portuguesa te-
ñen unha orixe común –o galaicoportugués falado ata o século XV 
grosso modo nas dúas beiras do Miño- facilita a intercomprensibi-
lidade  e ofrece oportunidades de todo tipo –económicas, acadé-
micas, culturais, políticas,…- que non sempre se puxeron en valor.

Os nosos dous pobos, que durante demasiado tempo viviron de 
costas e desconfiando mutuamente, foron quen, no actual contex-
to democrático e de integración europea, de superar esas diferen-
zas e iniciar unha senda de cooperación que só reporta beneficios.

No entanto, como tantas outras veces ten acontecido, non foron 
as institucións, senón os homes de letras, os que tomaron a dian-
teira á hora de reivindicar os vínculos entre Portugal e Galicia.

Así o acredita, por exemplo, a edición políglota de ZARA, que o 
Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia e a Real Academia Ga-
lega patrocinan 122 anos despois da súa primeira impresión. 
Xa daquela, a finais do século XIX, os autores galegos mantiñan 
relación coa intelectualidade portuguesa. Neste caso, foi Ma-
nuel Curros Enríquez quen traduciu ao  galego unha breve peza 
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 poética do azoriano Antero de Quental, ao que tamén traduciu ao 
castelán noutras ocasións e sobre o que mesmo chegou a escribir 
unha semblanza, xunto coas doutros autores lusos da época. Sería 
descortesía pola nosa parte, non agradecer á Fundación Manuel 
Curros Enríquez que nos facilitase o seu exemplar da “edição po-
lyglota” de 1894 para realizarmos nós a presente facsimilar.

Para o a Cámara galega  é unha honra participar nesta edición fac-
similar, que coincide con outra iniciativa cultural pioneira e cha-
mada a abrir novos camiños: a presenza da exposición “54 páxinas 
das nosas letras” –impulsada polo Parlamento de Galicia, a Xunta 
de Galicia e a Real Academia Galega- na sede da Assembleia Legis-
lativa da Região Autónoma dos Açores coincidindo co 40 aniver-
sario da súa autonomía.

Iniciativas modestas na forma, pero cun obxectivo ambicioso: o 
de dar alento a un futuro de oportunidades compartidas para as 
letras galegas e portuguesas,  e tamén para os nosos dous pobos 
irmáns.

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente do Parlamento de Galicia

É unha festa ofrecer ós filólogos e a outros letraferidos a presente 
edición dun corpus poético polilingüe tan rico e tan orixinal. Os 
lectores debruzaranse sobre “Zara”, o impar epitafio que o grande 
Antero de Quental escribiu, en xaneiro de 1880, para lembrar e 
honrar a Zara Margarida, que falecera no Porto cando aínda non 
cumprira os  dezaseis anos. O poeta Joaquim de Araújo, o seu des-
consolado irmán, non só solicitou do grande Antero a conmove-
dora elexía senón que, morto o autor (1891), ideou unha homena-
xe, á irmá e ó poeta que a chorou, verdadeiramente singular. Foi 
en 1894 cando publicou, en “edição polyglota” de corenta e oito 
idiomas, Zara, volume que, editado en Lisboa pola Imprensa Na-
cional, honra a bibliografía portuguesa. A partir dos oito maxis-
trais versos escritos por un dos grandes poetas europeos do século 
XIX, a infortunada mociña é chorada en español, francés, inglés, 
alemán, italiano, ruso… pero tamén en siciliano, en mirandés, en 
bable, en catalán mallorquino, en éuscaro, en veneciano, en bre-
tón, en provenzal…, ou sexa, naquelas falas que, sen posuíren es-
tatus oficial de linguas da Administración, conservan un humus 
morno e familiar que lle confire a aquela “meditatio mortis” unha 
emoción moi peculiar. Nesta emoción está o galego na tradución 
dun dos grandes poetas nosos de todos os tempos: Manuel Curros 
Enríquez1.

1. Nun breve volume que se presentará en Horta sobre Teófilo Braga e 
Antero de Quental, Xesús Alonso Montero, autor do estudo sobre Ante-
ro, examina a versión galega feita por Curros Enríquez, non exenta –en 
opinión de M. Rodrigues Lapa e outros- de solucións discutibles.
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Nunca un fermoso poema portugués vivira unha aventura edito-
rial tan engaiolante: fruición de lectores, alimento de lingüistas, 
asombro de eruditos… Un dos poucos exemplares daquela edición 
–non venal- de 1894 obra na biblioteca da Fundación Manuel Cu-
rros Enríquez (Celanova, Ourense), exemplar que a xenerosa Fun-
dación puxo  nas nosas mans para facermos a presente edición 
facsimilar. A nosa inmensa gratitude! Deste xeito, o Parlamento 
de Galicia, a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega chegan 
ás Illas dos Açores, berce e desenlace do egrexio Antero. Non che-
gamos, pois, coas mans baleiras: non merecen menos as dignas 
personalidades da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores, as autoridades do Governo Regional e o pobo das Illas.

Galicia, 2016
 

Xesús Alonso Montero
Presidente da Real Academia Galega
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