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Coa chegada de maio ("Aí ven o maio de froles cu-
berto...", declamaba o inesquecible Curros) xa é tradi-
cional que a carón das actividades propias das Letras 
Galegas e da celebración da romaría etnográfica 
Raigame de Vilanova dos Infantes (que este ano conta 
coa feliz noticia de conseguir a declaración de festa 
de interese turístico), Ourense reciba como agasallo 
unha nova achega desta súa raigame editorial, que 
nesta edición ten dous importantes motivos para acu-
dir, fachendosa, á paciente espera do lector. As cir-
cunstancias quixeron que no 2012 se volveran atopar 
as traxectorias post-vitais de dous persoeiros de distin-
ta idade pero da mesma época e semellante condi-
ción, que coincidiron en distintas etapas das súas vi-
das e mesmo nunha candidatura política, xa ó cabo 
das súas dúas traxectorias biográficas.

As figuras de Celso Emilio Ferreiro e Valentín Paz 
Andrade –ou viceversa, que o mesmo ven a dar– (da 
man do Parlamento de Galicia e da Xunta de Galicia, 
o primeiro, e da Real Academia Galega, o segundo), 
erixíronse nos persoeiros centrais da actividade cultural 
de Galicia e, dada a íntima relación do primeiro deles 
con esta provincia (“Ourense, frol que o meu desterro 
aruma,/ arpa da soedá no vento erguida,/ lonxano 
Eden, saudade estremecida,/ canle de señardá, torre 
de escuma.") e a xa mentada entre ámbolos dous, qui-
xemos presentar este número coma un "continuum" co 
que demostrar como a historia dos pobos está confor-
mada pola intrahistoria dos seres humanos, seres hu-
manos que se relacionan entre eles e que de xeito in-
consciente van escribindo o seu presente, a miúdo sen 
ningunha transcendental consideración.

Atopará, neste número, o lector, entón, dende un breve 
percorrido biográfico de primeira man, contado polo 
seu fillo e albacea do seu legado literario, Luís Ferreiro 
Loredo, ata un ensarillado xogo de vidas cruzadas en-
tre ámbolos dous protagonistas da revista, realizado po-
lo meirande esculcador actual da biografía de Celso 
Emilio Ferreiro, pasando por outras achegas "temáticas" 
sobre o autor de Longa noite de pedra que axudarán a 
enriquecer algúns aspectos do home, do poeta e do po-
lítico non demasiado explicitadas nas súas biografías.

Logo, coa solución de continuidade que supón o 
traballo de Ramón Nicolás, "Celso Emilio Ferreiro e 
Valentín Paz Andrade" o número devala cara as pro-
fundidades biográficas do segundo, empezando por 
un dos seus biógrafos, o xornalista Tucho Calvo ("A vi-
da de Paz Andrade ten moito de aventura e de supe-
ración"), e rematando por unha cronobiografía nece-
saria realizada por Afonso Vázquez-Monxardín, sen 
deixar de apuntar –como é de agardar nunha revista 
ourensá– aqueles outros aspectos do protagonista das 
Letras Galegas que teñen que ver con Ourense, como 
foi a súa relación con Eduardo Blanco Amor ou coa 
Coral De Ruada.

Procure, pois, o lector, un lugar tranquilo ó morno sol 
de primavera e déixese levar por esta nova oferta edi-
torial que procura a raigame das cousas. Abofé que 
non só non lle ha de pesar, senón que no lo ha de 
agradecer de contado.

E D I T O R I A L
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Luis Ferreiro Loredo

Director da Fundación Celso Emilio 

Ferreiro.

Tarxeta máxima emitida pola 
Sociedade Filatélica Miño de Ourense 

na honra de Celso Emilio Ferreiro 
no Centenario do seu nacemento.
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Segundo Celso Emilio 
Ferreiro, en Celanova acon-
teceu o mesmo que en distin-

tos lugares de España e Galicia pero 
cunha particularidade. A Federación 
de Mocidades Galeguistas foi a 
saída dunha xeración de rapaces 
continuadores dun proceso que, eu 
diría, que viña xa do rexurdimento no 
S. XIX e das Irmandades da Fala. No 
caso de Celso Emilio, seu pai foi un 
dos fundadores das Irmandades da 
fala. Coido que foi no 16 ou no 18. 
No caso de Celanova penso que foi 
no 18. En todo caso, tiñan unha her-
danza cultural e política. Estes rapa-
ces, primeiro na ditadura de Alfonso 
XIII e despois na “ditablanda” de 
Primo de Rivera, atópanse cun país 
que non lles gusta. Algo parello ao 
que está pasando hoxe en día coa 
xuventude. Polo que escribiron estes 
rapaces de 18 ou 20 anos, dáste 
conta de que se sublevaron non 
soamente contra unha situación polí-
tica xeral, senón contra a situación 

Celso Emilio Ferreiro

Luis Ferreiro Loredo

galega. Este inconformismo ía por 
unha parte contra o desprezo que 
había cara os galegos, un sentimento 
de fóra de aquí, e por outra contra o 
propio abandono que tiñan as auto-
ridades dentro de Galicia a todo o 
referente a nosa Terra. Estes rapaces 
vivían unha situación concreta nun 
entorno dunha poboación maiorita-
riamente campesiña, cun caciquismo 
total, e que coincidiu cun rexurdi-
mento cultural da xeración de Risco, 
e Pedraio, os mitins incendiarios de 
Basilio Álvarez, “A Zarpa” etc., en 
defensa dos labregos. No caso de 
Celanova coincide que era unha 
vila culta e preparada, cun ambiente 
superior a moitas vilas galegas. Ese 
foi o caldo de cultivo, xuntamente 
coas lecturas, que como no caso de 
Celso Emilio eran doadas porque na 
súa casa dispuña dunha biblioteca. 
Todo iso, unido á axitación política 
do país, fixo que xurdira este move-
mento. En Celanova chegaron a ter 
sesenta afiliados. Isto é impensable 

hoxe en día. Incluso pensaron crear 
unha subsección de alevíns para 
empezar a meterlle o fervello de 
Galicia aos rapaces de catorce anos. 
A idea era Galicia, Galicia e Galicia. 
Dedicáronse a facer prantexamentos 
que hoxe en día chamaríamos revo-
lucionarios. Falaban de ocupar o 
campo, eran galegos que percibían 
os problemas reais e trataban de bus-
car solucións. Non seguían directri-
ces. Os partidos que eles chamaban 
centralistas (P.C. e P.S.O.E) non acep-
taban as nacionalidades, por iso 
estas mocidades estaban en contra, 
porque eles defendían os dereitos de 
Galicia. Despois chegou a guerra e 
a postguerra e desbaratou todo. No 
caso das Mocidades, a meirande 
parte dos dirixentes sobreviviron. 
Moitos exiliados e Celso Emilio e 
moitos máis quedaron en España 
achantados. Eles eran os únicos que 
tiñan ideas radicais, porque as fami-
lias eran devotas e piadosas. Isto fixo 
que tiveran unha capa protectora nas 

UNHA VIDA 
DE LOITA 
POR GALICIA
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familias. Celso Emilio marchou para 
Asturias. Outros para outros localida-
des. ¡Eiquí as cousas pódense poñer 
moi feas!. De feito Celso Emilio, estivo 
en Asturias co pintor Laxeiro, outro 
que tivo que largarse de Galicia. ¿Por 
que non se pasaron de bando? Para 
non comprometer ás familias e evitar-
lle represalias. ¡Todos sabemos como 
funcionaba aquelo! Dispersáronse e 
dedicáronse a sobrevivir cada un 
polo seu lado. Uns aquí e outros fóra. 

A maioría quedou aquí e a finais 
dos anos corenta intentaron recons-
truír todo na clandestinidade pero 
foi imposible. Por iso empezaron a 
moverse noutros eidos. É o caso de 
Celso Emilio e outro grupo de xente 
en Pontevedra, que a finais dos anos 
40 saca a primeira colección de 
libros en galego, a colección Benito 
Soto. Un dos primeiros libros desa 
colección foi “Musa Alemá”. Blanco 
Freijeiro, catedrático e arqueólogo 

que falaba ben alemán, traduce oito 
ou dez poetas alemáns ao castelán 
e Celso Emilio tradúceos ao galego. 
Aos dez días de saír o libro é reti-
rado da circulación e queimado. 
Sobreviviron uns poucos exemplares 
que estaban xa entregados en man 
a xente coñecida que estaba subs-
crita á colección. Segundo contaba 
Sabino Torres, o editor, a explicación 
que lle deron é que infrinxiron unha 
norma que impedía traducir libros 
estranxeiros a idiomas rexionais. 
Baixo esas circunstancias empezaron 
todos eles de novo. Todos con ideas 
galeguistas aínda que con distintas 
ideas políticas (militantes do P.S, PC, 
anarquistas, etc.) a idea que tiñan 
todos era a reconstrución do gale-
guismo e daquela Galicia que eles 
quixeron facer cando tiñan 20 anos. 

Despois Celso Emilio seguiu facendo o 
mesmo traballo pero fóra. Neste caso 
en Venezuela. Aquí era imposible. 
Celso Emilio tivo que marcharse por-
que debido a súa actividade política 
cada día estaba máis marcado, máis 
localizado e máis vixiado. O primeira 
problema foi un libro publicado en 
Italia, coñecido como “Cancionero de 
Einaudi” (Canti della nuova resistenza 
spagnola. 1939-1961) polo nome do 
editor. Un equipo da editorial pasou 
por España, entrevistándose dunha 
forma clandestina con intelectuais. 
Cando sae o libro aparece como can-
cións populares recollidas en Galicia. 
Aí aparecen dúas, teoricamente can-
cións populares, que eran en reali-
dade dous poemas de Celso Emilio 
e aínda que non levaban nome, o 
“marchamo” e a forma de escribir era 
de Celso Emilio. Foi o primeiro toque 
de atención. O feito definitivo foi a 
súa intervención no tema de Castrelo 
do Miño. Celso Emilio, daquela, xa 
militaba na U.P.G. e tivo unha interven-
ción importante en todo este proceso. 

De pé, de esquerda a dereita: Luis Ferire, Manuel Montes, Xulio Rodríguez Gosende, 
Demetrio León e Odilo Pérez, da Federación das Mocidades Galeguistas. 

Sentados: Paulino Lezón, Celso Emilio e Xosé F. Álvarez Bernárdez.
Celanova-Veiga 2 de Maio de 1935.
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É neste intre, cando empezan a afo-
garlle a vida. Fundamentalmente na 
súa economía. Politicamente era unha 
ameaza porque en calquera momento 
te podían deter, pero o que estaban a 
facer era controlalo con intervencións 
telefónicas moi evidentes, xa que 
daquela eran moi chapuceiras e eles 
mesmos se delataban. Empezaron 
ademais a coaccionar ós clientes da 
xestoría propiedade de Celso Emilio, 
cominándoos para que non traba-
llaran con el. A clientela empezou 
a retraerse e chegou o afogamento 
económico. Entón xurde a oportuni-
dade que lle ofrecen uns amigos para 
marcharse a Caracas. Amigos que 
estaban aquí e estaban alá. 

Celso Emilio acepta o ofrecemento 
con cincuenta e catro anos, unha 
muller e catro fillos. Aquilo signifi-
caba vender todo e marcharse cun 
futuro, en principio, incerto porque 
levaba simplemente un contrato. Non 
hai outro respaldo. Tamén era evi-
dente que non era o único nin o pri-
meiro caso. Torrente Ballester tivera 
que marchar a Nova York por un 
artigo que escribira no Faro de Vigo 
onde puña en dúbida que os xudeus 
mataran a Xesús Cristo. Fixéronlle a 
vida imposible e tivo que marchar. 
Non era da corda política de Celso 
Emilio aínda que eran amigos. O 
ambiente era hostil para toda a xente 
que non estaba conforme e protes-
tase (intelectuais ou non), aínda que 
fora dun xeito racional e moderado. 
Por todo, isto Celso Emilio explicou 
moitas veces que decídese a mar-
char. El dicía que se ademais de estar 
afogado economicamente non podía 
desenrolar o seu traballo, marchando 
podería seguir co súa tarefa que era 
máis importante que el mesmo. De 
feito marchou e seguiu facendo moito 
máis do que podía facer aquí. ¡Sete 
anos de intenso traballo! 

E así foi... despois pasou o que 
pasou. Foron sete anos en Venezuela. 
Ao ano e pico de estar alí cambiou 
a dirección da Hermandad Galega 
e botárono á rúa. Foi perseguido e 
denunciado continuamente de comu-
nista e separatista. Ser acusado de 
comunista en Venezuela, daquela, 
era perigosísimo porque era un intre 
no que estaba en auxe a guerrilla 
comunista coa agravante de que 
Celso Emilio era estranxeiro e iso 
supuña a expulsión do país. Esa 
persecución foi constante e noto-
ria. Outro feito a subliñar foi a 
solidariedade da sociedade venezo-
lana, xuventude e partidos políticos 
incluídos. Non todos os galegos 
se portaron mal. Os ananos esta-
ban, por suposto. Tamén están aquí, 
xa que os ananos non naceron en 

Venezuela. Marcharon de Galicia 
para Venezuela. O que pasa é que 
aquí, como eran tantos e vivías con 
eles, non te dabas conta. Alí como 
eran unha parte pequena da socie-
dade venezolana eran máis fáciles 
de identificar porque ademais ían 
todos ao mesmo sitio. Aqueles que 
non pertencían a ese núcleo de 
galegos non funcionaban así. Nós 
coñecemos un montón de galegos 
alí, non vinculados ao Centro, que 
non ían por alí nin eran socios, 
cos que tivemos un trato exquisito e 
que nos axudaron moito. Era outro 
mundo, porque esta xente repro-
ducía no Centro todas as miserias 
da súa vila. Aquel dito de “Pueblo 
pequeño, infierno grande”... era 
unha reprodución dunha aldea pero 
no estranxeiro: pechados, endogámi-

Otero Pedrayo visto por Conde Corbal.
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cos... Unha cousa realmente brutal. 
¡O peor foi a persecución! Non se 
correspondía coa actividade cultural 
que Celso Emilio estaba facendo: 
nada que non fora normal no país. 
Que iso dera pé a unha persecución, 
non se entendía. Como Celso Emilio 
tiña explicado moitas veces, a única 
arma dun poeta é a poesía e esa foi 
a arma que el empregou, indubida-
belmente, de xeito duro. Pero é máis 
duro que te boten dun traballo e te 
deixen na rúa con toda a familia... 
Neste caso non hai comparación 

posible. O reprimido é Celso Emilio, 
que se viu atacado nos seus dereitos 
fundamentais: o dereito ao traballo e 
o dereito á súa propia imaxe. Toda 
esa persecución quedou en nada 
porque os amigos de Celso Emilio 
axudárono. É algo que hai que agra-
decer. Hai que facer constar que 
Celso Emilio, aconsellado polos seus 
amigos venezolanos, nacionalizouse 
para evitar a expulsión do país.

Cando chegou de volta a Vigo, nada 
máis atracar o barco estaba espe-

rando a policía para inspeccionar 
toda a equipaxe. Basicamente roupa 
e libros. Abriron todo e atoparon un 
libro de Max Aub titulado La verda-
dera historia de la muerte de Franco. 
Por iso denunciárono ao Tribunal 
del Orden Público (TOP). Estamos 
falando do ano 1973. 

El volvía con contrato para traballar 
en Madrid. Aquí non tiña ningunha 
posibilidade de conseguir traballo. 
Un ano despois de chegar, ofre-
céronlle a dirección da Aula de 
Galego no Ateneo de Madrid. Era a 
oportunidade de continuar co seu tra-
ballo a prol de Galicia. Despois de 
moitas consultas con xente tanto de 
Galicia como de Madrid, onde había 
un feixe de intelectuais, pintores, 
escultores, etc., decidiu aproveitar 
aquela oportunidade. Era un posto 
honorífico, sen salario. O traballo 
que fixo foi inmenso e por alí pasou 
cantidade de xente. A programación 
foi moi intensa aínda que ao princi-
pio había xente que se cuestionaba 
se debía aceptar ou non. De feito, 
aceptou todos os ofrecementos que 
se lle fixeron para colaborar sen 
condicionantes. Colaborou con ABC, 
tamén con Arriba cando deixou de 
ser o periódico da Falange, sendo 
director J. Antonio Gurriarán. Foi o 
que fixo toda a súa vida: traballar 
sempre na mesma liña alí onde llo 
permitiron. 

No PSOE entra a raíz da disolución 
do PSG. O PSG fora un proxecto 
moi bonito. A Federación de Partidos 
Socialistas (FPS) de toda España: 
cataláns, vascos, galegos..., que non 
chegou a callar por moitas razóns. 
No caso galego, o PSG divídese e 
fracciónase. Un sector decide entrar 
no que é hoxe o Bloque e outro 
sector decide entrar no PSOE por 
unha razón pragmática. Entra nunha 

Páxina de créditos do primeiro número da revista Galicia en Caracas 
dirixida por C. Emilio e donde colaboran C. José Cela, 

Otero Pedrayo e Álvarez Blázquez, entre outros.
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organización a nivel 
do estado, polo que a 
repercusión era maior, 
e ao ser de tipo fede-
ralista recoñecía o feito 
diferencial de Galicia 
e cunha consideración 
marxista da vida. Iso fai 
que Celso Emilio e moitos 
máis decidan entrar no 
PSOE. Ese foi o prantexa-
mento: nós queríamos 
seguir traballando 
por Galicia e aquí 
todo estaba afo-
gado e paralizado 
co PSG fraccionado, 
cando todas as deci-
sións pasaban por 
Madrid. Era o tempo 
das discusións sobre o 
Estatuto de Autonomía. 
De feito, se cando se 
discutiu o estatuto non 
chega a haber no PSOE 
a cantidade de xente que entrou do 
PSG, o estatuto non sería o que é. 
Por iso digo que foi unha decisión 
pragmática. Era a única saída que 
tiñamos para seguir pelexando polo 
mesmo. Despois, como Celso Emilio 
era unha figura coñecida, ofrecéron-
lle ir nas listas. Aceptou a primeira 
vez. Despois non repetiu. Non era 
xa o seu. Con certa idade quitáballe 
moito tempo para dedicarse ao tra-
ballo literario que era o seu. Aceptou 
ir no setenta e sete porque o seu 
nome podía axudar á candidatura 
e despois, no seguinte ano, ofrecé-
ronlle ir de senador por Ourense e 
non aceptou porque, si se dedicaba 
á política, tiña que deixar de escri-
bir. Pensaba que podía desenrolar 
mellor traballo como escritor que 
desenvolvendo unha función política, 
onde ía estar moi absorbido polo 
traballo xa que eran os comezos da 
democracia e todo estaba por facer. 

Despois, desgraciadamente, morreu 
sen poder ver como Galicia tivo un 
goberno de seu.

Para continuar a súa tarefa literaria 
creouse en 1984 a Fundación Celso 
Emilio Ferreiro. A Fundación é unha 
ferramenta xurídica para poder falar 
e desenrolar as ideas sobre a vida e 
obra de Celso Emilio. Todo o que é 
a imaxe de Celso Emilio lévao a fun-
dación. É unha ferramenta necesaria 
hoxe en día para facer actividades 
que teñan relación coa vida e obra 
de Celso Emilio en relación con outras 
fundacións e organismos, non só en 
España, senón en todo o mundo. Por 
iso a Fundación é o interlocutor con 
cobertura legal para todo tipo de 
actividades e publicacións. Aglutina 
á familia e a toda aquela xente 
que quere colaborar para difundir a 
obra e pensamento de Celso Emilio. 
Ese é o obxectivo da Fundación e 

a iso se dedica dende 
hai vinte e catro anos. 
Está declarada Entidade 
de Interese Cultural pola 
Xunta de Galicia. Este 
ano está levando a coor-
dinación de todo o pro-
ceso do ano dedicado a 
Celso Emilio.

Podemos resumir a súa 
filosofía como ENTIDADE 
PROMOTORA DA 
OBRA. Neste senso hai 
que subliñar que vai saír 
pronto ao mercado unha 

biografía extensa de Celso Emilio 
onde se explican e documentan moi-
tas cousas que, ou ben aínda esta-
ban por aclarar, ou ben foron con-
trovertidas, como o tema de Viaxe ó 
país dos ananos... que tivo bastante 
repercusión en Galicia.

Fuco Pérez
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temática infantil e xuvenil.



13
~

Non direi nada novo se 
digo que nos últimos 
trinta anos vivimos 

en Galicia e no mundo infinitos cambios. 
Pasamos dunha realidade que aínda debía 
expresarse a una identidade completa, cun 
desenvolvemento que, alá por 1980, quizais 
nin nos atrevésemos a soñar: un goberno 
propio, unha lingua oficial, unha sociedade 
desenvolvida, que ocupa o seu espazo 
no mundo contemporáneo, unha creación 
artística e intelectual con voz propia e unha 
consciencia de que todo o que algunha vez 
soñaron os nosos vellos galeguistas ten sen-
tido e materializouse na realidade.

Visto dun xeito superficial pode parecer-
nos un xogo intranscendente e demasiado 
repetido, pero, se imos un pouco máis alá 
do máis evidente, podemos ver que aqueles 
visionarios, aqueles loitadores que seguían 
un camiño de certezas e aqueles homes e 
mulleres que deitaban a palabra do noso 
discurso colectivo, ou que a acollían en si 
mesmos para difundila de boca en boca, 
acabaron por ver a desembocadura dun río 
inmenso. 

HOMENAXE

No tempo presente únense os seres anóni-
mos aos grandes artífices da nosa identi-
dade; as familias que percorreron os séculos 
e que tomaron sen sabelo a referencia dos 
trobadores medievais, do Mestre Mateo, 
do Padre Sarmiento, de Rosalía, de Curros, 
de Pondal ou de Celso Emilio Ferreiro; dos 
marabillosos canteiros do románico, do 
gótico e do barroco aos artistas impara-
bles da última centuria; dos pensadores 
da galeguidade aos cidadáns que hoxe se 
expresan, cos seus erros e os seus acertos, a 
través dun parlamento propio, duns órganos 
de xestión propios e dunha verdade feliz-
mente acadada, como proba de que todo 
aquilo que soñamos acaba por cumprirse.

Hoxe vimos aquí chamados por unha desas 
grandes voces, que se atreveu a soñar en 
voz alta e a entregarse a unha causa que 
non chegou a albiscar por moi pouco. 

Estamos ante un home, Celso Emilio Ferreiro, 
que puxo palabras moi precisas a senti-
mentos inmensos, que non soamente as 
galegas e os galegos podemos sentir como 
propios, nun sentido que nos une a través 
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Emilio Ferreiro, 
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moi precisas 

a sentimentos 

inmensos, que 
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galegos podemos 
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propios, senón 

que valen para 
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Francisco López-Barxas

In ter venc ión en Ce lanova, 
na entrega do XXVI I  Premio

«Celanova,  Casa dos  Poetas»
4-9-2011

a Celso Emilio Ferreiro
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das formas de vernos os uns aos outros, das 
ideoloxías, das filosofías existenciais e das 
nosas expectativas individuais na gran men-
saxe colectiva, senón que valen para todas 
as culturas e todas as miradas do mundo 
globalizado, na súa necesidade do diverso, 
da riqueza de encontrarnos a través do que 
achegamos desde os distintos planos dese 
prisma inmenso que habitamos na era da 
comunicación e do intercambio.

Aquel Celso Emilio que viamos hai trinta 
anos como un líder difícil de clasificar e 
de encaixar, pouco dado aos movementos 
gregarios, pero absolutamente transparente 
á hora de nos dotar de contido no que leva-
bamos tanto tempo a buscar, agora, no ano 
2011, aparécenos como un inmenso poeta, 
que medra máis alá dos obxectivos cumpridos 
e das manobras de alcance limitado desde as 
que o contemplabamos noutro tempo.

Tamén alá estaba a súa magnitude como for-
xador da gran poesía universal; tamén alá 
estaba a súa sensibilidade, a súa retranca, 
o seu inconformismo e a súa procura do 
verdadeiramente fiable e sólido respecto da 
construción da súa terra, do seu país, da 
súa Galicia.

Para os que tivemos a sorte de tratalo per-
soalmente (ainda que fora na última etapa 
da súa vida) xa estaba hai trinta anos o seu 
sentido solidario, ese irmán que se encontra 
‘alá lonxe’, para o que vai a súa man; estaba 
a súa retranca transformadora dunha socie-
dade que debía dar e recibir máis, respecto 
dos individuos que a formabamos, ese ‘feito 
de gran rareza’, sucedido en Galicia, ‘que foi 
parir un rapaz/e tamén unha maleta’, co que 
viña pedir posibilidades de realización indi-
vidual e colectiva no espazo xeográfico no 
que nacemos; e estaba tamén a súa inmensa 
sensibilidade de home cargado de amor, que 
se dirixe á súa Moraima cuns versos que ao 
longo das décadas repetimos tantas veces, e 
que xa forman un mantra sagrado para todos 
os que os descubrimos algunha vez, para lle 
darmos contido ás nosas propias emocións.

A min cóubome a impagable fortuna de 
acompañalo nalgúns momentos naquel 
Madrid galeguista de finais dos 70. Alá 
xuntabámonos artistas, escritores, pensado-
res, galegas e galegos xa cunha sensación 
de que a onda medrara o suficiente como 
para levarnos ao destino dexergado desde 
tanto tempo atrás. 

Naquel punto circulaba entre nós aínda un 
fermoso vento volteriano ou xacobino, que 
lembro con saudade polo que tiña de inxe-
nuo e de auténtico, e que debía conducirnos 
forzosamente a unha mirada máis pragmá-
tica e realista, unha vez retiradas as estadas 
da obra. Tiñamos os nosos ideais intac-
tos, fermosos, aínda que tamén –xusto me 
parece recoñecelo– unha certa alucinación 
tácita de que a liberdade consistía en que, 
nalgúns aspectos, se nos recoñecese indivi-
dualmente a posesión da verdade absoluta.

Por sorte, o tempo acabou por demostrarnos 
que, no plano intelectual, estamos sempre 
ao pé da escaleira, e os anos déronnos a 
evidencia de que vivimos nunha espléndida 
ignorancia das certezas inmutables, para 
podermos chegar á sorpresa de espertar 
cada día a unha realidade máis rica e máis 
ampla.

Daqueles tempos lembro o último Celso 
Emilio. O home respectado e admirado; o 
inmenso poeta que lle puxera palabras á 
longa noite de pedra que acababa de rema-
tar, que miraba desde detrás dos seus lentes 
grosos coa sabedoría de séculos de vida, 
que irrompía nos faladoiros dos cafés cunha 
frase lapidaria, ou, máis frecuentemente, 
cun torpedo de retranca á liña de flotación 
de calquera actitude ou pensamento que lle 
resultase contrario á súa forma de entender 
as relacións humanas. 

Un home tremendamente acolledor para 
nós, case rapaces que nos criamos xa 
definitivamente formados e con autoridade 
abonda como para sentar cátedra fóra, co 
recibido del, e aos que aínda nos queda un 
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bo camiño para chegar á auténtica sabe-
doría da humildade, que algún día tamén 
tocaremos cos dedos, se a paciencia nos 
acompaña para redimir os nosos erros.

Tamén, ás veces, un home de aspereza 
envolta nunha capacidade dialéctica e retó-
rica impresionantes, que vai ao país dos 
ananos e regresa cunha infinidade de moni-
creques tumbados por un discurso poético 
extraordinario, ou que descarga o don da 
palabra coma un látego sobre aquilo que lle 
soa a falso, a miserable ou a caduco.

Así o sentiamos naqueles anos de mutacións 
e de soños, e así o sentín eu, cando compar-
tiamos o aroma do café ou o olor invernal 
dos refuxios públicos que Madrid nos ofre-
cía, para trenzar unha corda máis da gale-
guidade, arredor daquel home excepcional.

A través deses círculos, e das relacións 
estreitas que mantiñamos, chegoume unha 
tarde a noticia da súa morte. Era un 30 de 
agosto de 1979, hai agora 32 anos. Despois 
do gran sentimento de perda, decateime de 
que estaba ante un momento histórico para 
Galicia e para a expresión poética, máis alá 
de linguas e de fronteiras artificiais, e vinme 
impulsado a deixar constancia durable a 
través dos medios ao meu alcance.

Daquela colaboraba eu, entre outras publi-
cacións, en Ozono, unha revista das que 
fixeron unha parte importante do camiño á 
liberdade. Tiña unha gran repercusión entre 
a intelectualidade e entre aquela cada vez 
máis nutrida masa de cidadás que querían 
un estado moderno, eficaz e que expresase 
a vontade das persoas; tamén, loxicamente, 
entre os círculos vencellados á expresión 
artística e literaria e entre todos aqueles que 
achegaban novos materiais para un cambio 
real, que superase o peso dun longo pasado.

Esa tardiña, trala noticia da morte do noso 
poeta, chamei ao director, e conteille que 
Celso Emilio Ferreiro, o gran poeta da nosa 
terra, acababa de falecer. Pedinlle que no 

seguinte número da revista aparecese a noti-
cia, e que lle dese a extensión que merecía.

El respondeume que o número acaba de 
entrar na imprenta, e que estaba previsto 
que saíse nos seguintes días; non obstante, 
co seu magnífico olfacto periodístico, com-
prendeu que se trataba de algo excepcio-
nal, e tivo a suficiente flexibilidade como 
para cambiar os plans e pór a publicación 
ao servizo da actualidade.

–Se me tes o artigo mañá pola mañá, paro 
a edición e metémolo –dixérame.

Eu, por suposto, aceptei decontado. Non 
sabía como me había apañar, nin que había 
dicir, pero iso non tiña a menor importancia. 
Dispuña de toda a noite por diante, e sabía 
que, con máis ou menos traballo, as pala-
bras virían ao meu encontro, para lle facer 
esa ofrenda ao home e ao poeta que tanto 
admiraba.

Sentei á máquina de escribir e púxenme 
mans á obra. Non sei se me deron as tres 
da mañá ou máis; estaba absorto no que 
facía, e só me importaba chegar a tempo, 
para que as cousas estivesen no seu lugar. 
Deiteime, durmín aínda coa noticia a dar 
voltas na cabeza e, cando soou o esper-
tador, non pensei noutra cousa máis ca en 
levar o meu traballo á redacción, onde xa o 
seu director dera a orde de que o acollesen 
e completasen con el o novo número da 
revista.

Saíron tres páxinas completas abrindo a 
sección de Cultura da revista nas que, 
baixo o título de “Larga noche de muerte”, 
quedaba reflectida a perda, a semblanza 
biográfica e os aspectos máis salientables 
dun Celso Emilio Ferreiro que se retiraba, 
logo de marcar unha época para Galicia e 
de darlle ao mundo a súa gran contribución 
creativa. Unha contribución que cada día 
se fai máis grande, e á que aínda lle queda 
camiño para expresar todo o que leva den-
tro. Moitas grazas.
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«En Celanova el nombre de Manuel Curros 

Enríquez, gran poeta, extraordinaria musa 

civil, lo es casi todo, incluso para los que lo 

combaten. Aún siendo su familia una familia 

de iglesia, el poeta Curros Enríquez en aquella 

casa es querido y respetado. Celso Emilio, aún 

niño, lee a Curros por consejo de su madre, 

quien solamente le “prohíbe” (sin éxito) algu-

nos poemas. Años después Celso Emilio será su 

biógrafo, su traductor, su panegirista, su admi-

rador y su imitador». 

Quen isto escribe é o profesor Xesús Alonso Montero 

no libro Celso Emilio Ferreiro (Estudio) (Edicions 

Júcar 1982), no que fai un completo repaso da bio-

grafía literaria do poeta celanovés, pouco despois da 

súa morte.

Pola súa banda, os xornalistas Xosé Antonio Perozo e 

María Xosé Porteiro recollen no seu libro de conver-

sas Celso Emilio Ferreiro. Compañeiro do vento e 

das estrelas (Akal 1981), o seguinte:

«...a crítica, os comentaristas con boa intención 

e ós que non lle fallaba razón, establecen unha 

Celso Emilio Ferreiro 
e 
 Curros Enríquez

chea de paralelismos entre a vida de andanza 

e calma de Celso Emilio e a de Manuel Curros. 

Paralelismos atraintes e, ás veces, de por riba se 

se quer, pro condicionantes no intre de xulgar 

a vida e maila obra de Ferreiro. Tema este que 

compre escomenzar a rever».

E, máis adiante, continúan:

«Dixemos no denanterior apartado que hai que 

reve-lo tema das comparanzas entre Curros e 

Ferreiro xa que coidamos que se está a abusar 

dabondo do paralelismo establecido entre os 

dous grandes poetas de Celanova, un parale-

lismo teimoso que compre esquecer e desbotar 

en proveito de ámbolos dous. Abofellas que a 

comparanza foi de moita ventura e de feito non 

fai máis que salientar que as estruturas da nosa 

sociedade en xeral, non sofriron ningún cambeo 

de fondo dende o nacemento de Curros deica os 

tempos de hoxe... Non estamos pondo en dúbi-

da a significanza do poeta decimonónico na 

existencia de Ferreiro, nin na súa obra, sinxela-

mente cremos que ao lerio se lle ten dado unha 

importancia sobranceira que reborda os lindei-

V i d a s  p a r a l e l a s ?

Antonio Piñeiro
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ros reás do estimamento puramente referencial. 

Referimentos que xa serviron aos detractores de 

Celso Emilio para crticaren unha suposta parti-

cipación no drama de calcar a Curros nas súas 

circunstancias políticas e vitais». 

E, como non podía ser doutro xeito, isto todo ten a 

versión do propio Celso Emilio, que alén de facerse 

eco desta circunstancia en numerosas entrevistas 

(algunhas das cales estractou e transformou en forma 

de libro no ano 2009, Ramón Nicolás, Conversas con 

Celso Emilio Ferreiro) que lle fixeron ó longo da 

súa vida, no mesmo libro de conversas con Perozo-

Porteiro, di:

«Sen dúbida, a figura de Curros influíu en min 

enormemente, non soio pola súa poesía, senón 

mesmo pola súa conducta. E, como cousa cho-

cante, é certo que a vida me ten plantexado 

unha chea de problemas moi semellantes ós que 

se lle plantexaron a Curros ó longo da súa vida. 

Naturalmente, isto non o fixen a drede para ter 

ditas semellanzas, foi que a vida ás veces ten 

estas solpresas».

Pois ben, sen pretender facer “causa” destas “solpre-

sas” e sen tentar sacalas de contexto coa idea de que 

poidan significar merecementos para un e desmere-

cementos para outro, e nin moito menos sen que isto 

deba supoñer alimento para os “críticos” co autor 

de Longa noite de pedra, vexamos pois, ata onde 

chegan estes paralelismos, algúns deles meramente 

circunstanciais e outros provocados non só polo 

momento que lles tocou vivir a ambos, senón polas 

reaccións vitais que ámbolos dous tiveron perante 

eses acontecementos.

NA MESMA RÚA

Para empezar é xusto sinalar que a primeira coinci-

dencia ten razón de ser no momento xusto da che-

gada ó mundo de Celso Emilio e no feito de que esta 

chegada se producise non só na mesma localidade, 

Celanova, senón na mesma rúa na que creceu e se 

forxou a personalidade iniciática de Manuel Curros 

Enríquez. Unha circunstancia meramente casual, pero 

que puido exercer una fonda influencia no menor dos 

dous, tal e como Ferreiro recoñece a miúdo: 

«Aparte de la significación literaria, por la que hay 

que considerarlo uno de nuestros grandes del siglo 

XIX, Curros Enríquez tiene para mí un importante 

significado personal. Fue vecino de mi misma calle, 

en Celanova. No coincidí con él, porque Curros 

murió en 1908 y yo nací en 1912, pero mis padres 

sí lo trataron y yo oí hablar mucho de él, ya desde 

pequeño». [Conversas con Celso Emilio. Ramón Nicolás].

E unha circunstancia que, por rara que pareza, a nivel 

da literatura galega repítese noutros dous lugares, 

como son a Rúa Abaixo de Rianxo, onde contaron 

con casa familiar Alfonso Rodríguez Castelao, Manuel 

Antonio e Rafael Dieste, ou a rúa da Paz de Ourense, 

onde se concentran os espacios vitais de Vicente 

Risco, Xaquín Lorenzo ou Ramón Otero Pedrayo.

 No caso de Curros Enríquez é comunmente acep-

tado que el non naceu no número 37 da rúa que 

hoxe leva o seu nome, xa que logo, o seu pai José 

María chegou a Celanova, procedente de Santiago de 

Compostela, para exercer nesta vila de escribano e, 

polo tanto, durante un tempo residiu de aluguer no 

mesmo lugar no que estaba a escribanía –é dicir, na 

Celso Emilio co neno José Benito Reza 
imitando a “pose” coa que Asorey inmortalizou 

a Curros en Celanova
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rúa San Roque–, onde probablemente veu ó mundo 

o neno Manuel. Sen embargo moi pouco despois de 

ter nacido este, José María Curros merca xa a casa da 

Calle del Rollo e nela viviría Manuel as horas ledas e 

as horas amargas que marcaron a súa nenez e que o 

levaron a fuxir con tan só 15 anos para Madrid:

«... porque yo, para mayor desgracia mía, adoro 

aquella tierra en que tanto sufrí, aquel pueblo y 

aquella casa en que tanto lloré hasta los quince 

años en que la abandoné huyendo del furor 

paternal» [Carta a un amigo]

No caso de Celso Emilio, cando el naceu, o día 4 de 

xaneiro de 1912, xa a rúa levaba o nome do autor de 

Aires da miña terra e, polo tanto, dende o mesmo 

momento en que o neno Celso Emilio empezou a 

coller conciencia dos nomes das cousas e dos sig-

nificados dos nomes das cousas, o nome de Manuel 

Curros Enríquez empezoulle a ser familiar moito 

antes de achegarse aínda ás súas propias lecturas.

Se a isto lle engadimos que entre a casa dos seus pais 

e a dos Curros Enríquez non hai máis ca outras catro 

edificacións intermedias, é perfectamente enten-

dible o que Celso Emilio repite en multitude de 

ocasións, é dicir, que Curros non era un personaxe 

histórico para el, senón algo así coma un antepasado 

da súa familia.

«Curros foi un personaxe na miña familia; a 

pesares de ser unha familia moi católica, a 

miña, tíñanlle a Curros moita lei. Eu lembro que 

a miña nai dábame, xa de neno, cando esco-

menzaba a saber ler, o libro de Curros e, inocen-

temente, marcábame as poesías que non debía 

ler, que naturalmente eran as primeiras que eu 

lía». [Celso Emilio, compañeiro do vento e das estrelas]

O AMBIENTE VILEGO E O MOSTEIRO

Loxicamente, malia distancia temporal que separou a 

infancia e primeira xuventude de ámbolos dous (a de 

Curros podémola enmarcar entre 1851 e 1866 e a de 

Celso Emilio entre 1912 e 1930) o ambiente vilego e 

comercial dunha Celanova capitalidade de comarca e 

ó mesmo tempo fronteiriza mantense máis ou menos 

inalterable e dalgún xeito ámbolos dous beben dos 

mesmos costumes sociais, dos mesmos paisaxes e 

das mesmas xentes.

É certo que Curros Enríquez non puido estudar 

no colexio dos PP Escolapios, xa que el marcha de 

Celanova con 15 anos –é dicir, no ano 1866– e os 

Escolapios instálanse no cenobio celanovés no curo 

1868/69, sen embargo é máis ca posible que o fixera 

nalgunha das aulas que durante eses primeiros anos 

de socialización do edificio se instalaron nalgunhas 

das súas dependencias e o que non é menos certo, 

é que algunhas delas tiveron que resultarlles certa-

mente familiares pois o seu pai chegou a ter cando 

menos unha alugada, probablemente como espazo 

para a escribanía.

«Había en la torre unos soberbios y antiquísi-

mos tintinábulos, aquellas campanas que tanto 

hemos amado nosotros, aquellas campanas 

que sólo tocaban al alba y cuyos dulces sones 

constituyeron toda la alegría de nuestra infan-

cia» [La Ilustración cantábrica. 1882]

A cuarta casa despois da de Curros, no fondo 
da fotografía, é a de Celso Emilio Ferreiro
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Celso Emilio, pola súa banda, si que estuda xa no 

colexio dos PP Escolapios e, polo tanto, son moitas 

as horas que pasa no interior do edificio e que lle dan 

pé para ir descubrindo pouco a pouco a súa longa 

historia.

«A miña nenez foi campesina porque Celanova 

é unha vila rural, un meio campesino, e des-

pois cando chegou a hora de ir á escola, entrei 

no colexio dos Escolapios, que entón estaban 

establecidos alí no mosteiro; alí estudei o 

bacharelato e alí botei uns 12 anos». [Conversas 

con Celso Emilio]

Andando o tempo, serían outras moitas as referen-

cias poéticas e en prosa que o escritor lle dedica ó 

convento celanovés e ó que o mesmo supuxo para a 

creación do núcleo social no que un e outro empeza-

ron a andar os seus primeiros pasos.

A PRIMEIRA SAÍDA DE CELANOVA

Unha das primeiras coincidencias de traxectoria vital 

–máis alá das meramente espaciais ou de influxo 

do entorno no que ámbolos dous creceron– que é 

común a ámbolos dous escritores é un feito que non 

era moi habitual que se dera naqueles tempos a non 

ser que tivese relación coa emigración familiar e que 

foi o de que ámbolos dous abandonaron moi novos a 

súa casa, o primeiro para non volver máis e o segun-

do coa idea dun regreso.

Coñecido é o episodio –a miúdo elevado incluso á 

categoría de lenda– que leva ó neno Manuel Curros, 

con tan só 15 anos, a deixar o fogar familiar fuxindo 

das “iras” dun pai extremadamente recto, do que 

tódolos fillos varóns van fuxindo paulatinamente 

a medida que van collendo conciencia. No caso de 

Manuel, conta o propio Celso Emilio Ferreiro na 

biografía sobre o autor de Aires da miña terra o 

momento de ruptura co pai 

«Se presentó un día cuando el escribano se acer-

có a su hijo portando un legajo lleno de polvo del 

que extrajo un documento que el hijo debía copiar 

fielmente y con las formalidades de rigor».  «Todo 

transcurrió sin incidentes hasta que terminada la 

escritura y puesta la data, el hijo quiso esparcir sobre 

la tinta fresca los polvillos secantes de la salvadera. 

Su mano, torpe y nerviosa por el temor, cogió equi-

vocadamente el tintero y derramó sobre el papel un 

borrón mayúsculo. Por un momento el escribano se 

quedó estupefacto, mudo, con la boca abierta y el 

rostro congestionado. Después dio un grito y su mira-

da buscó la vara de los vapuleos. Manuel, a quien 

el miedo había paralizado, venció el temor, ganó 

la puerta y echó a correr escaleras abajo. El padre, 

inútilmente, lo llamó instándole a que volviese. Al 

verse desobedecido, abrió la ventana y lanzó sobre 

el fugitivo el brasero lleno de ascuas, que, afortuna-

damente, no dieron en el blanco».

Curros Enríquez deixaría atrás Celanova con tan 

poucos anos, primeiro camiño de Ourense e poste-

riormente cara Madrid, e xa non volvería residir de 

forma habitual nesta vila.

Afortunadamente, para o segundo, a súa relación co 

pai non foi tan tumultuosa como a do neno Manuel 

co vello “Calcorra”, se ben, tampouco durou moito 

no tempo debido a que Venancio Ferreiro morre 

cando Celso Emilio tiña tan só 16 anos. Sen embargo, 

por outras circunstancias, ligadas probablemente ó 

seu compromiso social (manifestado abodosamente 

a través da súa relación co seu amigo da infancia 

Xosé Velo e cristalizado na fundación das Mocedades 

Galeguistas), Celso Emilio Ferreiro protagoniza un 

episodio que non é moi recoñecido nas súas biogra-

fías e que neste caso desenvolve na compaña doutro 

seu amigo da infancia como foi Clodomiro Rodríguez 

“Prenta”. O caso é que, segundo consta na documen-

tación de alistamento militar dos arquivos munici-

pais de Celanova, antes da chegada da Guerra Civil e 

incluso antes do cumprimento dos anos suficientes 

Colexio dos Escolapios de Celanova, no que Celso 
Emilio Ferreiro botou 12 anos
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para incorporarse a filas, a finais do ano 1931 ou 

comezos do 32, con tan só 19 anos decide alistarse 

como voluntario ó exército e abandonar temporal-

mente o fogar, sendo destinado ó Regimiento de 

Infantería Nº 3, con sede en Oviedo, onde cumpre 

servizo de voluntario durante un ano, probablemen-

te seguindo os pasos do propio Clodomiro Rodríguez 

que xa debía estar integrado no exército cando che-

gou el, dado que o certificado que achega Clodomiro 

no mesmo intre de chamamento a filas, di “haber 

servido como voluntario más de un año en el 

Regimiento de Infantería Nº 3”.

ESTUDANTES DE DEREITO

O ámbito dos estudos ou da formación didáctica de 

ámbolos dous é tamén motivo de casual coincidencia.

No primeiro caso, é dicir, no caso relativo a Curros 

Enríquez, unha vez decide abandonar o fogar pater-

no, fixa a súa residencia na casa do seu irmán 

Ricardo, en Madrid, onde tamén reside o seu irmán 

Antonio, e ademais de empezar a tomar contacto co 

que ó longo da súa vida acabaría por ser a súa verda-

deira profesión, o xornalismo, cursa o bacharelato 

que acaba simultaneando durante un tempo cos estu-

dos de Dereito que non remataría porque cada vez 

máis o xornalismo consumiría o seu tempo.

O caso de Celso Emilio foi semellante no resultado 

final, aínda que sensiblemente diferente no seu des-

envolvemento. Tanto a súa xuventude como a súa 

formación intelectual víronse interrompidas, primei-

ro pola intensa actividade política que desenvolve ó 

longo deses primeiros tempos de xuventude, tanto 

en Celanova como fóra de Celanova, e logo pola obri-

gada reincorporación a filas con motivo da Guerra 

Civil, que o leva a pasar practicamente os tres anos 

do conflicto en Asturias.

Rematado este, empezaría a carreira de Dereito en 

Santiago de Compostela e acabaría facéndose mestre 

–por libre– en Ourense. Se ben, igual que lle acon-

teceu a Curros, non exercería ningunha das dúas 

profesións:

«En Celanova estudei o bacharelato. Despois, 

máis adiante, estudei, pro non rematei, Dereito 

en Santiago de Compostela. Tamén estudei 

para mestre de escola, aínda que nunca exer-

cín. Non cheguei a facer oposicións nin a ter 

escola xamais». [Celso Emilio, compañeiro do vento e 

das estrelas]

O máis preto que estivo de facer dos seus estudos un 

modo de vida, foi na década e media na que reside 

en Vigo, onde, despois de ter sido funcionario da 

Fiscalía de Tasas en Pontevedra, decide darse de alta 

como procurador dos tribunais e exercer como tal, 

compaxinando esta profesión cunha intensa activida-

de cultural e literaria.

OS DOUS CASAN FÓRA DE CELANOVA

Probablemente esa rápida saída da súa terra natal 

– máis inmediata e radical no caso de Curros Enríquez 

ca de Celso Emilio– tivo unha influencia transcen-

dental noutro dos feitos vitais coincidentes nas bio-

grafías de ámbolos dous escritores, como foi o que 

ámbolos dous casaran fóra de Celanova e non con 

mozas coas que puideron coincidir na súa adolescen-

cia e na súa xuventude na vila celanovesa.

No caso de Curros Enríquez, este faino, loxicamente 

en Madrid, con Modesta Vázquez, filla dun maxistra-

do do Tribunal Supremo, Modesta Vázquez e, como 

non podía ser doutro xeito, tampouco o seu matri-

monio estaría exento de polémica, xa que dende a 

distancia o seu pai non lle dá conformidade a este 

matrimonio e denuncia ó seu fillo por prófugo, polo 

que acaba sendo detido e encarcerado. Así é como o 

conta o propio Celso Emilio Ferreiro na súa biografía:

«Como no podía ser de otra forma, don José 

María, el padre, no daba su conformidad a los 

proyectos matrimoniales de su hijo. Implacable 

y violento, para darle largas a la fecha de la 

boda y ver de hacerla irrealizable, denunció al 

poeta por prófugo y este fue detenido e ingresa-

do en prisión. Estuvo veinte días en la cárcel de 

El Saladero».

No caso de Celso Emilio a súa relación matrimonial 

ten orixe na súa estadía en Asturias durante a Guerra 

Civil e –nisto si que non coinciden as súas traxecto-

rias biográficas–, mentres o matrimonio do primeiro 



22
~

non se podería catalogar coma un matrimonio feliz, 

nin sequera como un matrimonio a partir da marcha 

de Curros para Cuba, a presencia de Moraima no 

periplo vital de Celso Emilio había ser fundamental 

en tódolos aspectos da vida, tal e como el mesmo 

deixa escrito en multitude de referencias e sobre 

todo nun bo número de poemas:

«Goethe adoitaba dicir que o home perdía moito 

tempo tonteando coas mulleres. Eu coido que 

non o perdín, senón que o gañei. Gañei moito 

tempo, moita humanidade, no meu trato coas 

mulleres. A proba é que me vencellei a unha 

muller hai moitos anos, debe facer xa corenta, 

e sigo vivindo con ela moi ledo». [Celso Emilio, 

compañeiro do vento e das estrelas]

O XORNALISMO, UNHA FORMA DE VIDA

Se ben, é ben sabido que a profesión -ou o oficio- que 

desenvolveu Manuel Curros Enríquez ó longo da súa 

vida foi a de xornalista, non o é tanto 

que durante algunhas etapas da súa 

andaina, tamén Celso Emilio Ferreiro 

se distinguiu nesta profesión como tal, 

máis alá das columnas literarias e das 

colaboracións que cultivou tanto en 

Vigo, como en Caracas ou na súa etapa 

final de Madrid.

Sobre Curros Enríquez é sumamente 

coñecida a súa procacidade xornalística 

que fai que con pouco máis de vinte 

anos xa colabore habitualmente nos xor-

nais La Gaceta e El Porvenir, así como 

nun xornal republicano clandestino, e 

sobre todo que se resume no episodio 

que narra o seu ingreso no prestixioso 

xornal El Imparcial no ano 1874, que 

mesmo narra o propio Celso Emilio:

«En uno de los “Lunes” del periódico 

se convocó un concurso de poesías 

dedicadas al tema de la guerra civil. 

El premio ofrecido eran quince pese-

tas y veinticuatro ejemplares de la 

publicación. Curros envió su “Oda 

a la Guerra Civil española”. Al señor 

Gasset y Artime, director del diario, le entusias-

mó el poema y le dio el premio, pero no pudo 

entregárselo porque Curros no había enviado 

su domicilio, por lo que publicó un aviso en el 

periódico para dar con él. Cuando Curros se 

acercó a la redacción Gasset y Artime le dijo: 

El que escribe poemas como su Oda tiene con-

quistada su reputación. Le ofrezco un puesto en 

el periódico».

A partir de aquí, Curros Enríquez xa non abando-

naría o xornalismo como forma de vida, chegando 

a acadar un importante recoñecemento, tanto en 

Madrid como fundamentalmente en Cuba.

Respecto de Celso Emilio, tamén foi moi pronto cando 

toma contacto co mundo da rotativa, se ben de forma 

moito máis local. No ano 1933, en pleno fragor das 

Mocedades Galeguistas, xunto con Pepe Velo pon 

en marcha o semanario Adiante, que tería unha vida 

moi efémera, e posteriormente acaba por ser nomea-

do secretario de organización da Federación das 

Semanario Adiante, no que Celso Emilio Ferreiro 
se iniciou no oficio de xornalista
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Mocedades Galeguistas e, como consecuencia diso, 

director da revista Guieiro, que é o órgano de difusión 

desta Federación e por cuxa actividade acaba sendo 

procesado no mes de nadal de 1935 porque en dous 

artigos publicados nun número anterior “atoparon 

ataques inxuriosos contra Hespaña”.

Máis adiante, na súa etapa de Vigo colaboraría 

intensamente co xornal El Faro de Vigo e tanto en 

Venezuela como finalmente en Madrid tería incluso 

a oportunidade de rexistrarse como xornalista e con-

seguir carné identificativo para levar a cabo traballos 

específicos.

FUNCIONARIOS

Dado que as súas vidas pasaron por vicisitudes 

económicas ondulantes, tamén ámbolos dous che-

garon a procurar na función pública un xeito de 

vida. No caso de Curros Enríquez foi no Ministerio 

de Facenda, gracias á intervención do seu amigo e 

protector, o tamén ourensán Modesto Fernández 

González, así como no Concello madrileño despois 

de que perdese o traballo en Facenda, cando estaba 

destinado en Ourense e resulta procesado e conde-

nado –aínda que posteriormente absolto– pola publi-

cación do libro Aires da miña terra.

No tocante a Celso Emilio Ferreiro, a súa relación coa 

función pública hai que radicala en Pontevedra e ten 

lugar nos primeiros anos 40 cando, despois de casar 

con Moraima, vai residir a esa cidade ó atopar traba-

llo nela como funcionario da Fiscalía de Tasas, unha 

oficina que se encargaría de vixiar todo o proceso 

da distribución e comercialización de alimentos no 

contexto do racionamento da posguerra e que non 

foi, nin moito menos, un traballo no que se sentira 

extremadamente cómodo.

Logo, na súa etapa de Caracas e tralos problemas 

sufridos na Hermandad Gallega que derivaron na súa 

expulsión do centro, no ano 1971 chegou a traballar 

como corrector de estilo e redactor de discursos 

do presidente da República de Venezuela, Rafael 

Caldera, e incluso dous anos antes a tomar a naciona-

lidade venezolana, probablemente para poder levar 

a cabo, entre outros, traballos coma o de apoio á 

presidencia da República.

A EMIGRACIÓN COMO VÁLVULA DE ESCAPE

Sen lugar a dúbidas este episodio -o da emigración- 

foi, se cadra, o que de forma máis determinante 

marcou as biografías de ámbolos dous poetas, xorna-

listas e escritores. No primeiro caso, é dicir, no caso 

de Manuel Curros Enríquez, porque despois de ter 

tomado a decisión de marchar, o seu periplo transo-

ceánico xa non tivo volta atrás e incluso acabou por 

custarlle a vida.

E no segundo, porque nel Celso Emilio experimentou 

probablemente a súa meirande decepción transcen-

dental. El, que tiña idealizado o entorno da Galicia 

ideal e incluso que tiña animado nalgún dos seus 

poemas –coma coa “Carta a Fuco Buxán”– a que o 

galego procurase un futuro fóra da súa terra, de súpe-

to experimentou en carne propia a aldraxe persoal e 

a crúa realidade dunha Galicia exterior que non se 

achegaba nin por asomo ós principios ideais do que 

el pensaba cando no ano 1966 subiu en Vigo abordo 

do Santa María e tomou rumbo ó mar Caribe.

«no poema sosteño a teima de que emigrar é a 

solución ideal para os galegos que, por razós 

Celso Emilio nunha fotografía realizada no peirao  
da Guaira (Caracas)
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éticas ou físicas, non lles fose doado vivir na 

terra onde viñeron ao mundo. O poema foi 

escrito en 1959, tempo aquil no que eu, infrui-

do por falaces versiós que encol da emigración 

se facía a cotío –e desta literatura mintireira 

non se salva ningún autor– coidaba que alén 

do mar, nas Américas, latexaba o corazón 

dunha Galicia viva, activa e ceibe, dona dunha 

baril conciencia de pobo en marcha.»

Para que Curros tomase a decisión de marchar é 

moito máis que posible que non pesase só a súa 

situación profesional ou a súa permanente decepción 

intelectual co momento que lle toca vivir. Aínda 

que nas súas biografías non está, nin moito menos, 

analizado, é moi probable que na marcha tivese algo 

que ver tamén unha situación tácita de separación 

matrimonial coa súa dona Modesta e un afán por 

descubrir mundos novos, mundos recomendados 

polos seus propios amigos, non en van o seu destino 

cando parte de Galicia é a cidade de México e non 

La Habana, como ó final acabou sendo. Sobre este 

particular, di Celso Emilio na súa biografía:

«Sabía de la imposiblidad de convivir con su 

esposa y sabía también que no iba a resistir 

mucho tiempo el impulso de partir, de desli-

garse de sus ataduras. Sentía irrefrrenables 

deseos de estar lejos, en una tierra nueva, con 

distintos nombres y paisajes. Su alma, siempre 

emigrada en ensoñaciones, ve en la emigración 

verdadera una forma salvadora para evadirse 

de los yugos que le comprimen».

Así foi cómo o día 22 de febreiro de 1894 con 43 anos 

embarca no porto da Coruña no vapor María Cristina 

rumbo a La Habana, a onde chegou o día 5 do mes 

seguinte.

Celso Emilio Ferreiro, sen embargo, viaxa “por noxo 

vital”, tal e como declararía nalgún momento da súa 

vida. Celanova, Asturias, Pontevedra, Vigo, cada 

espazo xa tiña dado de si dabondo e, se a iso se lle 

engade un momento económico sensible e unha 

oferta de futuro dende a Galicia idealizada, entón 

enténdese perfectamente a verdadeira razón da súa 

marcha, cousa que acontece no ano 1966, contando 

xa 54 anos de idade, viaxando primeiro el só e recla-

mando ós poucos meses á súa muller e ós seus fillos.

«O marchar eu para América respondeu a un 

estado de ánimo xa que daquela pasara por 

un grave momento de depresión moral, e, sobor 

de todo, porque andivera na conspiración, 

na clandestinidade, e estaba moi queimado. 

Practicamente, xa non podía facer nada e 

tiven problemas diversos. Entón ofrecéronme 

dende Caracas a Secretaría de Cultura da 

Sociedade Galega e marchei, aínda que de 

primeiras non iba decidido a quedarme como 

logo ocurriu. Pódese decir que foi un autoexilio 

porque toda emigración o é en certa maneira.» 

[Celso Emilio, compañeiro do vento e das estrelas]

OS –LÓXICOS– PROBLEMAS COA EMIGRACIÓN

Nos dous casos, as súas respectivas chegadas a La 

Habana e Caracas supón senllas manifestacións de 

benvida por parte das comunidades galegas asenta-

das en ámbolos dous lugares.

No caso de Curros Enríquez, a tarxeta de visita coa 

que é recibido queda perfectamente descrita nunha 

carta que o propio Curros lle escribe ó seu amigo e 

editor, Andrés Martínez Salazar, o 9 de abril de 1894:

«Como de mi llegada nadie tenía aquí noti-

cia, los primeros días de mi estancia en La 

Habana fueron para mí muy difíciles, tenien-

do que sufrir las consecuencias de la profunda 

división que separa a esta colonia gallega. 

A todos, sin embargo, debo gratitud: unos 

y otros acaban de darme prueba de afecto, 

oponiéndose a mi salida para Méjico y faci-

litándome los medios para publicar La Tierra 

Gallega, periódico semanal, al mismo tiempo 

que fundé El Diario de la Familia del cual se 

ha publicado ya el número programa y que 

verá la luz desde el primero de mayo. Tanta 

suerte he tenido, que hemos recogido ya más 

de 6.000 suscripciones. Si la salud no me falta, 

creo que haré fortuna.»

E, máis ou menos, en termos moi semellantes tamén 

se expresa Celso Emilio Ferreiro no ano 1966, 

cando decide aceptar o convite dos responsables da 

Hermandad Gallega de Caracas para facerse cargo da 

actividade cultural do Centro:
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«Eu marchei a Caracas para dar unhas 

conferencias e despois pensei na posibilida-

de de quedar alí e foi cando levei á familia. 

Isto deu lugar a que moita xente, sistema-

ticamente, se adicara a sacarme a pel e 

dixera que eu fuxira abandoando a miña 

familia, e cousas arrepiantes de min. Pro, 

a verdade é que á familia leveina ós tres 

meses, cando xa estaba ben situado alí e 

tiña o meu piso e a miña vida organizada.» 

[Celso Emilio, compañeiro do vento e das estrelas]

Pero, o que nun principio aparecía como un 

bálsamo social, un escenario ideal para que 

Curros Enríquez recuperara algo de tranqui-

lidade e puidese centrar a súa desordenada 

vida persoal, pronto empezou a trabucarse. 

Os seus artigos en La Tierra Gallega, referi-

dos nalgúns casos á propia comunidade gale-

ga residente en Cuba e noutros ó papel que 

o goberno español exercía sobre a xestión de 

futuro para a illa e, fundamentalmente, sobre 

a súa firme defensa respecto da autonomía 

que ó seu ver lle había que conceder a Cuba 

para poder mantela ligada a España e para 

evitar que os Estados Unidos se apoderase 

dela, empezan a xerarlle problemas, sancións 

administrativas e desercións de apoios ó 

proxecto do semanario e en tan só dous anos 

vese obrigado a pechar o xornal:

«Los suscriptores de ‘La Tierra Gallega’ empe-

zaron a darse de baja colectivamente. Curros 

decidió entonces “matar” el periódico y le escri-

be a Lisardo Barreiro: “Mi periódico ha muerto. 

El gobernador de La Habana me impuso dos 

multas seguidas, y como a la tercera iba a 

matarlo, yo me adelanté y suspendí la publi-

cación, quedando empeñado en 2.000 pesos 

y debiéndome los suscriptores 5.000 pesos que 

jamás cobraré”». [Biografía de Curros Enríquez. Celso 

Emilio Ferreiro]

Se a isto se lle engade que a súa relación cos proho-

mes da emigración galega en La Habana e cos que 

están á fronte dos dous grandes colectivos galegos 

na illa, é dicir, a sociedade ‘La Benéfica’ e o propio 

Centro Gallego, tamén se vai deteriorando ó mesmo 

tempo que todo isto lle acontece no seu xornal, resul-

ta lóxico pensar que de toda aquela ilusión que lle 

transmitira a Martínez Salazar na súa carta, se trans-

formase nunha profunda decepción que se reflicte 

perfectamente nestas palabras que lle escribe nunha 

carta a Murguía:

«... Si yo fuese García Barbón, no sólo le reinte-

graría sus haberes, sino que haría otras cosas 

en su favor, por las que sabría usted cuánto es 

mi afecto y admiración hacia su persona. Pero 

yo sólo no soy García Barbón, sino que me 

encuentro todavía más abandonado que usted: 

sin patria, sin familia y casi sin amigos».

Sen patria, sen familia e case sen amigos, a súa rela-

ción coa colonia galega deteríorase ata tal punto 

Semanario La Tierra Gallega, 
fundado por Curros á súa chegada a La Habana
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que profesionalmente quen bota man de el é o 

poderoso emigrante asturiano Nicolás Rivero, que o 

contrata para traballar en El diario de la Marina e 

incluso, cando a enfermidade crónica que o abafaba 

se agrava, decide internarse na clínica Covadonga, 

dependente do Centro Asturiano e foxe de calquera 

relación con 'La Benéfica', que era o hospital relacio-

nado co Centro Galego e dos que se dera de baixa 

como socio.

Previamente, nun acto que non pasou desapercibido 

para ninguén, coincidindo coa conmemoración do 

33 aniversario da fundación do Centro Galego que 

tivo lugar no Teatro Tacón daquela cidade o día 11 

de xaneiro de 1903, Curros dálle lectura a unha com-

posición titulada “A Espiña” na que denuncia tódolos 

problemas que acabou sufrindo o longo dos nove 

anos que levaba residindo en Cuba e que o había 

marcar para o resto dos seus días:

Pra que vos fale esta noite
metéronme certo empeño
e un pouco a falarvos veno,
si hai por eiquí quen me escoite.

Anos fai que nos riñós
levo cravada unha espiña,
e como me doia aíña
vouna quitar diante vós.

Si mentres ma arrinco berro,
disimularme a molesta:
láiase a besta i é besta,
é ferro, e quéixase o ferro.

Moito non se han de alegrar
de ver que inda teño alentos
os que beberon os ventos
para facerme calar.

Mais deses que, aquí chegado,
con gaita me recibiron
e cando enteiro me viron
quixeron verme aforcado;

deses, con almas de can,
que coidan, na súa insolencia,
que se merca unha concencia
por catro codias de pan;

deses que medrando vin
dos abusos do poder
i a xornal quixeran ter
un cómplice mudo en min;

deses pra quen todo enteiro
o orden moral é un nagocio,
a cubiza un sacerdocio
i o millor Dios o diñeiro;

deses pra quen fun ‘mambí’
cando era máis español
i enchen cos ‘mambís’ o fol,
ida xa España de eiquí;

deses entre quen semeei
semente de paz i amor
pra coller un deshonor
por cada gran que ceibei;

deses que na loita cega
que descontra min trabaron
hastra matar non pararon
a probe ‘terra gallega’;

deses que cando a fundei
ofrecéronme a súa caixa
e... díronseme de baixa
cando a cobrarlla mandei;

deses que de rabia cheos
da porta me despediron
e abríronma cando viron
que ma abrían os alleos;

deses que na época vella
dixeron de min horrores
en papeis de dúas coores:
alaranxada e vermella...

(que pra eso a nosa bandeira
serviu na súa man odiosa:
pra erguerse ante a xente nosa
e arriarse ante a estranxeira);

deses que, o nome calando,
non me quero eiquí ocupar:
quen as fai ten que as pagar,
¡i eses xa as están pagando!
(...)

E se isto foi o que lle aconteceu a Curros, a expe-

riencia de Celso Emilio en Caracas non sería menos 

traumática, ata o punto de que a el nin sequera lle 

dan tempo para que se marche polo seu propio pé, 

senón que primeiro bótano do traballo que realizaba 

alí na sección de Cultura e na escola Castelao e des-

pois incluso o expulsan da sociedade.

Tamén alí se daban –e se seguen dando– dúas faccións 

de galegos máis ou menos enfrontados –coma en 

Cuba– e que na Hermandad Gallega de Caracas se sim-

bolizan nas dúas candidaturas –“planchas”– que optan 

regularmente ó goberno da entidade. A “plancha 1” ou 

agrupación “Galicia” ou “Galaica” e a “plancha 2” ou 

“Grupo Unión”. Os primeiros son os que lle propoñen 
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viaxar a Caracas e traballar na Hermandad. Os segun-

dos son os que acaban por expulsalo ó non coincidiren 

ideolóxicamente co poeta e amparándose nunha serie 

de críticas que Celso Emilio fai sobre a connivencia 

dalgúns dos seus responsables coa embaixada españo-

la en Caracas e, en consecuecia, co goberno de Franco:

«Xa dixen moitas veces que eu pensaba que 

a emigración galega en América era un país 

en marcha, era como un grande senso de 

nacionalidade, sempre disposta a loitar pola 

galeguidade, e topeime con que iso era unha 

pequena minoría, con que a meirande parte 

son unha emigración despolitizada, desinfor-

mada, medoñenta da palabra “política”». [Celso 

Emilio, compañeiro do vento e das estrelas]

E se estas palabras non son de por si clarificadoras, 

vexamos estoutras que o poeta escribe na biografía de 

Curros e que nos serven para reincidir na comparanza:

«La emigración, como toda sociedad formada 

por hombres, tiene su chusma lazarina, que en 

este caso no está constituida por desharrapados 

trabajadores, sino por picaros bien vestidos, casi 

siempre metidos en el hampa mercantil de los 

negocios fraudulentos y del toma y daca tende-

ril. Era inevi table que Curros terminase como 

terminó, sufriendo las den telladas de la jauría 

bastarda y los improperios y calumnias de estos 

caballeros de industria, que, por lo general, 

dominan y gobiernan las sociedades de los emi-

grantes gallegos en las Américas. No fue insólito 

lo ocurrido a Curros, ni tampoco fue un caso 

aislado y único. También Ramón Cabanillas y 

Antón Vilar Ponte tuvieron, años después, un 

enfrentamiento seme jante en la misma Habana. 

Y décadas más tarde, Alfonso Castelao sufrió las 

mismas dentelladas en Buenos Aires. Y yo mis-

mo -por qué no decirlo- supe muy bien cuál era 

la catadura moral de los enanos enriquecidos, 

y de los zorros listos, que únicamente saben ver 

en la emigración un tema empresarial, siempre 

negociable. Su repudio del intelectual, del poeta 

o, simplemente, del hombre cultivado y sensible, 

es sistemático y perfectamente calculado, porque 

lo suponen -y con razón sobrada- un obstáculo 

para sus sórdidas aspiraciones.» [Biografía de Curros 

Enríquez. Celso Emilio Ferreiro]

Previamente, Celso Emilio Ferreiro tamén tivera 

ocasión de fundar a súa propia revista en Caracas. 

Titulábase Galicia en Caracas e nacía a toda cor e coa 

vocación de ser “la revista para los 100.000 hogares 

gallegos en Venezuela”. O número 1 saíu á rúa no mes 

de xullo de 1967 baixo a dirección do propio Celso 

Emilio Ferreiro e contando con colaboradores da talla 

de Camilo José Cela, Ramón Otero Pedrayo. Non teño 

conciencia de que saíra ningún número máis, pero 

tamén resulta curioso –polo paralelismo– ler un frag-

mento do editorial de presentación da publicación, 

escrito con toda seguridade por Ferreiro:

“Por una feliz coincidiencia, este año, el Día de 

Galicia, fiesta del señor Santiago Patrón, sabido, 

es también Día de Caracas, fiesta y jubileo de 

sus cuatrocientos años de existencia urbana. 

Nosotros los gallegos de la emigración, que por 

avatares diversos hemos tenido que abandonar 

nuestros patrios lares para acogernos a la gene-

rosa hospitalidad de Venezuela, no podemos ni 

queremos permanecer indiferentes ante tan seña-

lado hito histórico de nuestra segunda Patria, 

sino por el contrario, deseamos unir la voz de 

nuestra colonia a la polifonía cuatricentenaria, 

en el amor y la esperanza venezolanos. De ahí 

la razón de esta revista monográfica, “Galicia 

en Caracas”, desde la cual saludamos a las auto-

ridades del país; a los venezolanos; a nuestros 

compatriotas, a nuestros colaboradores, tanto 

literarios como publicitarios y, en fin, a todos 

aquellos que en forma directa o indirecta, nos 

han permitido sacar a luz esta pequeña obra.»
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E igual que lle aconteceu a Curros, a decepción, os 

desenganos e toda a sorte de confrontación mantida 

con parte da emigración trasládaa o poeta, neste 

caso, non a un simple poema senón a todo un libro. 

De aí é de onde sae Viaxe ao país dos ananos 

(1968), que pasaría por ser un libro probablemente 

máis polémico aínda ca Espiña de Curros Enríquez, 

pois mentres o poema de Curros lanzou a súa palabra 

mordaz contra directamente aludidos polo poeta, 

no caso da Viaxe ao país dos Ananos houbo moita 

xente da emigración e mesmo residente en Galicia 

que lle criticou a Ferreiro que non salvase a ninguén 

das súas aceiradas críticas:

Probe de min. A terra prometida,
a Galicia emigrada que eu buscaba,
era somente un pozo de residuos,
unha corte de ovellas resiñadas;
emporio de logreiros,
caverna de usureiros,
buraco de tendeiros,
guarida de compadres basureiros.
O País dos Ananos,
poboado de pitisos
comestos de iñorancia,
mandados pola envexa i a cobiza.
¡Qué sórdida paisaxe!
Galicia xaz eiquí morta de anguria,
crucificada en sombras, sepultada
baixo as nádegas porcas dos badocos,
dos pequenos burgueses desertores,
alugados no esterco,
vendidos ás letrinas,
sin outro afán nin fin que o dásme-douche,
o merco-vendo, okey, pago ó contado.
(...)

Respecto desta consideración pola que tantas críticas 

recibiu, Celso Emilio Ferreiro matiza esas xenerali-

dades en distintas entrevistas que lle realizaron en 

moi diversos medios despois da aparición do libro. 

Nunha delas, publicada en 1975, di:

«Creo que lo que pasó es que la gente atacó al 

libro y me atacó a mi, porque no lo entendieron 

muy bien. Yo no me metía con la emigración 

entre otras razones porque yo era un emigrante 

y en mi familia hubo varios emigrantes; con 

los que me metía era con los caciques de la 

emigración, que explotaban y desdibujaban el 

verdadero sentido de la misma. Algo parecido 

a lo que me ocurrió a mi, le pasó a Curros en 

La Habana y, en cierto modo, a Castelao en 

Buenos Aires. El poema “A espiña” de Curros, es 

una diatriba de tal envergadura, que mi libro, 

a su lado se queda en nada. Y, que yo sepa, 

nadie insultó a Curros por este poema, a no ser 

los propios aludidos en él.»

OUTROS PALELISMOS “MENORES”

Digamos que ata aquí centrámonos en sinalar as prin-

cipais coincidencias que concorren en ámbalas dúas 

traxectorias biográficas. Aquelas que son destacadas 

de forma común polos biógrafos de ámbolos dous per-

soeiros e incluso dende a propia perspectiva subxecti-

va de Celso Emilio Ferreiro como continuador crono-

lóxico da traxectoria vital de Curros Enríquez.

Pero igual que destacamos estas, hai outras moitas 

pequenas –e non tan pequenas– cuestións nas que se 

dan singulares coincidencias e que agora imos relatar 

de forma menos pormenorizada.

Poñamos por caso, por exemplo os dialectalismos 

que concorren en ámbolos dous e que non son máis 

cá propia consencuencia de teren crecido onde cre-

ceron os dous. Tanto Curros Enríquez como Celso 

Emilio Ferreiro escriben un galego dialectal recollido 

do galego que lle escoitaron falar ós seus maiores, é 

dicir, o galego de Celanova.

Tamén coinciden en que ningún dos dous foi un 

escritor monolingüe, tanto en prosa como na poéti-

ca e igualmente no ámbito dos textos xornalísticos, 

para os que tamén utilizaron, segundo os casos, o 

galego e o castelán.

Unha parcela na que non nos detivemos, non só pola 

súa complexidade senón porque habería que anali-

zala en ambos casos en diversas fases das súas vidas, 

foi a da súa militancia política. Militancia que queda 

clara dende unha moi curta idade no caso de ambos 

(no progresismo e no republicanismo, no caso de 

Curros Enríquez e no galeguismo de esquerdas no 

caso de Celso Emilio) e que ademais ten derivacións 

coa masonería no caso concreto de Curros Enríquez.
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E, de querermos seguir afondando, aínda hai máis 

paralelismos que as biografías de ámbolos dous van 

escribindo en distintos momentos das súas vidas 

como é a actividade cultural e literaria que des-

envolven os dous persoeiros coincidindo coa súa 

residencia en Madrid. É notoria e perfectamente evi-

denciable a nada que se afonde 

un pouco nas hemerotecas do 

momento, do papel que xoga 

Manuel Curros Enríquez na súa 

relación coa “intelligentia” gale-

ga asentada en Madrid, no pro-

ceso de creación do colectivo 

'Galicia literaria' con Vesteiro 

Torres, os irmáns Muruais, etc., 

da súa íntima relación co Centro 

Gallego, etc., mentres que tamén 

é moi evidente a actividade cul-

tural e literaria que desenvolve 

Celso Emilio Ferreiro na capi-

tal madrileña ó seu regreso de 

Venezuela, xa como responsable 

da aula de cultura galega do 

Ateneo de Madrid, xa coa súa participación en tertu-

lias literarias, etc., etc.

Outra das circunstancias que tamén coincide en 

ámbolos dous e neste caso non se pode atribuír 

sequera á súa propia implicación nos feitos, senón 

á receptividade do lector das súas composicións 

poéticas, é o carácter popular que acadan algúns dos 

seus poemas e atenta mirada que deles fan diversos 

compositores musicais contemporáneos seus como 

José Castro Chané, José Baldomir ou Pascual Veiga 

no caso de Curros Enríquez, ou Bibiano, Benedicto, 

Miro Casabella ou Luis Emilio Batallán no caso de 

Celso Emilio, elevando cancións como “Unha noite 

na eira do trigo” do primeiro ou “María Soliña” do 

segundo á categoría de cancións populares asumidas 

e coñecidas por toda a sociedade galega.

Os dous sofren proceso xudicial por algúns dos seus 

escritos. Curros, como é coñecido, pola considera-

ción de herética do libro Aires da miña terra e Celso 

Emilio por un artigo publicado na revista Guieiro 

que a autoridade xudicial considera “inxurioxo para 

España” e os dous acaban pasando uns días na cadea 

por dúas circunstancias ben diferentes. No caso de 

Curros Enríquez por ser denunciado polo seu propio 

pai como prófugo e no caso de Celso Emilio Ferreiro 

por unha denuncia formulada na Guerra Civil, estan-

do el nun permiso en Celanova, e que o levou a estar 

tres ou catro días detido no Mosteiro, onde compuxo 

o poema “Longa noite de pedra” que á larga acabaría 

dándolle título o coñecido libro.

E por se todo isto fose 

pouco, nos dous se dá 

tamén a circunstancia 

final de que cando ámbo-

los dous morren mantiñan 

unha sección literaria sema-

nal nos xornais nos que 

escribían. Curros Enríquez 

deixa a medio escribir un 

artigo con referencias ós 

Estados Unidos na sección 

“La Prensa” que mantén 

no Diario de la Marina e 

Celso Emilio Ferreiro publi-

ca no ABC do día 30 de 

agosto de 1979 a súa sección 

“Escrito en gallego” con 

dúas referencias literarias a 

Manuel Antonio e a Lorenzo 

Varela, facéndose eco da 

publicación de dous libros 

que afondan nas vidas e nas 

obras destes dous escritores 

galegos.

E, xa finalmente, como non 

podía ser doutro xeito, o 

falecemento de ámbolos dous provocou unhas gran-

des manifestacións de doo, no primeiro dos casos 

convocando a milleiros de persoas no seu multitudi-

nario enterro na cidade da Coruña, unha vez traído o 

seu cadaleito dende La Habana, e convocando a cen-

tos de persoas, o segundo, en Celanova, ó ser traído 

o seu cadáver dende a cidade de Vigo, onde faleceu 

o día 31 de agosto de 1979.

Nos dous casos, tamén a súa memoria ten sido lem-

brada como se merece e a Real Academia Galega 

dedicoulle no seu momento o Día das Letras Galegas 

a cada un deles, no caso de Manuel Curros Enríquez 

no ano 1967 e no ano 1989 –cando se cumpriron dez 

anos da súa morte– no caso de Celso Emilio Ferreiro.



Celso Emilio Ferreiro  
visto por Conde Corbal

AFONSO VÁZQUEZ-MONXARDÍN

Catedrático de Lingua e Literatura 

Galega. Secretario do Arquivo Sono-

ro de Galicia do Consello da Cultura 

Galega.
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Na primavera de 1979 constituíse en Ourense unha 
plataforma cidadá en pro do día das letras gale-
gas. Eran aqueles tempos de transición e volunta-

rismo no que cidadáns “comprometidos” –esa palabra 
horrible- tentaban aproveitar as marxes de actuación que 
abrían os novos, avoltos e esperanzados tempos demo-
cráticos e actuar como axentes de cambio. Lembremos 
que deses movementos cidadáns saíron cousas que 
serían tan transcendentes para a cidade de Ourense 
como recuperación do Teatro Principal ou a mobilización 
cidadá para que non se localizase nas proximidades á 
cidade a planta de celulosa proxectada por algún grupo 
empresarial.

Pois a quen isto subscribe, cadroulle participar nesa 
Comisión Cidadá polas Letras Galegas naquela prima-
vera de vértixe política. Lembremos que a Constitución se 
aprobara en decembro de 1978, que as primeiras elec-
cións a Cortes conforme a esas regras democráticas se 
celebraran o 1 de marzo, o 3 de abril as primeiras muni-
cipais, a súa toma de posesión nos concellos, o 18 de 
abril... e que as institucións autonómicas eran só un soño 
que viña envolto en pesadelos. Comezara o proceso coa 
manifestación unitaria pola autonomía do 4 de decembro 
de 1977 –esa na que en Ourense falou Blanco Amor e 
en Vigo Valentín Paz Andrade- e, no inverno seguinte á 

Aquela entrevista  
nun tempo  
de avolta esperanza

aFonso Vázquez-Monxardín Fdz.

primavera que tratamos, o 4 de decembro de 1979, cele-
brouse outra manifestación contra os recortes do non nato 
estatuto na coñecida como manifestación do “aldraxe”.

Compréndese pois, que nestes tempos, non estaban moito 
as institucións para organizar cousas sobre as letras 
galegas, porque os concellos democráticos se estaban 
empezando a organizar e as institucións autonómicas, 
directamente, non existían. Pero había xa liberdade de 
movemento, liberdade para as iniciativas cidadáns volun-
taristas e sen recursos económicos, pero con simpatía dos 
medios e o calor de moitos cidadáns. 

Esta Comisión organizara varios actos públicos, concer-
tos, charlas, etc. e conseguira uns ocos en Radio Ourense 
para emitir unha serie de entrevistas con persoeiros da 
cultura galega. E daquela, con dezaoito anos, cadrára-
nos unha desproporcionada responsabilidade só equiva-
lente á nosa ousadía xuvenil. Naqueles días entre abril e 
maio, acompañado de Nacho López-Cid, fíxenlle entre-
vistas a Eduardo Blanco Amor, Ramón Piñeiro, Xoaquín 
Lorenzo e Celso Emilio Ferreiro, sen saber, obviamente, 
que para dous deles se tratarían de entrevistas feitas 
nos últimos tramos da súa vida, pois Celso Emilio morre-
ría o 31 de agosto e Blanco Amor o 1 de decembro. 
En calquera caso, estas entrevistas de hai trinta e tres 
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anos –algunhas delas publicadas noutros 
números de Raigame- supuxeron para min, 
unha espertar á consideración do interese a 
conservación do patrimonio gravado, entre-
vistas, conferencias, etc. e que nos levou, 
andando o tempo, impulsar o proxecto de 
Arquivo Sonoro de Galicia no Consello da 
Cultura Galega.

A primeira das preguntas formuladas era de 
tipo xeral, sobre a problemática da cultura e 
a emigración e contestou:

Sen entrar en demasiados detalles, porque 

a problemática da que falas ti, é unha 

cousa tan ampla, da que tería para falar 

horas e horas, e non é cousa diso. Así que 

empezarei dicindo que alí onde hai corenta 

galegos en calquera lugar do mundo, sobre 

todo en latinoamérica, alí onde hai corenta 

galegos o primeiro que fan, dada a súa 

singularidade, é crear un centro galego. É 

unha especie de sentimento nacionalista 

de tipo embrionario o que por instinto os 

leva a crear ese centro. Pero moitas veces 

ocorre que despois de crear o centro non 

saben que facer del. E en moitos casos, 

lamentablemente, terminan sendo centros 

de folclorismo galego, sen outra cousa.

Cando eu cheguei a Venezuela topeime 

con que había creadas catro asociacións 

TRANSCRICIÓN DA ENTREVISTA A CELSO EMILIO FERREIRO

galegas. Parece que respondían a aquela 

frase do cabaleiro medieval “Somos gale-

gos e non nos entendemos”. Pero, por fin, 

conseguiuse crear unha soa asociación de 

moita importancia. Pero tamén, levados do 

seu folclorismo -era na época do anterior 

réxime ditatorial e había un sentimento de 

tipo despolitizado- tivemos grandes proble-

mas ao intentar facer que os centros gale-

gos- o Centro Galego de Caracas concreta-

mente- fora unha entidade política; porque 

eu sempre entendo que o galeguismo, sexa 

do signo que sexa, teña unha tendencia 

política. Unha tendencia política, naqueles 

tempos, sobre todo, da dictadura, que tiña 

que facer da emigración de Galicia na 

América, unha nova Galicia, unha Galicia 

buscando a súa redención, buscando a 

súa Terra Prometida. Si, tivemos grandes 

problemas para levar a cabo eso. Porque 

desgraciadamente a nosa colectividade, 

sobre todo en Venezuela, era unha emigra-

ción despolitizada, desinformada, na que 

a palabra política era unha palabra tabú, 

unha palabra prohibida. 

De tódolos xeitos había minorías impor-

tantes -ás que eu pertencía- que loitamos e 

conseguimos facer algunhas cousas. Entre 

elas loitar contra a dictadura. Porque nós 

estimabamos que a primeira medida, a 

máis importante, para un galego gale-

guista era loitar contra unha situación 

política que negaba toda posibilidade de 

que Galicia recuperara a súa personali-

dade e recuperara a súa nacionalidade, a 

súa cultura. 

A entrevista realizouse unha tarde de maio 
no desaparecido Hotel Padre Feijóo de 
Ourense e, como adoita suceder nestes 
casos, o máis substancioso foi ao rematar, 
a micro pechado. Pero sobre iso, como 
non hai posibilidade de contraste, é mellor 
deixalo estar, aínda desazón polo paso pola 
política activa amosou abondo.

Comezara o 

proceso coa 

manifestación 

unitaria pola 

autonomía do 4 

de decembro de 

1977 –esa na que 

en Ourense falou 

Blanco Amor e en 

Vigo Valentín Paz 

Andrade-.
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Fixemos cousas que entón eran importan-

tes e grandes, pero que agora vistas desde a 

distancia do tempo pois non son tan impor-

tantes porque claro as cousas cambiaron 

bastante, e aínda que esteamos vivindo 

nunha predemocracia bastante deficiente, 

pero o feito é que agora aquelas cousas 

non parecen tan importantes. 

Pero de todos xeitos, as entidades galegas 

en América, salvo algunhas excepcións 

como pode ser o Centro Galego 

de Buenos Aires -que é unha 

entidade puramente asisten-

cial e mutualista, impor-

tantísima dentro do seu 

rol- pero as outras socieda-

des ate agora foron as que 

terminaron sendo unas enti-

dades puramente folclóricas.

A continuación fixémoslle 
unha pregunta aberta sobre 
a actividade cultural da emi-
gración galega en Madrid, 
expresión que moito foi do 
seu agrado, e contestou:

Gústame moito que lle chames emigración 

galega en Madrid porque en Galicia sóese 

falar da emigración en Bos Aires, da emi-

gración en Cuba -na época que a houbo-, 

da emigración en Venezuela, en fin da 

emigración ultramariña e ninguén fala da 

emigración en Madrid que é unha emigra-

ción como outra calquera, aínda que, natu-

ralmente non é o mesmo vivir en Madrid 

que vivir en Caracas. En Madrid estamos 

a unha hora escasa en avión de Galicia e 

en Venezuela estase moito mais lonxe. Pero 

iso é unha cuestión xeográfica. O feito é 

que en Madrid hai cerca de catrocentos mil 

galegos e alí intentamos soster unha loita 

de identificación... de que os galegos collan 

unha conciencia galega. E é un problema 

moi grave e moi importante e moi difícil, 

porque a maioría desta emigración son 

funcionarios. Son xente educada e formada 

dun xeito non galego. Pero nós estamos 

intentando concienciar -é unha palabra 

horrible pero é a auténtica- concienciar os 

galegos de Madrid ata tal punto que dicimos 

que se os galegos de Madrid se uniran e fora 

capaces de entenderse podiamos, incluso, 

sacar dous ou tres deputados galegos en 

Madrid, xa non digamos concelleiros. 

En Madrid neste momento hai tres entida-

des que están loitando pola cultura galega. 

Unha é o Ateneo de Madrid na Aula de 

Lingua e Literatura Galega que eu coor-

dino, e onde estamos facendo un ciclo de 

conferencias que este ano dura tres ou 

catro meses, onde están desfilando unha 

serie de personalidades galegas explicán-

dolle a xente -non so á xente galega senón 

tamén a xente de Madrid que se interesa 

pola cousa cultural- explicándolle en que 

consiste o feito diferencial galego e a nosa 

cultura peculiar.

Alí onde hai 

corenta galegos 

en calquera 

lugar do mundo, 

o primeiro que 

fan, dada a súa 

singularidade, é 

crear un centro 

galego.
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Despois hai outra entidade que se chama 

Irmandade Galega que non ten unha orixe 

política senón que reponde a principios 

moito mais amplios. É dicir, intentamos 

que o galego de Madrid colla unha concien-

cia galega e despois pertenza a calquera 

partido. Iso non importa. 

E despois hai outra sociedade cultural que 

se chama Lóstrego, que máis ou menos, 

está dirixida por nacionalistas galegos do 

grupo Bloque pero que tamén está facendo 

a súa labor importante. E cos que estamos 

de acordo en facer unha cousa común, que 

a estamos facendo agora neste ciclo de con-

ferencias no Ateneo. 

Estamos intentando esto. Naturalmente é 

un traballo moi lento que non é posible 

empezarmos porque non temos máis que, 

dos catrocentos mil galegos que hai en 

Madrid, aproximadametne debemos ter só 

a dirección de escasamente de mil, para 

poder dirixirnos a eles e invitalos a que 

asistan aos nosos actos. É unha labor longa 

e delicada, pero en fin... estamos inten-

tando facer algo.

Cando lle pedimos información concreta 
sobre o Centro Galego de Madrid, simple-
mente nos dixo:

O Centro Galego de Madrid non fai nada 

realmente pola cultura galega nin pola 

exaltación da personalidade de Galicia 

como entidade política primordial. É un 

club. É un club máis ou menos impor-

tante onde van os galegos a xogar ó bingo, 

a tomar vasos de viño do Ribeiro e 

nada máis. Ten unha delegación 

cultural que intenta facer algunha 

cousa, pero en realidade supérao 

todo o outro ambiente. En realidade 

non é nada. 

E nesta mesma forma están moitos 

centros galegos. Non me refiro ao de 

Bos Aires, que iso é unha cousa aparte, 

refíronme a moitos chamados centros gale-

gos de América que ao final non son máis 

que clubs onde practican un galeguismo 

folclórico.

Rematamos a curta entrevista –lembremos 
que era para difusión en radio- solicitando 
unha caracterización xeral do Día das 
Letras Galegas e da figura que se home-
naxeaba ese ano, o poeta vangardista 
Manuel Antonio. Dixo.

O que é o Día das Letras Galegas sábeo 

todo galego máis ou menos enterado: a 

conmemoración das letras galegas coin-

cidindo coa saída do primeiro libro de 

Rosalía en Vigo. Agora ben, eu creo que 

esto ten unha importancia indubidable. É 

a exaltación da literatura e das letras gale-

gas, que en certa maneira, e no seu tras-

fondo, é a conmemoración e a exaltación 

da nosa lingua. 

Nós estimabamos que a 

primeira medida, a máis 

importante, para un 

galego galeguista era 

loitar contra unha 

situación política 

que negaba toda 

posibilidade de que 

Galicia recuperara a 

súa personalidade 

e recuperara a súa 

nacionalidade, a 

súa cultura.

... ninguén fala 

da emigración 

en Madrid que é 

unha emigración 

como outra 

calquera, aínda 

que, naturalmente 

non é o mesmo 

vivir en Madrid 

que vivir en 

Caracas.

Ramón Piñeiro 
(Letras Galegas 
2009) visto por 

Seoane
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A nosa lingua é importante porque a parte 

de falala a maioría dos galegos, ten unha 

literatura. Unha literatura e unhas letras 

que veñen xa desde a Idade Media e que 

segue cada día máis boiante e polo tanto 

é a exaltación dela, é en certa maneira, e 

non en certa maneira, é definitivamente, a 

exaltación da nacionalidade galega.

Manuel Antonio para min é un dos grandes 

poetas que deu Galicia, pero é un poeta 

isolado. É un poeta senlleiro. El foi un crea-

cionista influído pola poética, por exemplo, 

de Huidrobo, o chileno, na época do crea-

cionismo verbal. El é unha figura que non 

creou discípulos. 

É como unha torre illada, marabillosa, 

extraordinaria no campo das letras 

galegas.

O que é o Día 

das Letras 

Galegas [...] é 

a exaltación da 

literatura e das 

letras galegas, 

que en certa 

maneira, e no 

seu trasfondo, é 

a conmemoración 

e a exaltación da 

nosa lingua. [...] 

é definitivamente, 

a exaltación da 

nacionalidade 

galega.

Xaquín Lorenzo 
(Letras Galegas 
2004) visto por 
Santy.

Celso Emilio Ferreiro 
(Letras Galegas 1999) 
visto por Siro.
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N o presente artigo tentamos rescatar 

e analizar desde varias perspecti-

vas algunhas prosas en linguas cas-

telá e/ou galega de Celso Emilio Ferreiro que, na súa 

maioría, viron a luz en diversas publicacións periódi-

cas con anterioridade á edición d’A fronteira infinda 

(1972). Convén subliñar que, a pesar de que boa par-

te do corpus narrativo do noso autor foi debidamente 

compilado e de que os estudosos desta parte da obra 

do intelectual celanovés teñen procurado con acerto 

nas súas achegas, entre outros aspectos, intertextua-

lidades parciais con varios escritos do propio Celso 

Emilio (Río Conde, 1999a; Nicolás Rodríguez, 2004) 

ou ben influencias doutros escritores (Tarrío Varela, 

1989; Río Conde, 1999b), careciamos aínda da análi-

se comparativa que ofrecemos hoxe arredor de deter-

minadas páxinas da autoría de Celso Emilio, ben por 

mor dun posible descoñecemento da súa existencia, 

ben por renuncia voluntaria a tomalas como obxec-

to de estudo (Góñez Silva, 2004: 133; Ferreiro, 2005: 

23). Velaquí o noso propósito, que desenvolveremos 

CONEXIÓNS ENTRE 
AS NARRATIVAS

EN LINGUAS
CASTELÁ E GALEGA 

José Ángel gArcíA lóPez

Para Xosé Manuel Salgado

de xeito conciso para cinguirnos aos límites de ex-

tensión impostos.

PROSAS ESCRITAS EN PONTEVEDRA 

(1941-1949)

De acordo coas declaracións feitas polo propio Celso 

Emilio, a súa vocación literaria manifestouse de ma-

neira temperá (Fernández Freixanes, 1976: 158). 

Durante a súa xuventude, un período histórico de 

efervescencia política, Celso Emilio integraríase na 

Mocedade Galeguista de Celanova e, máis tarde, na 

Federación de Mocedades Galeguistas, onde a súa fi-

gura adquiriría prestixio polos cargos desempeña-

dos e a súa participación en todo tipo de activida-

des relacionadas coa difusión da ideoloxía naciona-

lista (Nicolás Rodríguez, 1995; Salgado, 2003). Así, 

entre 1932 e 1936 Celso Emilio asina un respectable 

número de artigos e algúns poemas na prensa galega 

da época (Faro de Vigo, Heraldo de Galicia, A Nosa 

de Celso Emilio Ferreiro
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Terra, Adiante, Guieiro...). Porén, non conservamos 

testemuños especificamente literarios en prosa do es-

critor pertencentes a aqueles anos, agás algún texto 

híbrido recadado actualmente a carón da súa obra lí-

rica (Ferreiro, 2004: 728-729). 

Tras a paréntese imposta pola Guerra Civil, Celso 

Emilio traslada a súa residencia a Pontevedra en 

1940. Alí oposita e consegue o posto de secretario 

e, posteriormente, o de xefe de Xustiza na Fiscalía 

de Taxas. Á marxe do traballo, Celso Emilio partici-

pa activamente na vida cultural da cidade a carón 

doutros intelectuais como Filgueira Valverde, García 

Alén, Fernández Villamil, Isidoro 

Millán ou Agustín Portela, os cales fre-

cuentan os faladoiros que teñen lugar 

en diferentes cafés: o “Birimbao”, ao 

cal dedicará o noso autor unha das súas 

múltiples colaboracións no semanario 

Ciudad (Ferreiro, 1947); o “Carabela”, 

o “Imperial” ou o “Savoy”, onde se reu-

nían os artistas plásticos ao redor do 

bohemio Ramón Peña, cuxas inicia-

tivas tiñan continuidade no local de 

Gráficas Torres (Torres Ferrer, 2004). 

Baixo ese selo editorial dá a coñecer 

Celso Emilio o libro de poemas Al ai-

re de tu vuelo (1941), mais tamén de-

se prelo saen ao longo da década varias 

publicacións periódicas nas que ates-

tamos a sinatura do escritor celanovés 

ou algún dos seus seudónimos: Mar, 

Guía Anuario Pontevedra-Marín (lo-

go Guía Anuario de Pontevedra) ou 

Finisterre. Así describía esta última o 

propio escritor varias décadas despois: 

Tiñamos tamén unha revista que 

se chamaba Finisterre, unha revis-

ta non literária, senón gráfica; foi a 

primeira revista que houbo de carác-

ter galego, non galeguista, claro, por-

que entón era imposible pensar tal 

cousa, pero, en fin, que se refería a 

Galiza (Nicolás Rodríguez, 2009: 24). 

Dirixida por Emilio Canda e con Celso Emilio co-

mo redactor xefe, Finisterre, subtitulada Revista 

de Galicia, editouse con periodicidade mensual en-

tre setembro de 1943 e outubro de 1946, acollen-

do nas súas páxinas textos de Vicente Risco, Álvaro 

Cunqueiro, Carro García, Cuña Novás, Santiago 

Amaral (Otero Pedrayo), Filgueira Valverde ou Pura 

Vázquez, entre outros. Cinguíndonos ás contribu-

cións do intelectual celanovés (asinadas co seu pro-

pio nome ou co seudónimo Celso de Cela), quen 

figura como redactor xefe da revista ata xullo de 

1945, á parte de achegar prosas en que recrea con 

C. Emilio cos compañeiros 
das Mocedades Galeguistas en Celanova. 1936



39
~

carácter divulgativo sucesos históricos ou literarios, 

tamén ofrece poemas e mais varios relatos de collei-

ta propia (estes últimos precedidos sempre pola de-

nominación “cuento”). Tocante ás primeiras, cóm-

pre destacar “El Hombre-lobo” (Ferreiro, 1943c) e 

“Un gallego en la corte de Tamerlán” (Ferreiro, 

1944), as cales constitúen as primeiras versións dos 

textos que, baixo os epígrafes de “El ‘lobis-home’” 

(23/09/1950) e “Payo Gómez le birló una novia a su 

rey” (05/10/1950), formarían posteriormente parte 

da serie “La jaula de los pájaros raros”, publicada no 

Faro de Vigo, onde Celso Emilio colabora con asi-

duidade a partir de 1949. A existencia destes ante-

cedentes semella descoñecida mesmo para especia-

listas como Góñez Silva ou Nicolás Rodríguez, posi-

blemente os maiores eruditos verbo da narrativa de 

Celso Emilio. Como teñen reflectido en varios traba-

llos ben documentados, hoxe sabemos que o noso 

escritor planeaba publicar as narracións reunidas na 

antedita serie nun libro. De feito, nunha nota divul-

gada polo propio xornal no ano 1953, facíase cons-

tar este extremo, ademais do título de dous libros 

inéditos de Celso Emilio: a novela Obscura tierra 

e o volume de versos O vento ([Anónimo]: 1953). 

Ende mal, ningunha das tres obras chegou a entrar 

no prelo, aínda que o diálogo epistolar entre Celso 

Emilio e Cela confirma definitivamente a existencia 

dun grupo definido de prosas dispostas para a súa 

publicación.1

Fóra do devandito, os textos de ficción literaria do 

intelectual celanovés publicados durante a súa esta-

día en terras pontevedresas obtiveron pouca aten-

ción por parte da crítica especializada, mesmo que fi-

guren nalgunha bibliografía de consulta básica (Roig 

Rechou, 1989: 122). Bernardino Graña refírese am-

biguamente a catro contos que “poderían facer cor-

po cos pájaros raros” (Graña, 1989: 10). Nicolás 

Rodríguez (1992a: 11-12) apuntou a posibilidade de 

recompilar esas prosas xunto coas aparecidas nas re-

vistas Sonata Gallega e Alba. Emporiso, dúas déca-

das despois desa invitación ao traballo, o labor non 

foi realizado, o que xustifica que prestemos atención 

1. Sobre a relación existente entre ambos os intelectuais e a súa implicación noutras empresas de carácter literario, aconsellamos a consulta dos 
ensaios de Armando Requeixo (2006) e de Olivia Rodríguez González (2010).

a eses relatos no presente artigo, ben que a falta de 

espazo nos obrigue a prescindir da súa reprodución.

Seguindo unha orde cronolóxica, o primeiro es-

crito que nos ocupa, “Tú estás muerta” (Ferreiro, 

1943a) sae en letra impresa no primeiro número de 

Finisterre. Nel descríbesenos en primeira persoa 

unha historia de amor entre o narrador e unha mu-

ller chamada Asunción Méndez, quen propón ao seu 

namorado un pacto de suicidio. Incapaz de cumpri-

lo, o narrador describe a súa fuxida da vila e unha 

peregrinación chea de remorsos por diversos países 

Xesús Carro García visto por Conde Corbal

Dirixida por Emilio Canda e con Celso 

Emilio como redactor xefe, Finisterre, 

subtitulada Revista de Galicia, editouse 

con periodicidade mensual entre setembro 

de 1943 e outubro de 1946, acollendo nas 

súas páxinas textos de Vicente Risco, Álvaro 

Cunqueiro, Carro García, Cuña Novás, 

Santiago Amaral (Otero Pedrayo), Filgueira 

Valverde ou Pura Vázquez, entre outros.
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ao longo de cinco anos. Porén, cando decide regre-

sar aos seus eidos, atopa a Asunción viva e casada 

con Evencio, un antigo rival de xuventude. O mes-

mo encabezamento que presidía ese texto (do cal 

non nos consta que fose revisado con posteriorida-

de), “Cuento de humor”, é aplicado ao seguinte rela-

to publicado na mesma revista, “Por qué maté a mi 

tío Olegario” (Ferreiro, 1943b). Nesta ficción litera-

ria escrita en castelán recoñecemos o orixinal que, 

décadas despois, Celso Emilio verteu en boa medi-

da para o galego a fin de incorporalo baixo o títu-

lo de “O filántropo” n’A fronteira infinda (1972). 

Ata o día de hoxe ninguén se referiu ao texto de 

Finisterre como materia prima na elaboración de “O 

filántropo”. No entanto, Nicolás Rodríguez (1992b: 

415-416) si prestara atención no seu momento ás 

colaboracións da autoría do intelectual celanovés 

no Faro de Vigo tituladas “Saint-Cyr de Barbazán” 

(17/06/1950) e “Joan Carrizo” (03/09/1950), publi-

cadas dentro da sección “Genio y figura”; colabo-

racións que Góñez Silva identificou correctamente 

como fontes secundarias das que Celso Emilio bo-

taría man para dar forma a “O filántropo” (Ferreiro, 

2003: 20-21). Á marxe dos acontecementos narrados 

nesas fontes secundarias, existen varias diferenzas 

entre os relatos en primeira persoa publicados en 

1943 e en 1972. As máis salientables son o empra-

zamento urbano do fogar do narrador, presentado 

como fillo dun funcionario da administración local, 

e que na narración de Finisterre se indica que a fin 

última da fortuna do indiano foi financiar unha fun-

dación benéfica patrocinada por el mesmo e que le-

varía o seu nome, Olegario Gutiérrez de la Gándara. 

Así mesmo, en “Por qué maté a mi tío Olegario” faise 

alusión a algúns episodios da infancia do emigrante, 

lapso temporal ignorado no texto d’A fronteira in-

finda, no cal, á parte de situar a residencia do narra-

dor nun ambiente rural, non son citados os apelidos 

do tío Olegario, e o destino dos bens acumulados 

polo indiano sería unha fundación benéfica allea da 

provincia cubana de Matanzas. 

Igual ca nos casos anteriores, a terceira das narra-

cións en castelán publicadas por Celso Emilio en 

Finisterre conta tamén cun encabezamento; neste 

caso, “Cuento de guerra”. “Última noticia de Claudio 

Bulgarín” (Ferreiro, 1943d) é, sen lugar a dúbidas, o 

antecedente nítido que, con posterioridade, Celso 

Emilio adaptou en parte á hora de construír o rela-

to “A derradeira noticia de Pánfilo Sobreira”, incluí-

do en 1972 n’A fronteira infinda (Ferreiro, 2003: 

71-72). Estrañamente, tampouco houbo ningún es-

tudoso que falase deste feito ata a data. No texto de 

Finisterre, o personaxe principal é un sanitario mi-

litar destinado nun posto avanzado, do cal descoñe-

cemos tanto a súa localización como as datas en que 

transcorren os sucesos bélicos narrados en terceira 

persoa. Tras confesar a un compañeiro a súa adic-

ción á morfina, Claudio Bulgarín falece tras expo-

ñerse voluntariamente ao fogo inimigo fóra das trin-

cheiras. En cambio, a narración d’A fronteira infin-

da preséntanos a Pánfilo Sobreira como un emigran-

te afundido na miseria dunha cidade de ultramar. 

Ao non poder conseguir unha dose de marihuana 

coa que aliviar a súa abstinencia, o protagonista sui-

cídase tirándose baixo as rodas dos automóbiles que 

circulan por unha autoestrada próxima á súa chou-

pana. 

As páxinas de Finisterre aínda acolleron outro “cuen-

to” preludiado por unha cabeceira onde se le a pa-

labra “Guerra”. Trátase de “Diez minutos” (Ferreiro, 

1945a), relato autobiográfico que conta a desesperan-

te quenda de garda dunha sentinela en primeira liña, 

a cal termina por exasperar o narrador ata o punto 

de ter que recibir asistencia médica posteriormente. 

En comparación coas contribucións analizadas an-

teriormente, este texto tivo un eco posterior na re-

vista viguesa Alba, como veremos no seu momento. 

Ademais, coidamos que o relato tamén foi recuperado 

polo seu autor na versión primixenia d’A fronteira in-

finda, ben que non figure na versión que finalmente 

sairía do prelo en 1972. Mercé a Xosé Manuel Dasilva 

(2008a: 149), sabemos que o orixinal mecanografa-

do do libro contiña once contos, tres dos cales (“Non 

quero morrer”, “O sono [sic] desancorado” e “O alcal-

de”) foron desbotados pola censura. Nós supoñemos 

que a narración “Diez minutos” podería ser, cando 

menos, un alicerce de “Non quero morrer”, algo que 

aqueles investigadores que consigan acceder á versión 
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mecanografada da obra que se conserva no expedien-

te correspondente (o cal non é, lamentablemente, o 

noso caso) poderían comprobar doadamente. 

Celso Emilio tamén desempeñou un papel destacado 

na revista Sonata Gallega, dirixida por Ramón Peña, 

a cal iniciou a súa andaina no inverno de 1944 manten-

do nun primeiro momento unha periodicidade de ca-

tro números ao ano, coincidindo coas catro estacións, 

regularidade que se vai quebrar a partir de 1946, para 

posteriormente saír de xeito irregular ata a súa des-

aparición en 1952. Neste medio observamos textos 

asinados por Bouza-Brey, Cabanillas, Díaz Castro, 

Díaz Jácome, Salvador Lorenzana (Fernández del 

Riego), Iglesia Alvariño, Otero Pedrayo ou Xoán Vidal 

Martínez, entre outros colaboradores. Celso Emilio, 

baixo o seudónimo de Celso de Cela, ocupa o posto 

de coordinador das “Selecciones literarias”, ademais 

de participar con crónicas diversas, con versos e co 

relato “En una escondida fuente” (Ferreiro, 1945b). 

Esta narración en primeira persoa está ambientada 

no arrabalde dunha cidade en tempos de guerra e, 

por mor da súa temática sentimental e por outros de-

talles ofrecidos no texto (ensino dalgunhas palabras 

galegas á namorada), non descartamos que a súa con-

cepción estivese influída polas vivencias do propio 

autor na Guerra Civil durante o noivado con María 

Luisa Moraima Loredo Fernández, quen había de con-

verterse na súa dona. En puridade, o relato describe 

o namoramento do narrador dunha muller que reci-

be o nome de Blanca. Un traslado forzoso a outro sec-

tor determina o afastamento dos namorados, que nun 

par de meses se torna definitivo pola falta de novas 

sobre a sorte de Blanca, a quen o narrador evoca co-

Celso Emilio tamén desempeñou 

un papel destacado na revista 

Sonata Gallega, dirixida por 

Ramón Peña. Neste medio 

observamos textos asinados por 

Bouza-Brey, Cabanillas, Díaz 

Castro, Díaz Jácome, Salvador 

Lorenzana (Fernández del Riego), 

Iglesia Alvariño, Otero Pedrayo 

ou Xoán Vidal Martínez, entre 

outros colaboradores. Celso 

Emilio, baixo o pseudónimo de 

Celso de Cela, ocupa o posto de 

coordinador das “Selecciones 

literarias”, ademais de participar 

con crónicas diversas...

Fermín Bouza Brey 
visto por Conde Corbal
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mo parte do pasado. Este escrito, que non conta con 

ningunha versión en galego coñecida, foi recuperado 

de maneira case literal para a revista Alba, feito que 

examinaremos máis adiante. 

Polo que fai a outros relatos escritos por Celso 

Emilio durante esta etapa da súa vida, convén sina-

lar que o creto como prosista do noso autor aínda 

cobraría maior importancia no semanario Ciudad 

(1945-1948), onde, de acordo co exposto por Nicolás 

Rodríguez, escribiu “abondosas e ocorrentes prosas 

[...], moitas delas sen asinar e outras baixo pseudóni-

mo” (Nicolás Rodríguez et alii, 2008: 40). Neste senti-

do, debemos manifestar que non fomos quen de con-

sultar máis ca algúns números soltos do medio refe-

rido, no cal publicou Celso Emilio algún poema esca-

samente coñecido (Villar, 1997), mesmo que contase 

cunha versión posterior (García López, 2004). Con 

todo, á marxe dalgunhas prosas certamente intere-

santes, na nosa procura, forzosamente parcial, non 

atopamos textos de ficción literaria que engadir á co-

lleita que ofrecemos hoxe. Porén, temos noticia de 

que un conto en castelán da autoría de Celso Emilio 

titulado “Meigallo” resultou galardoado no concurso 

organizado para conmemorar as Festas da Peregrina 

en 1948 (Sesto López, 1989: 43). Ata onde nós sabe-

mos, o contido dese conto non foi divulgado, aínda 

que sospeitamos que foi conservado no arquivo per-

soal do autor e reelaborado en relación coa narración 

“As raigames no aire”, relato dotado dunha estrutura 

de complementación integrada que se encontra n’A 

fronteira infinda. Estamos convencidos de que “As 

raigames...”, a carón de varios treitos tirados das narra-

cións “El fumador” (Faro de Vigo, 04/11/1950) e “La 

última choromica” (Faro de Vigo, 15/10/1949), par-

ticularidades oportunamente apuntadas por Góñez 

Silva (Ferreiro, 2003: 21) e por Nicolás Rodríguez 

(2004: 129), tería en “Meigallo” o precedente da his-

toria contada en retrospectiva dentro da narración 

principal, é dicir, as orixes de Silveira e mais o crime 

da súa nai. Así pois, o segmento narrativo principal 

(narración en presente), que nos amosa un Silveira-

Silverio xa home, sería para nós o derradeiro compo-

ñente engadido por Celso Emilio para dar forma ao 

relato que figura n’A fronteira infinda.

PROSAS ESCRITAS EN VIGO (1950-1961)

En setembro de 1950 Celso Emilio establécese en Vigo, 

cidade en que exercerá a profesión de procurador dos 

tribunais. O noso autor alterna o uso das linguas ga-

lega e castelá no proceso creativo, como demostra a 

presenza da súa sinatura en publicacións como Faro 

de Vigo, Mensajes de poesía, Litoral, Alba... Tocante 

á creación en prosa de Celso Emilio nesta década, co-

ñecemos algúns textos de ficción literaria como “O 

teósofo” (Sonata Gallega, suplemento extraordina-

rio, 1952), rescatado do esquecemento por Nicolás 

Rodríguez (1992a: 131-133). Emporiso, semella que 

ninguén reparou ata o momento en que existe unha 

versión en castelán dese relato que aparecera co título 

de “El espiritista” nas páxinas de Alba (Ferreiro, 1950), 

revista en cuxo consello de redacción figuraba o es-

critor celanovés. Nese mesmo medio daría a coñecer 

Celso Emilio a narración “La huella” (Ferreiro, 1952), 

que non foi recompilada aínda en ningún dos volumes 

que os estudosos da obra do noso autor deron a coñe-

cer de maneira póstuma a pesar da súa evidente cali-

dade. A narración referida presenta unha historia prin-

cipal que sitúa a Tonsal, un ex-combatente, na oficina 

dun prestamista chamado Francisco Nicolau. Mentres 

agarda que saia unha empregada que está reunida con 

Nicolau para entrar no despacho deste último, Tonsal 

conversa brevemente con outra secretaria. A través do 

diálogo e xunto coas adicións fornecidas por un narra-

dor omnisciente en terceira persoa, o lector é informa-

do das intencións de Tonsal: pescudar se Blanca, un 

amor de xuventude, foi secuestrada e talvez asasinada 

por Nicolau cinco anos antes, durante a guerra. Esta 

narración conta con dúas digresións temporais que re-

miten ao pasado e que permiten coñecer tanto o ini-

cio da relación de Tonsal con Blanca durante o con-

flito como o episodio de loucura que asalta a Tonsal 

nun posto de garda tras recibir unha carta de Blanca, 

o que parece preludiar o seu internamento nun hospi-

tal psiquiátrico, onde permanecería ata a fin da guerra. 

Finalmente, a narración retoma o tempo presente pa-

ra revelarnos o estupor de Tonsal ante o rostro da em-

pregada que abandona o despacho de Nicolau. O rela-

to conclúe co abandono da oficina por parte de Tonsal 

sen sequera entrevistarse con Nicolau.
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Por mor do noso coñecemento directo da 

produción narrativa en castelán de Celso 

Emilio enumerada máis arriba, hoxe esta-

mos en condicións de revelar a ignorada 

complexidade estrutural de “La huella”. En 

realidade, esta narración está composta por 

tres segmentos; deles, só a historia princi-

pal (narración en tempo presente) foi crea-

da ex nihilo e posiblemente nunha marxe 

temporal próxima á data de publicación. 

Na primeira das digresións, que conta a re-

lación de Tonsal con Blanca no pasado, de-

tectamos un caso de intertextualidade coa 

propia obra do autor, pois a dita digresión é 

inequivocamente unha recreación do relato 

de 1945 “En una escondida fuente”, que presenta co-

mo novidades un narrador en terceira persoa e mais o 

personaxe de Tonsal, amais da supresión das palabras 

en galego que pronunciaba a personaxe de Blanca na 

versión incluída en Sonata Gallega. Tocante á última 

fonte do texto de 1952, que se correspondería coa 

digresión que narra o ataque de loucura que sofre 

Tonsal, identificámola claramente co texto publica-

do en Finisterre “Diez minutos”, que nas páxinas de 

Alba non presenta cambios notables agás un peque-

no fragmento que Celso Emilio sitúa inmediatamente 

antes dos parágrafos tirados da versión de 1945 e que 

pon de relevo a conxunción aciaga da recepción da 

carta de Blanca e a orde expresa de facer garda ese 

día no “puesto de los suicidas” recibida por Tonsal. 

A coexistencia de textos como “O teósofo” e mais “El 

espiritista” non constitúe un caso illado de autotradu-

ción na obra de Celso Emilio, pois hai outros escritos 

durante esa década, na súa maioría líricos, que viron 

a luz en ambas as linguas (“Después” / “Dempóis”, 

“Mujer” / “Muller”, “Primavera / “Primavera inútil”, 

“El viento” / “O vento”, “Belén”, / “Belén, ano ce-

ro”...). Noutros casos, foi divulgada unicamente un-

ha das versións, tal como aconteceu co relato “El so-

ñador” (Faro de Vigo, 17/IX/1961), texto cuxo corre-

lato en galego (non sabemos se é o orixinal ou froito 

2. Convén sinalar que a versión en galego do primeiro deles, “O alcalde”, sería incorporada nas sucesivas edicións d’A fronteira infinda a partir da 
súa inclusión no terceiro volume da Obra completa do escritor celanovés publicado pola editorial Akal na colección Arealonga baixo a supervisión 
de Xesús Alonso Montero (Ferreiro, 1981b).

da autotradución), “O soño desancorado”, foi conser-

vado na Fundación Celso Emilio Ferreiro e exhuma-

do hai poucos anos (Ferreiro, 2006: 24-28). Este úl-

timo escrito apenas presenta variacións significati-

vas respecto de “El soñador”, fóra da galeguización 

do antropónimo do protagonista (Blas pasa a Brais 

na versión divulgada en 2006). Porén, a diferenza 

do esquecemento en que caeron outros escritos ci-

tados, Celso Emilio si tivo moi presentes estes tex-

tos de 1961 á hora de articular A fronteira infinda. 

Fixemos referencia anteriormente ao orixinal meca-

nografado desa obra, sometido ao exame da censura, 

e aos títulos dos contos que foron eliminados antes 

de que fose aprobada a súa entrada no prelo. Entre 

eles figuraba un titulado “O sono [sic] desancora-

do”, que relacionamos con “O soño desancorado”, 

ben que con certas prevención que explicaremos no 

apartado seguinte. 

Fóra do devandito, tórnase obvio que as crónicas xor-

nalísticas e, sobre todo, o recoñecemento obtido po-

la creación lírica foron relegando a un segundo plano 

a produción prosística de ficción por parte do noso 

escritor. Tras o éxito acadado coa edición de libros 

como O sono sulagado (logo mudado en O soño su-

lagado) e Voz y voto, a publicación de Longa noite 

de pedra vai consolidar a Celso Emilio na vangarda 

O sono sulagado

Tras o éxito acadado 

coa edición de libros 

como O sono sulagado 

(logo mudado en O soño 

sulagado) e Voz y voto, a 

publicación de Longa noite 

de pedra vai consolidar a 

Celso Emilio na vangarda 

das letras galegas.
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das letras galegas. Asistimos, pois, a unha paréntese 

moi marcada na divulgación (e, probablemente, na 

elaboración) de prosas literarias por parte do escri-

tor celanovés.

PROSAS ESCRITAS EN CARACAS  

E NA TERRA (1966-1979)

Nunha sorte de autoexilio, Celso Emilio marcha a te-

rras venezolanas, onde entre 1966 e 1973 desenvol-

verá diversas actividades culturais e políticas que o 

enfrontarán co sector máis reaccionario da colecti-

vidade galega residente naquel país. Froitos desa eta-

pa son libros de poemas como Viaxe ao Paí s dos 

Ananos ou Cantigas de escarneo e maldecir. Polo 

que se refire á súa actividade como prosista, sabemos 

que o escritor foi distinguido co primeiro premio nos 

I Jogos Florais Minho-Galaicos de Guimarães en 1970 

cun relato titulado “O sangue chegou ao río”. Á mar-

xe do galardón recibido nese certame literario, o di-

to relato sería, presumiblemente, un antecedente da-

quel que, baixo o título de “Sangue no río”, forma 

parte d’A fronteira infinda. Así mesmo, foi anuncia-

da a publicación por parte de Edicións Castrelos en 

1971 dunha novela de Celso Emilio que levaría por tí-

tulo Os fillos de Sísifo, segundo consta na antoloxía 

Poetas gallegos de postguerra (Losada, 1971: 49). 

Aínda que a dita novela non chegou a saír do prelo, a 

editorial citada sería a mesma en que, un ano despois, 

aparecería A fronteira infinda. Cómpre apuntar que 

o limiar que abre o volume de 1972 pon en relación o 

tema mitolóxico de Sísifo co destino da humanidade, 

feito que conecta ambos os orixinais. 

A fronteira infinda contou co beneplácito do lec-

torado e da crítica, referendado por unha versión 

ao castelán realizada polo escritor celanovés con-

tra 1975, de acordo coas súas declaracións (Nicolás 

Rodríguez, 2009: 162), a cal sairía á rúa de manei-

ra póstuma coa denominación de El alcalde y otros 

cuentos (Ferreiro, 1981a). Nese volume dábanse a co-

ñecer os relatos “El alcalde” e “El tímido”, ausentes 

das edicións en galego feitas en vida do seu autor.2 

Co gallo dunha nova edición desa autotradución ao 

castelán co título de La frontera infinita (Ferreiro, 

2007), Xosé Manuel Dasilva dedicoulle unha recen-

sión onde incidía especialmente na maneira en que 

Celso Emilio acometera a tradución dos seus propios 

relatos, sen gardar fidelidade estrita ao texto de par-

tida, o que daría lugar á coexistencia de dúas crea-

ción artísticas: o texto orixinal e o texto autotradu-

cido (Dasilva, 2008b: 84). Nós acreditamos no xuízo 

de Dasilva e desexamos ir máis aló, pois quereriamos 

ofrecer algún dato de interese respecto de “El tímido” 

e, ademais, suscitar algunha comprobación. Ninguén 

pareceu reparar en que o argumento dese relato coin-

cide en liñas xerais co de “El soñador” (Faro de Vigo, 

17/IX/1961) e tamén co de “O soño desancorado” (ex-

humado no 2006), inda que albisquemos algunhas di-

ferenzas rechamantes no texto de 1981, onde, á par-

te de mudar o nome do personaxe principal, Celso 

cualifica o personaxe con certa sordidez. En princi-

pio, sería plausible valorar un proceso de reescritura; 

non obstante, nós cremos que o antecedente directo 

de “El tímido” non sería ningún dos textos escritos 

en 1961, senón unha autotradución a partir do texto 

“O sono [sic] desancorado”, concibido como parte do 

orixinal mecanografado d’A fronteira infinda que 

foi sometido ao exame da censura en 1971. Posto que 

nós non podemos verificar a nosa hipótese debido á 

falta de acceso ao expediente xa citado, valorariamos 

moi positivamente que alguén consultase o antedito 

orixinal mecanografado para comprobar se levamos 

razón neste asunto.

CABO

Ningún estudoso da obra de Celso Emilio pode dubi-

dar das conexións de certa entidade que posúen os 

corpus narrativos en linguas castelá e galega deste 

autor, mesmo que algunhas non fosen apropiadamen-

te difundidas por diversas razóns. Así mesmo, no pre-

sente artigo procuramos botar luz sobre unha mostra 

representativa de textos non demasiado coñecidos, 

co desexo de que se leven a cabo durante o cente-

nario do nacemento do escritor outro tipo de inicia-

tivas institucionais ou particulares que contribúan á 

divulgación e á análise preceptivas daqueles escritos 

do noso autor que permanecen esquecidos ou aínda 

inéditos.
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Q uixeron os fados que este 2012 abrigase, 

baixo un manto semellante, as figuras e as 

obras de dúas das figuras literarias, cultu-

rais e políticas máis relevantes do pasado século XX 

e que proxectan, con renovadas forzas, o seu legado 

neste tempo actual. Partillaron, o celanovés e o pon-

tevedrés, un humus común no seo do nacionalismo 

galego de preguerra e non abdicaron dos seus ideais 

sendo fieis ás ideas da defensa de Galicia, á promo-

ción do seu idioma e a reivindicación da nosa identi-

dade. Os puntos de encontro entre os dous, que sen 

dúbida deberon ser máis dos que aquí me permitirei 

sinalar, trazan as liñas de senllas biografías parti-

culares e independentes, non resulta despreciable 

neste sentido a diferenza de idade entre os dous, 

mais estas confluíron e converxeron en diversos 

momentos e en diversas épocas. 

Prescindindo -conxecturo- do cruzamento que nas 

súas vidas se produciu no tempo da efervescencia 

política da Segunda República o certo é que é xa, 

por volta da chegada á cidade de Vigo de Celso 

Emilio Ferreiro é cando se reanuda ou afortala un 

trato mutuo en base ás complicidades de carácter 

ideolóxico entre os dous, quer fose nalgún dos habi-

tuais faladoiros que a finais dos anos cincuenta e 

 e Valentín Paz Andrade
rAmón nicolÁs

comezos dos sesenta se desenvolvían na cidade, quer 

no seo desde “universo Coruxo”, espazo de relevante 

importancia para o galeguismo da época polo feito 

de coincidiren, nas estadías veraniegas, os Álvarez 

Blázquez, Fernández del Riego e a súa esposa ou os 

Ferreiro, xunto con visitantes máis ou menos ocasio-

nais como o propio Valentín Paz Andrade, Gómez 

Román, Carlos Maside, Laxeiro, Urbano Lugrís, Xosé 

Sexto, etc. 

Por outro lado, xa noutra etapa vital de Celso Emilio 

Ferreiro, establecido desde maio de 1966 en Caracas, 

e aínda case asentándose na cidade e queimando as 

primeiras etapas do seu traballo na sección cultural 

da Hermandad Gallega de Caracas, recibe unha visita 

sorprendente: Valentín Paz-Andrade, nunha xira que 

o traía de Buenos Aires e Bogotá recala en Caracas. 

No aeroporto de Caracas, a onde se despraza Celso 

Emilio Ferreiro para recibir o convidado, produciu-

se unha circunstancia curiosa da que Celso Emilio 

deixaría constancia coa graza e talento que exhibía 

a mans cheas nun artigo do ABC, xornal para o que 

enviaba unhas moi interesantes crónicas durante un 

tempo, titulado “Galicia: saldo desfavorable” (18-8-

1966) e que dicía así: “En el avión de Lima llegó a 

Venezuela Valentín Paz Andrade. En el aeropuerto de 

O s  e n c o n t r o s

Celso Emilio Ferreiro
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Maiquetía lo esperábamos un grupo de compatriotas. 

Valentín bajó del “Jet” con su aire entre ausente y 

acechante, portando un maletín y un capacho de arte-

sanía india. Alguien del grupo comentó: “Parece que 

vén do mercado”. Pero, no; Paz Andrade venía de dar 

conferencias sobre temas gallegos en Montevideo, 

Buenos Aires y Lima. Conferencias que, como las que 

dictó en Caracas, están atiborradas de números y de 

estadísticas, que también son números. Y aunque 

parezca mentira estos números no fueron obstáculo 

-sino todo lo contrario- para que los oyentes se con-

movieran hasta las cercanías del llanto, o, si prefieren, 

hasta las proximidades de la iracundia sentimental”. 

O artigo, ao meu ver, trascende a valor da anécdota e 

revela, a pouco que se lea con atención como aplica 

o escalpelo, cunha palmaria visión crítica, respecto 

da realidade migratoria coa crónica das conferencias 

ditadas por Valentín Paz-Andrade: “Números cantan. 

Es un hecho que en el libro mayor de la contabilidad 

nacional Galicia aparece siempre con un saldo des-

favorable. Para ella no hay beber, todo es debe. Me 

refiero, claro está, a la Galicia rural, “cerne” y médula 

de la región, con su 80 por 100 de habitantes sobre 

el total del país. Una agricultura de arado romano. 

Unas casas del tiempo de la citania de Santa Tecla. 

Una renta “per cápita” centroafricana. Allí donde hay 

una laguna, la desecan para convertirla en valle. Allí 

donde hay un valle, lo anegan para convertirlo en 

laguna. Allí donde el censo ganadero es alto, donde 

hay buenos pastos para el ganado, plantan pinos. 

Los campesinos, que tiene una mentalidad cartesia-

na, no comprenden estos complicados laberintos, 

y emigran. No protestan, emigran. Y ya en la emi-

gración, tampoco protestan, preguntan. Formulan, 

cuando pueden, unas preguntas tremendas, sarcás-

ticas, demoledoras... No olvidan a la patria. Viven 

permanentemente ligados a su recuerdo y hablan de 

ella, infatigables y obsesivos. Yo siempre creí que las 

agrupaciones de emigrantes gallegos habían nacido 

impulsadas por imperativos solidarios de carácter 

mutualista. Pero no es así. Los centros gallegos de 

ultramar nacieron para hablar de Galicia. Lo otro es 

secundario. Hablar de Galicia, intercambiar recuer-

dos, anécdotas, paisajes, experiencias, como los 

filatélicos intercambian sellos de sus colecciones. Y 

todas estas inquietudes, y muchas más, supo trans-

formarlas en números Valentín Paz Andrade, como 

un mágico compositor que formulase en notas pen-

tagramáticas la música que anda perdida por el aire 

de Galicia. De ahí la frase de que números cantan”.

Paz Andrade, a través dese magnífico testemuño 

que Tucho Calvo tivo a ben reeditar (Valentín Paz 

Andrade, a memoria do século, e que cito aquí pola 

edición de 1998, nas páxinas 355-356) confirma o 

extremo da anécdota que relata Celso Emilio: Paz 

Andrade mercara en Lima un capacho para levar 

algunhas pezas de cerámica ou “algúns “guacos” de 

madeira ou cabazos laqueados”, e con aquela bagaxe 

nunha man e un libro na outra aparece no aeropor-

to de Maiquetía. Desa guisa -conta Paz Andrade- é 

cando o ve Celso Emilio e engade: “Con sorna cela-

Fco. Fernández Del Riego visto por Conde Corbal.

“Universo Coruxo” é un espazo de relevante 

importancia para o galeguismo da época polo 

feito de coincidiren, nas estadías veraniegas, 

os Álvarez Blázquez, Fernández del Riego 

e a súa esposa ou os Ferreiro, xunto con 

visitantes máis ou menos ocasionais como o 

propio Valentín Paz Andrade, Gómez Román, 

Carlos Maside, Laxeiro, Urbano Lugrís, 

Xosé Sexto, etc.
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novesa, ao me ollar con o cesto na man, preguntóu-

me se viña do mercado” (356). Foron estes días nos 

que Paz-Andrade foi convidado á se da Hermandad 

Gallega –no libro amentado cita o Lar Gallego, pero 

este xa estaba fusionado con outra entidade e dera 

lugar á Hermandad–, onde impartiu varias conferen-

cias sobre temas socio-económicos, alén de partillar 

longos faladoiros con outros amigos en terrazas cara-

queñas. O propio Celso Emilio evoca, no artigo do 

ABC, eses encontros nos que non faltaban lecturas 

por parte do autor do seu Pranto matricial: “poe-

mas gallegos bajo la noche tropical, maravillosa y 

profunda, de Caracas”.

Hai algo de amargor e emoción cando, no mesmo 

sitio, Celso Emilio relata a despedida: “A la hora de la 

partida, al día siguiente, en el aeropuerto cercano al 

mar, el calor era sofocante. Treinta y ocho grados a 

la sombra, sudábamos todos a chorro. Paz Andrade, 

que llevaba colgado al brazo un abrigo que había 

traído para el frío de Buenos Aires, me preguntó: 

“¿Sentes morriña?”. “Si, do frío”, le contesté con un 

punto de emoción en los ojos”.

Terán que pasar algúns anos para que, instalado en 

Madrid Celso Emilio Ferreiro, requira a Paz Andrade 

para ditar unha conferencia nos ciclos que organiza-

ba no seo do Ateneo da mesma cidade. Como é natu-

ral, Paz Andrade responderá positivamente a esta 

invitación, formando parte dun numeroso grupos 

de persoas, entre as que se contaban Xosé M. Beiras, 

Felipe Senén, Carlos Otero Díaz ou Torres Queiruga, 

para ofrecer o seu punto de vista, nesta ocasión, o 

17 de maio de 1975 verbo da situación social e eco-

nómica de Galicia. O propio autor de Galicia como 

tarea lembraba así, no devandito libro de Tucho 

Calvo (1998:407), aquel acto: “A xusgar pol-a con-

currencia, que desbordaba pol-os accesos da sala, a 

cobiza de escoitar algunhas ideias sobre a situación 

socio-economica de Galiza era prometedora”.

Cadran, asemade, tanto Celso Emilio como Valentín 

na mesma plataforma política que significou a cha-

mada “Candidatura Democrática Galega”, isto é, 

unha candidatura para o Senado que se presentou 

por todas as provincias galegas, onde concorrerían 

persoeiros do centro esquerda nacionalista co apoio 

do PSOE, agás en Lugo, onde este se presentou en 

solitario. Elixíronse tres senadores: Iglesias Corral 

pola Coruña, Valentín Paz-Andrade por Pontevedra 

e Celso Montero por Ourense, non acadando a acta 

Celso Emilio Ferreiro por uns centos de votos. É 

sabido que o primeiro se pasaría ao Grupo Mixto e 

en agosto de 1978 intégraríase na UCD; Paz-Andrade 

manteríase no Mixto e Celso Montero integrouse de 

primeiras no grupo parlamentario do PSOE. Valentín 

Paz-Andrade mantivo unha relación de respecto 

e recoñecemento por Celso Emilio Ferreiro como 

tamén se constata na súa presenza, algo máis que 

simbólica, o 1 de setembro de 1979 no enterro de 

Celso Emilio en Celanova. 

Fóra disto, e con esta achega quero concluír estas 

reflexións, Celso Emilio prestoulle unha especial e 

garimosa atención tanto á obra como á dimensión 

humana e intelectual de Valentín Paz Andrade desde 

a plataforma xornalística das páxinas do “Mirador 

literario”, concretamente na sección “Escrito en 

gallego”, que mantiña nas páxinas do ABC todos os 

xoves nos últimos anos da súa vida. Desde aí comenta 

A galecidade en Guimarães Rosa e mais Cen chaves 

de sombra, exhibindo tanto a coidadosa lectura das 

dúas obras como unha atinada reflexión sobre estas: 

un exercicio interpretativo ao que Celso Emilio 

Ferreiro se adaptou con moita habelencia e con 

Tapa de Valentín Paz-Andrade, a memoria do século.
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excelentes resultados, tal e como en poucos meses 

se poderá confirmar na edición que Ana Acuña e 

Manuel Pereira prepararon sobre a totalidade destes 

artigos para Edicións Xerais e que será outra achega a 

este seu centenario. Velaquí estes dous textos: 

A galecidade na obra de Guimarães Rosa, 

de Valentín Paz Andrade (Edc. Do Castro, 

Sada, Coruña, 1978), en ABC, 5-10-1978.

Tiene sobrada razón el brasileiro Paulo Ronai, pro-

loguista del libro, cuando afirma que Valentín Paz 

Andrade, quer se trate do poeta, do ensaista, do 

economista, do político, do advogado, do incetiva-

dor das artes, sua actuação está presente em todos 

os campos da vida galega. Y aún podría añadir, 

aunque pareciese una redundancia, que todos los 

campos de la vida gallega, desde el lírico al socio-

económico, pasando por el político, están presentes 

en la varia obra del autor, con una presencia objeti-

vada, permanente, casi obsesiva.

Y esta tarea gallega de Valentín -no olvidemos un 

título suyo que resume, como un lema de conducta, 

su vida: Galicia como tarea- comienza en su juven-

tud, cuando recién dejada la Universidad funda, con 

Castelao y otros colaboradores, el diario Galicia, 

ejemplo magnífico e irrepetido de periodismo libe-

ral, venero de galleguidad independiente.

Especializado en temas de pesquería, publica libros 

y escribe cientos de artículos que salen en revistas 

europeas y americanas. Estas actividades le llevan 

a México, Colombia, Cuba, etc., como capacitador 

de expertos, llamado por la F.A.O., quien le edita el 

primer libro sobre economía pesquera publicado en 

el mundo.

Pero Paz Andrade es mucho más que un experto en 

cuestiones socio-económicas. Es un escritor nato, 

dueño de una prosa ágil y de un lenguaje rico y 

ahondador.

Ahora se nos ofrece este trabajo lúcido sobre la 

“galecidade” de Guimarães Rosa. La lectura, paciente 

y estudiosa, de Grande sertão: Veredas y de otros 

libros del escritor brasileiro le dieron la clave de una 

serie de identificaciones no sólo lingüísticas, sino 

también de modos expresivos y de sentimientos, cos-

tumbres, ritos y creencias, entre los personajes que 

pululan por el “sertão” y determinadas situaciones 

semejantes del medio rural gallego.

Esta identidad, perfectamente demostrada a lo largo 

del libro, en el que el autor maneja un material copio-

so detrás del cual está un hombre dotado de una gran 

cultura, capaz de crear todo un mundo de sujeren-

cias verosímiles que, de forma fascinante, pasan de 

los demostrable a lo demostrado.

Algunos críticos le han atribuido a Rosa una cierta 

inclinación hacia la arcaización de la lengua. Para Paz 

Andrade este diagnóstico es un error de perspectiva. 

El Estado de Minas Gerais, donde se desarrollan las 

historias de Rosa, es una región montañosa, aislada, 

en la que se conserva en la memoria de su infancia, y 

muchas de las cuales están todavía vivas en Galicia, 

desde donde viajaron hasta aquel lejano lugar. En 

la lengua gallega –nos dice, por ejemplo, Valentín–

han fructificado abundamentemente los derivados 

del vocablo lonxe (lejos), cosa que no ha ocurri-

do en el portugués. <<Por eso –anota Rodríguez 

Lapa–, Guimarães Rosa creó el adjetivo lonjão (en el 

supuesto de que no asista (sic) en el Sertão de Minas 

Gerais), oriundo de fuente gallega.>>

Tapa de A galecidade na obra de Guimarães Rosa. 
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Paz Andrade nos da, además, en este singular libro, 

una biografía de Guimarães, en la aparece el escritor 

en su dimensión más humana y profunda. 

Celso Emilio Ferreiro 

Cen chaves de sombra, de Valentín Paz 

Andrade (Ediciós do Castro, Sada, 1979), en 

ABC, 23-6-1979.

Como dice el pintor Laxeiro, estupendo ilustrador 

de este libro, Valentín dalle a todo e sempre ben. 

Porque, en efecto, desde hace muchos años las acti-

vidades de Paz-Andrade están presentes en todas las 

áreas de la vida cultural gallega, ya sea en el campo 

sociopolítico, ya en en literario: escritor, periodis-

ta, ensayista y poeta. Un título suyo, Galicia como 

tarea, constituye en realidad un lema de su vida 

intelectual, proteica y varia.

Como poeta, su obra es más bien escasa pero subs-

tancial. Hace unos años publicó Pranto matricial, 

un canto elegíaco a la esperanza, y Sementeira 

do vento, del que dijo Rodríguez Lapa que era un 

breviario de patriotismo gallego, compuesto por un 

hombre de madurecida experiencia, que cree en 

su pueblo y en sus empresas futuras. Un poeta que 

canta a su gente en un lenguaje rico, fuerte y bien 

timbrado, donde están por igual ausentes el artificio 

y la banalidad.

Ahora nos obsequia con Cen chaves de sombra, 

un libro en el que confirma su calidad de poeta, 

dueño de generosos recursos expresivos que consi-

guen imbricar lo lírico con lo testimonial. Poemas 

de un luchador -dice Lorenzo Varela en el prólogo 

que escribió pocos meses antes de morir. Poemas 

de un hombre con coraje a la hora de escribir y a 

la hora de pelear. Paz-Andrade no renuncia a sus 

sentimientos de poeta lírico. Simbiosis esta que, por 

otra parte, caracteriza a la poesía gallega de todos 

tiempos: <<A Terra en min mandou e a liberdade / 

e teño de cadeas e saudade/ dos desterros, recheo 

o memorial.>>

El libro se compone de cuatro partes: Ora na hora; 

As cinzas de Marte; Romanceira de Casteligo y 

Agora eres canzón. Todas cuatro se complementan 

formando un solo cuerpo dentro de su variedad 

temática. Con estas cien llaves de sombra se abren 

otras tantas puertas de luz sobre un paisaje ancho 

y dilatado como la poesía misma. Y trasluce la vieja 

voz de Pondal: el bardo de Ponteceso: “Agora eres 

canzón de orballo e folla / nas derrotadas ponlas dos 

salgueiros / no ouro das candeas choradizas / e dos 

ourizos grávidos / das carballeiras druídicas do luar”. 

Y de Curros, profético: “Da cor das armas eran as 

camisas / salferidas do sangue das cunetas”... “Fuxir 

pra se esgueirar / a morte na alborada das cunetas.” Y 

también el imaginismo de Juan Bautista Andrade y de 

Amado Carballo: “Ao monte van as ovellas / de cabalo 

do mencer, / Bernardino vai con elas”..., “Renxe o 

carro na carrúa / que rube para Casteligo. / Adianta 

os cronos a lúa.”

En resumen, un bello libro en el que la poesía se 

cobija sin afeites ni artificios experimentales. Al 

estilo clásico.

Celso Emilio Ferreiro.

Lorenzo Varela, autor do prólogo  
de Cen chaves de sombra.



TUCHO CALVO

La Guaira, Venezuela, 1954

Xornalista e Escritor. Director lite-

rario de Biblos Clube de Lectores. É 

autor de Valentín Paz-Andrade, a 

memoria do século XX.
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Dun país física e animicamen-

te destrozado, que perdera a 

maior parte da súa masa intelec-

tual e da súa experiencia política como 

consecuencia da terrible guerra civil, 

xorde a figura de Valentín Paz-Andrade 

–marcada pola fortuna, a tenacidade 

e a firmeza na defensa do galeguismo 

republicano– disposta a loitar dentro e 

fóra por unha Galicia de futuro. Fronte 

ao dominio da España miserenta afogada 

no soño da autarquía, illada do debate 

e dos avances que vivían os países máis 

adiantados, o home que este ano recibe 

a homenaxe do Día das Letras Galegas 

rebelouse cun singular afán viaxeiro, 

aberto ás mentes máis preclaras do exi-

lio e aos proxectos máis innovadores. E 

desde os comezos da segunda metade do 

XIX deu en tecer o diagnóstico e as cla-

ves para saír do atraso, con Galicia como 

tarefa e coa determinación de recoller o 

mellor da historia no “momento de pasar 

A viAxe 
dA solidAriedAde 

e o progreso
Valentín Paz-Andrade 

mantivo o contacto 

co exilio e percorreu 

medio mundo na procura 

dunha Galicia de seu

aberta cara a fóra

Tucho calvo

da denuncia lírica á construción dun 

pensamento socio-económico”.

A vida de Valentín Paz-Andrade ten moito 

de aventura e de superación. Sen dúbida 

márcao o falecemento de súa nai cando 

tiña só sete anos. Mais tamén as suce-

sivas ocasións en que a morte está moi 

preto del ou en que se enfronta ao poder 

dictatorial: na guerra de Marrocos, para 

a que é reclutado en 1921; só dous anos 

despois, cando na ditadura de Primo 

de Rivera pasa por primeira vez polo 

cárcere; cando salva a vida grazas a un 

pucherazo que no 1931 o deixou sen 

acta de deputado; ao sobrevivir no 32 a 

un atentado en Vigo no que recibe cinco 

balas dun anarquista; no 36, en que de 

novo zafa da morte, primeiro porque 

non lle publican un editorial en defensa 

da República que o condenaría ante os 

golpistas, e despois porque foxe nun 

episodio de película no seu desterro de 
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Verín; no 39, na viaxe de noivos, cando 

adianta o retorno desde Marrocos e 

líbrase dun accidente aéreo no que non 

habería sobreviventes; ao ser encarce-

rado no 57 por un artigo en Industrias 

Pesqueras, ou no atropelo que o pon ás 

portas da morte no 61.

Aquel rapaz que xa en 1919 participa-

ra na II Asamblea Nazonalista e que 

presidira o Grupo Autonomista Galego 

de Estudantes; que no 23 se opuxera 

ás directrices da dictadura de Primo 

de Rivera defendendo unha liña férrea 

que nos unise a Europa polo norte da 

Península; que fora candidato ás Cortes 

Constituíntes no 31 por detrás do seu 

gran amigo Castelao e que ese mesmo 

ano participara no nacemento do Partido 

Galeguista... aquel mozo forxouse nun 

ideario que a guerra non puido destruir. 

Nin tampouco a terrible postguerra, que 

comezaba cando o gobernador civil daba 

conta publicamente, a través de telegra-

mas reproducidos en Faro de Vigo, do 

indulto para os presos políticos, mesmo 

para “los engañados carniceros”, salvo 

para el “abogado Paz Andrade, envenena-

dor y mal español, con su antiguo ideal 

canallesco y debido a padrinos indignos 

y españoles que no merecen ocupar car-

gos, se salvó de la verdadera justicia que 

nuestra nueva España impone para los 

envenenadores del pueblo español”.

Nin o asasinato nin a persecución dos 

seus correlixionarios, nin as propias 

privacións acadaron outra cousa que 

non fose reafirmalo nos principios que 

alimentaran a súa xuventude. Unha leal-

dade e unha firmeza que quedan de 

manifesto cando en 1950 é o único 

que se atreve aquí a escribir un 

artigo sobre a morte de Castelao, en 

La Noche e ilustrado cunha famosa 

caricatura de Bagaría sen asinar.

Esa actitude fai, con segurida-

de, que se lle abran as portas 

Foi candidato ás Cortes Constituíntes 

no 31 por detrás do seu gran 

amigo Castelao. Ese mesmo ano 

participou no nacemento do 

Partido Galeguista.

En 1950 é o único 

que se atreve aquí 

a escribir un artigo 

sobre a morte de 

Castelao, en La 

Noche e ilustrado 

cunha famosa 

caricatura de 

Bagaría.
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fóra de Galicia, que desde a década 

dos cincuenta se converta nun viaxeiro 

incansable que mantén estreitos lazos 

coa diáspora e que reciba coa súa incor-

poración ao equipo de técnicos da FAO 

un salvoconducto que lle facilita as saí-

das ao exterior e un prestixio crecente 

que o pon en contacto con expertos e 

políticos do máximo nivel.

Froito de todos eses contactos e o conse-

guinte desenvolvemento persoal, nacen 

os seus ensaios máis acertados na análise 

da situación de Galicia e na proposta de 

solucións, moi especialmente no que se 

refire ao sector pesqueiro. E non é estra-

ño que poida convencer o empresario 

José Fernández para poñer en marcha 

Pescanova, dotándoa de embarcacións 

que incorporan con éxito os avances 

das primeiras potencias do sector e que 

lle permiten a conquista dos caladoiros 

máis ricos do mundo.

Pero Valentín Paz-Andrade é tamén 

unha persoa cunha gran sensibilida-

de parella á firmeza que amosa para 

salvar a vida de amigos como Ramón 

Martínez López (a quen axuda a fuxir 

a través de Portugal), na súa loita por 

crear Petrogasa, Pescanova ou o Banco 

Industrial de Galicia, ou ao manter os 

seus ideais políticos. Unha sensibilidade 

que fai agromar poemas de gran inte-

rese, tan fondos como os que xorden 

da dor da perda do amigo en Pranto 

matricial.

Coa súa 

incorporación ao 

equipo de técnicos 

da FAO recibiu 

un salvoconducto 

que lle facilita as 

saídas ao exterior 

e un prestixio 

crecente que o 

pon en contacto 

con expertos 

e políticos do 

máximo nivel.

Ten unha 

sensibilidade 

que fai agromar 

poemas de gran 

interese, tan 

fondos como os 

que xorden da 

dor da perda do 

amigo en Pranto 

matricial.

Co seu fillo, Alfonso.
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Político que estende a súa presencia ao 

longo de logo todo o século (profundo 

coñecedor da historia do país, forma-

do como participante na redacción do 

proxecto de estatuto de autonomía no 

Seminario de Estudos Galegos, relacio-

nado persoalmente con tantos líderes do 

movemento galeguista...), constitúese en 

personaxe de referencia para Galicia na 

negociación que leva a cabo no seo da 

Comisión Negociadora da Oposición co 

Goberno da UCD.

Pero nunha sucinta presentación de 

Valentín Paz-Andrade tampouco pode 

faltar o seu papel no xornalismo galego 

ou os traballos sobre figuras senlleiras 

como Valle-Inclán ou Castelao, ou as 

investigacións centradas na pervivencia 

do galego en Brasil a través da obra de 

Guimarães Rosa. Corresponsal para El 

Noroeste desde a guerra de Marrocos ou 

colaborador dos principais xornais de 

Galicia na segunda metade do século XX, 

a súa dirección do diario Galicia marca 

o comezo na prensa galega dunha visión 

global do país. Ademais, unindo dúas 

das súas grandes paixóns (o xornalismo 

e o mundo da pesca) dirixe Industrias 

Pesqueras desde 1941, a revista decana 

mundial do sector.

A mágoa é que fora desaproveitado nos 

comezos no proceso autonómico, o mesmo 

que outras moitas figuras do exilio que 

atesouraban unha enorme vagaxe intelec-

tual e política (como el mesmo denuncia 

no meu libro Valentín Paz-Andrade, a 

memoria do século XX). E a esperanza 

está na recuperación da súa figura e obra 

aproveitando a ocasión que brinda o dedi-

carlle o Día das Letras Galegas 2012.

Constitúese 

en personaxe 

de referencia 

para Galicia na 

negociación que 

leva a cabo no 

seo da Comisión 

Negociadora 

da Oposición co 

Goberno da UCD.



57
~

A súa dirección 

do diario Galicia 

marca o comezo 

na prensa galega 

dunha visión 

global do país.

Unindo dúas das 

súas grandes 

paixóns (o 

xornalismo e o 

mundo da pesca) 

dirixe Industrias 

Pesqueras desde 

1941, a revista 

decana mundial 

do sector.



XOÁN CARLOS DOMÍNGUEZ ALBERTE

Escudeiros, Ramirás, 1966

Profesor no ensino público e escri-

tor. Autor dos títulos de creación: Ro-

berto Blanco Torres e a loita pola 

supremacía ética (1999) –ensaio–; 

A natureza no reino da escuridade 

(2003) –teatro–; material de outono 

(2000), As horas luminosas (2005), 

Incivil (2009), Materia infinita 

(2011) –poesía–.

Coordinador das publicacións: Re-

presión, solidariedade e resistencia 

antifranquista (2007), Migracións 

na Galicia contemporánea (2008).

Responsábel das edicións literarias co-

lectivas Mulher a facer vento (1998), 

son de poesía (2005), Ex toto corde 

(2009), Voz da terra, arela de pobo 

(2009), En defensa do Poleiro (2010).

Editor dos volumes: Volverlles a pa-

labra. Homenaxe aos represaliados 

do franquismo (2006), O ano da 

memoria na escola (2006), Actas 

do I (II e III) Congreso Manuel Luís 

Acuña (2001, 2005, 2008). 

Gravado en madeira 
de Valentín Paz-Andrade 
feito por Maside
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N o intre de se producir o golpe de 

Estado contra o goberno legal e 

democrático da Segunda República, 

Valentín Paz-Andrade, malia ser un home novo, 

posuía xa unha longa traxectoria intelectual ás 

costas.

Avogado de renome en Vigo, a comezos dos anos 

vinte, a unha idade moi temperá –nacera en 1898–, 

converteuse en director do xornal Galicia, que se 

editaba nesta mesma cidade e que, aínda hoxe, cons-

titúe unha experiencia senlleira na historia da prensa 

galega.

A comezos da década dos trinta foi candidato ás 

Cortes Constituíntes e, ao abeiro do Seminario 

de Estudos Galegos, colaborou na elaboración do 

anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galiza, 

plebiscitado, precisamente, uns días antes da suble-

vación fascista. En 1934, por mor do desterro que 

sufriu Castelao en Badaxoz, foi nomeado secretario 

do Partido Galeguista.

As circunstancias extremas derivadas da barbarie 

incivil desencadeada a partir de mediados de 1936 

farán agromar nel un vieiro de expresión que ha 

simultanear ao longo de toda a súa vida co seu perfil 

de home público ocupado en moi variadas tarefas: 

ámbito económico e empresarial, avogacía e rela-

cións diplomáticas, dimensión política e cultural, 

ensaio e xornalismo. Trátase, xa que logo, da súa 

condición de poeta.

Colaborador, durante todo o seu percurso vital, de 

numerosas publicacións periódicas, a súa andaina 

literaria encetáraa xa en 1921, co texto narrativo 

Soldado da morte. No ámbito ensaístico é autor de 

numerosas publicacións, que, deixando á marxe as 

de tema pesqueiro, versan sobre cuestións económi-

cas, históricas e literarias. Eis o repertorio: Galicia 

como tarea (1959), La anunciación de Valle-Inclán 

(1967), La marginación de Galicia (1970), A galeci-

dade na obra de Guimarães Rosa (1978), Castelao 

na luz e na sombra (1982), Galiza lavra a sua 

imagem (1985).

A produción
literaria
ourensá

de Valentín Paz-Andrade
XoÁn cArlos Domínguez Alberte

• • • • • • • • •



60
~

O primeiro libro de versos por el editado foi Pranto 

matricial, nas Edicións Galicia, do Centro Galego de 

Bos Aires, en 1955, en memoria do seu grande amigo 

Afonso Daniel Rodríguez Castelao. En 1975, agora 

no obradoiro doutra importante amizade, Isaac Díaz 

Pardo, ve luz, en Ediciós do Castro, unha edición 

pentalingüe desta obra, con versións en portugués, 

éuscaro, catalán e castelán —respectivamente, a 

cargo de Guilherme de Almeida, Gabriel Aresti, 

Francesc Vallverdú e María de Villarino—. Conta 

cunha nota introdutoria de Rafael Dieste. No aparta-

do gráfico, ábrese cun gravado de Carlos Maside, ao 

que lle seguen láminas de Arturo Souto.

Sementeira do vento foi a obra poé-

tica dada ao prelo, en 1968, na colec-

ción Salnés, da Editorial Galaxia. Iníciaa 

unha carta-prefacio do poeta brasileiro 

Guilherme de Almeida, mentres que as 

ilustracións son da autoría de Laxeiro.

O seguinte poemario publicado será Cen 

chaves de sombra, que ve luz na colec-

ción de poesía de Ediciós do Castro, en 

1979. O autor do limiar é o poeta Lorenzo 

Varela. A cuberta é de Luís Seoane e as 

ilustracións do interior de Laxeiro.

É tamén autor dun Cartafol de home-

naxe a Ramón Otero Pedrayo, editado 

pola fundación que leva o seu nome en 

1986, o ano de se conmemorar o décimo 

cabo de ano do pasamento do escritor 

de Trasalba.

A poesía foi, polo tanto, un xénero, 

se ben de vocación serodia, ao que lle 

dedicaría, como se ve, cultivo e especial 

atención ao longo de toda a súa vida. 

Ademais é nela, a través desta canle de 

expresión íntima dos sentimentos, onde 

o galego se converte en vehículo único 

de expresión.

Con todo, detrás desta realidade apa-

rente, agáchanse unhas circunstancias 

especiais, froito da súa particular expe-

riencia, que condicionan, non pouco, o 

seu complexo perfil de escritor no pano-

rama das nosas letras. 

É a súa peripecia vital a que determina, en gran 

medida, o que se acaba de referir. Cómpre, xa que 

logo, deterse, por un intre, nunha pequena etapa 

da súa dilatada biografía. Neste breve intervalo, dun 

longo e intenso periplo vital, que se vai abordar 

xurdirán importantes consecuencias, con transcen-

dente repercusión na súa vida, que fan que sexa 

este un período clave na súa traxectoria humana e 

intelectual.

Cen chaves de sombra 

ve a luz na colección 

de poesía de Ediciós 

do Castro, en 1979. 

O autor do limiar é o 

poeta Lorenzo Varela.

Cuberta de Cen chaves de som-
bra de Ediciós do Castro con 

ilustración de Seoane.

Xanela do cuarto no que el viviu, en 1937, 
durante a súa estadía en Requeixo (Chandrexa de Queixa).
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Logo dunha estadía de condena en 

Verín, foi trasladado á parte noro-

riental da provincia de Ourense, a 

comezos de 1937, onde ficou, exac-

tamente o período de un ano1. A 

causa foi a orde de desterro que se 

lle impuxo, que tiña como paradoiro 

o daquela afastado lugar de Requeixo 

de Queixa. Alternaría a súa residencia 

neste lugar con Celeiros de Queixa, 

Castro Caldelas e A Pobra de Trives, 

vila á que chegaría no mes de abril.

A razón da escolla deste sitio de depor-

tación foi a de as autoridades fran-

quistas buscaren un emprazamento 

que fose o máis illado posíbel. Para iso valéronse 

do mapa editado en 1904 por Heliodoro Gallego 

Armesto, profesor de Xeografía, de orixe trivesa, 

en Compostela, no cal se citaba, por primeira vez, 

Requeixo nunha carta xeográfica.2

A raíz disto viviu unhas moi particulares experien-

cias, de clausura, de convivencia coas xente da serra 

no seu propio esgrevio contorno, que o animarían a 

se facer poeta.

1. Seguimos a cronoloxía establecida por Xosé Gregorio Ferreiro Fente no seu estudo "Valentín Paz-Andrade: poemas escritos na guerra", en Xesús 
Alonso Montero e Miro Villar (coords.), Guerra civil e literatura galega (1936-1939), Vigo: Xerais, 2006.
2. Tucho Calvo, Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, Cesuras-A Coruña: Biblos, 2011, páx. 148.

Fragmento do 
mapa de Heliodoro 
Gallego onde apa-

recen as referen-
cias toponímicas 

de Queixa.

A estadía no territorio da 

actual bisbarra de Terra de 

Trives valeulle para escribir 

composicións en verso 

que, ata a actualidade, se 

incluíron nalgunhas das 

obras poéticas referidas. 

Trátase dun feixe de 

textos repartidos entre os 

seus libros Cen chaves de 

sombra e, en menor medida, 

Sementeira do vento.

Doutra banda, no plano persoal, foi no Pazo de 

San Lourenzo, a dous quilómetros de Trives, na 

mesma estrada que sobe de cara ao concello de 

Chandrexa, onde, naquela época, coñeceu a María 

Pilar Rodríguez Prada, moza coa que pronto houbo 

de casar.

A estadía no territorio da actual bisbarra de Terra de 

Trives valeulle para escribir composicións en verso 

que, ata a actualidade, se incluíron nalgunhas das 
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obras poéticas referidas. Trátase dun feixe de textos 

repartidos entre os seus libros Cen chaves de sombra 

e, en menor medida, Sementeira do vento. Poemario 

este que llo dedica, curiosamente, á lembranza do 

seu tío poeta Xoán Bautista Andrade, quen xoga unha 

influencia notoria na súa vertente creativa.

O conxunto destes textos remítenos a unha poesía 

sincera e verdadeira que é expresión da voz desta 

terra, da realidade cotiá da súa xente, de quen 

mesmo aparecen denominacións concretas.

Neles as referencias a lugares concretos esparéxen-

se polos versos e, nun xogo de luces e sombras, en 

cabriolas no ar, aluman moitos dos nomes da 

serra: A Zamorela, Bozqueimado, Bretelo, 

Casteligo, Casteloais, O Castro, Correchais, 

Mendoia, Parafita, Trives, o Bibei, o Navea, 

o Sil... 

A solidariedade e o compromiso son notas 

definitorias dunha obra poética, como xa 

se dixo, escrita dende a ollada de quen 

estaba a padecer unhas duras condicións vitais, 

mais que, pasados os anos e as décadas, e todas as 

revisións creativas que ditaba a esixencia, constitúe 

a columna vertebral dun corpus que ten a dimensión 

humana como centro da materia poética.3

Mais a historia do dito ata agora aínda é moito máis 

complexa. O escritor orixinario de Lérez deixou 

escritos ben máis textos neste período, que agora 

agardan seren rescatados e incluídos na súa obra 

poética en galego completa.

O certo é que, en 1937, escribiu –e deixou inéditos– 

dous poemarios. Un deles titúlase Sangue na neve. 

Etopeia da Serra. O outro A serra. Cantos do des-

terro branco. A eles pertencen moitas composicións 

incluídas, como xa se dixo, nos libros de 1968 e de 

1979. Outros textos, porén, están aínda sen publicar.

Semella haber un continuum entre os referidos títu-

los, tanto temático coma estrutural. De feito, ao prin-

cipio d’ A serra aparece escrito que esta é a parte 

segunda do título citado en primeiro lugar.

Sexa como for, que razóns puido haber para que 

non se publicasen, como estaban concibidos, na súa 

totalidade, ambos os textos? A que se debe que se 

fose filtrando, nas obras dadas ao prelo, esta mate-

ria poética? Por que permitiu que se conservase, 

in extenso, e, polo tanto, chegase a nós, todo este 

corpus poético?

3. Un achegamento de conxunto a esta obra pode consultarse no noso traballo "A montaña na poesía de Valentín Paz-Andrade", A Trabe de Ouro, 
2º trimestre de 2009, páxs. 249-263.

Xoán Bautista Andrade 
visto por Castelao.

Sementeira 

do vento está 

dedicado á lembranza 

do seu tío poeta Xoán 

Bautista Andrade, quen 

xoga unha influencia notoria na súa vertente 

creativa.
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As respostas fican no ar. Con todo, algunha expli-

cación posíbel pode radicar no devezo de revisión 

constante, que só permitiría ver a luz aqueles pro-

dutos máis acabados. Outra tería máis que ver coa 

autocensura imposta nos tempos da ditadura —tal 

como nos confirmou, nunha entrevista concedida 

a principios deste mesmo ano, na súa residencia da 

Pousa Nova do Mar, en Vigo, a súa viúva— . Se cadra, 

na confluencia de entrambas está unha explicación 

máis atinada.

Todo isto ten como consencuencia que o Valentín 

Paz-Andrade poeta sexa un fiel paradigma do grupo 

xeracional no que se adoita encadrar. Isto é, a xera-

ción de 1925. Comparte cos seus membros datas de 

nacemento, formación e experiencias comúns antes 

da guerra. Mais deles, entre outros aspectos, afástano 

notorias cuestións estéticas.

De calquera xeito, como ben apuntou no seu día Xosé 

Luís Méndez Ferrín, en De Pondal a Novoneyra, con 

ser esta xeración unha das que ten achegado ás letras 

contemporáneas un meirande número de poetas, o 

destino parece ter torcido e malfadado o que puido 

ser unha etapa brillante da nosa poesía.

O carácter serodio da súa praxe poética, o silencia-

mento total desta obra elaborada en plena época de 

contenda, a edición xa no seu período de velleza 

dos seus principais poemarios, a diversidade da súa 

actividade profesional e intelectual... son algúns 

aspectos que, ata o intre actual, levan condicionado 

a ocultación da produción poética desta figura.

Nos estatutos da Real Academia Galega faise cons-

tar que a figura elixida para conmemorar as Letras 

Galegas deberá ser autora dunha obra relevante en 

galego e persoa de calidade cultural e humana que 

mereza proporse como exemplo á sociedade galega 

de hoxe.

Resulta indubidábel que a obra poética deste autor 

constitúe, nesta hora, o mellor estandarte, ao fío do 

indicado, para avalar o perfil de escritor de Valentín 

Paz-Andrade. Á fidelidade idiomática, á diversidade 

de mostras, á valía do seu legado, cómpre engadirlle 

a solidariedade e o compromiso intelectual cunha 

terra e cunha xente que o acolleu nunha circunstan-

cia ben difícil.

Superada a continxencia dos mesteres vitais, sen 

claudicación nin entrega, a experiencia, nas terras 

altas do oriente ourensán, converteríase en alicer-

ce dunha sólida vía de expresión, a poética, e, ao 

tempo, de insobornábel proclama da necesidade do 

osíxeno máis preciso para a condición humana, que, 

igual antes ca agora, non nos é dado de balde nin 

nunca está asegurado: a liberdade.

O Alcouce - Escudeiros, 29 de febreiro de 2012

Pilar Rodríguez Prada  
fotografada cunha curmá en Trives.

Foi no Pazo de San Lourenzo, a 

dous quilómetros de Trives, na 

mesma estrada que sobe de cara 

ao concello de Chandrexa, onde, 

naquela época, coñeceu a María 

Pilar Rodríguez Prada, moza coa 

que pronto houbo de casar.



XOSÉ NEIRA VILAS

A inxente obra de Neira Vilas ven 

determinada polo seu percorrido 

como emigrante por América. Autor 

de numerosas publicacións no eido 

da poesía, da narrativa e mesmo da 

investigación, hai que suliñar a súa 

obra máis coñecida, Memorias dun 

neno labrego, como a obra da litera-

tura galega máis editada, estudiada e 

traducida de todos os tempos.
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Amigos meus e amigos entre eles. Dous 

homes significativos da cultura galega e da 

loita polo progreso de Galicia. Refírome 

a Valentín Paz Andrade e Isaac Díaz Pardo. Tratei 

a ambos en América e en Galicia. Deles aprendín 

moito. Seguín, máis ou menos, o exemplo dos dous. 

Con un e con outro mantiven correspondencia por 

enriba do mar. Galicia débelles moito. A trascenden-

cia da obra dos dous inda está por estudar. Eran de 

diferentes xeracións. Valentín naceu en 1899, e Isaac 

en 1920. Tiñan distintas profesións pero mantiñan 

os mesmos afáns máis alá dos 21 anos que os sepa-

raban e do rumbo vocacional e profesional que cada 

un deles seguira. Coincidían na visión do mundo 

contemporáneo, na proxección europea e nas inque-

danzas polo porvir do país onde naceran. Falo dos 

dous neste breve traballo, por diferentes razóns: a 

Real Academia Galega dedicoulle a Paz Andrade o 

Día das Letras deste ano, e a súa traxectoria dará 

lugar a ensaios, biografías, unidades didácticas, pro-

bablemente un congreso, etc, como ocorre cada ano 

dende 1963 en que se instituíu esta celebración coin-

cidindo co centenario da publicación de Cantares 

Gallegos, de Rosalía de Castro.

En canto a Díaz Pardo, a lembranza vén de que se nos 

foi nos primeiros días deste ano 2012, e a súa ausen-

LEMBRANZA 
DE DOUS AMIGOS 

SENLLEIROS

cia invita á reflexión e ó análise da súa obra singular, 

do seu labor ciclópeo en distintas disciplinas, e do 

seu exemplo de humildade.

A Valentín coñecino en Buenos Aires en 1957. 

Cumpríanse 50 anos da fundación do Centro Galego 

daquela cidade, que nese tempo era a capital da cul-

tura galega. Asistín ás súas conferencias, a unha mesa 

redonda que protagonizou xunto con Díaz Pardo, 

Blanco Amor, Rafael Dieste e Lorenzo Varela. E ó 

acto central do día de Galicia, o 25 de xullo. Soubo 

da organización libreiro-editorial “Follas Novas” que 

Anisia e máis eu botaramos a andar pouco antes da 

súa chegada.

Cando se publicou en Buenos Aires o seu libro 

Galicia como tarea, os integrantes das Mocedades 

Galeguistas estudabámolo capítulo a capítulo (como 

fixeramos antes co Sempre en Galiza, de Castelao) 

nos encontros que mantiñamos cada sábado nos cen-

tros Ourensán ou Betanzos.

Entre Vigo e a Habana mantivemos unha delonga-

da correspondencia. Conservo dezanove cartas del 

(incluídas no meu libro Cartas de vellos amigos). 

Nelas vaime contando as súas inquedanzas e tra-

fegos: o seu libro sobre Valle Inclán, as súas inves-

Xosé neirA VilAs
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tigacións arredor da presenza da lingua galega na 

rexión brasileira de Minas Xerais, segundo a novela 

de Guimaraes Rosa Gran Sertao. Veredas (tema do 

seu discurso de ingreso na Real Academia Galega); 

infórmame do pasamento de Darío Álvarez Blázquez, 

Failde Gago, Luís Seoane e Celso Emilio Ferreiro; 

pídeme informacións sobre Castelao nos meses que o 

gran rianxeiro andou por Cuba (1938-39); pregúnta-

me polas publicacións periodísticas galegas de Cuba 

pois ten coleccións dalgunhas delas.

Tamén nos intercambiamos libros das nosas respec-

tivas autorías. Envíolle Dende lonxe, Memorias dun 

neno labrego e o Xornal de prisión, de Ho Chi Minh 

traducido por min ó galego, e recibo La anuncia-

ción de Valle Inclán, Cen chaves de sombra, e a súa 

entrañable e voluminosa biografía de Castelao.

Reencontrámonos en Galicia no outono de 1972, na 

ocasión en que eu entreguei no Museo Carlos Maside 

dous cadros orixinais de Castelao que recuperei na 

Habana. Seguímonos encontrando noutras viaxes 

que fixen a Galicia, con Anisia. Ofrecín unha con-

ferencia no Círculo Mercantil de Vigo, e alí estaba 

el. Ceamos en Samil con el e cos irmáns Xosé María 

e Emilio Álvarez Blázquez, e recordo que foi a pri-

meira vez que cantei o noso Himno en terra gale-

ga. Tamén participou, en 1984, nun mesa redonda 

sobre Castelao, no Museo Carlos Maside, xunto con 

Díaz Pardo, Ramón Piñeiro, Carballo Calero, Marino 

Dónega e eu.

Por outra parte, Valentín prologou o meu libro 

Encrucilladas, publicado por Galaxia en 1981. Fala 

de Gres e arredores, desta zona do Val do Ulla que el 

ben coñecía pois tivo un avó oriundo desta comarca. 

Logo participaría na presentación do mesmo libro na 

Galería Sargadelos de Santiago acompañado por Díaz 

Pardo e Ramón Piñeiro. 

Digna homenaxe a que lle rinde Galicia neste ano ó 

dedicarlle o día das Letras.

O meu vencello con Isaac Díaz Pardo ven dende 

1955 en que tamén nos coñecemos en Buenos Aires. 

Seguimos alí en contacto durante seis anos, e dicir, 

ata 1961 en que Anisia e máis eu marchamos para 

Cuba. El estaba asentado en Magdalena, a máis de cen 

quilómetros da capital onde construía unha fábrica 

Cando se 

publicou 

en Buenos 

Aires o seu 

libro Galicia 

como tarea, 

os inte-

grantes das 

Mocedades 

Galeguistas 

estudabámo-

lo capítulo 

a capítulo 

(como fixeramos antes co Sempre en Galiza, 

de Castelao) nos encontros que mantiñamos 

cada sábado nos centros Ourensán 

ou Betanzos.

Álvarez Blázquez debuxado por Conde Corbal

Conservo dezanove cartas del (incluídas no 

meu libro Cartas de vellos amigos). Nelas 

vaime contando as súas inquedanzas e 

trafegos [...] infórmame do pasamento de 

Darío Álvarez Blázquez, Failde Gago, Luís 

Seoane e Celso Emilio Ferreiro...
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de cerámica semellante á que anos atrás fundara no 

Castro (Sada). Témonos encontrado indistintamente 

en Magdalena e en Buenos Aires. Coincidimos en 

diversos actos culturais e patrióticos e en exposi-

cións de pintura, e na casa do noso amigo común 

Luís Seoane. E despois de que 

deixamos a Arxentina seguímo-

nos comunicando por correo. 

En 1972 reencontrámonos en 

Galicia a onde viriamos logo 

moitas veces, ata que nos radica-

mos aquí en 1992.

El foi o meu editor fundamen-

tal. En total, a través de Edición 

do Castro, publicou 27 libros da miña autoría, e tres 

deles doutros autores traducidos por min ó galego. 

Algúns destes títulos reeditounos sucesivamente 

como Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo, 

Querido Tomás e Contos vellos para rapaces novos.

Máis alá do editor, Isaac foi compañeiro meu de 

inquedanzas e coincidencias no labor cultural e ideo-

lóxico encamiñado á loita polo destino de Galicia. 

Foron moitas actividades que programamos e rea-

lizamos xuntos. Ademais, en viaxes sucesivas com-

partimos o seu fogar do Castro de Samoedo e en 

Sargadelos, e cedeunos en tránsito en cada viaxe o 

seu piso de Madrid. E compartimos con el as insta-

lacións do Instituto Galego de Información en San 

Paz Andrade 
despedindo 

a Isaac Díaz 
Pardo antes 

da súa partida 
para Arxentina 

en 1957

Marcos, durante un ano e medio, cando nos radica-

mos en Galicia.

Era un home excepcional, cun talento singular, 

cunha capacidade extraordinaria de traballo, e tiña 

as virtudes da xenerosidade e 

da modestia.

Como é sabido foi o artífice 

da restauración da industria de 

Sargadelos e o impulsor ade-

mais do Seminario de Estudos 

Galegos, de Ediciós do Castro, 

do Museo Carlos Maside e dou-

tras iniciativas. Paz Andrade 

dixo del que era “un xigante comprimido”, en alu-

sión á súa pequena estatura e á súa enorme obra 

creadora. Era algo así como o noso Leonardo. 

Cando faleceu encomendáronme que dixese as 

palabras de despedida no cemiterio santiagués de 

Boisaca. Entre outras cousas dixen que aspirabamos 

que os nosos nenos e as nosas nenas e os nosos ado-

lescentes e os xoves fosen coma el.

Otero Pedrayo díxome un día que cando un chega a 

certa idade o peor que soe pasarlle é que se lle van 

indo os amigos.

Eso me pasou a min con Valentín e con Isaac.

Otero Pedrayo díxome un día 

que cando un chega a certa 

idade o peor que soe pasarlle 

é que se lle van indo os amigos.

Eso me pasou a min con Valentín 

e con Isaac.
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Eduardo e Valentín coñécense xa a finais 

dos anos vinte, en 1928, ano no que 

Blanco-Amor lle adica o seus Romances 

galegos.

Nos anos trinta, participan no entu-

siasmo da chegada da República e das 

esperanzas que traía para Galicia, cada 

un desde o seu ideario e compromiso 

con Galicia. 

Blanco-Amor, recordaría este momento 

cando no ano 1977, no programa de 

RTVE Encuentro con las Artes y las 

Letras confesaba o seu entusiasmo de 

entón participando ao lado dos gale-

guistas no seu empeño de converter a 

Galicia, co seu idioma como elemento 

distintivo, nunha célula de universalida-

de naquela España que agromaba carga-

da de futuro. 

Neste proxecto andaba metido Valentín 

Paz Andrade con grande protagonismo 

e ao periodista Eduardo, quen viñera de 

ou Galicia 
como tarefa

corresponsal de La Nación de Bos Aires 

para dar testemuño deste cambio en 

España, non se lle escaparía do obxecti-

vo da súa Kodak este magnífico orador 

e xove avogado.

A guerra civil botou a perder aquel 

proxecto esperanzador, inmolando a 

vida dos mellores galegos destinados 

a engrandecela e a España negra dos 

vencedores, coa súa represión posterior, 

feriu de morte a convivencia, afondando 

nas dúas Españas, arrastrando ás praias 

do exilio exterior e interior aquela xera-

ción irrepitible de políticos, creadores e 

artistas. 

Blanco-Amor, desde Bos Aires, como 

director de Galicia defende incansable-

mente a causa republicana e Valentín Paz 

Andrade, no exilio interior, sofre cadea e 

loita por sobrevivir.

Hoxe coñecemos a historia do galeguis-

mo interior e exterior, coa figura princi-

Luís Pérez rodríguez

VALENTÍN 
PAZ ANDRADE

EDUARDO 
BLANCO-AMOR

e
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pal de Castelao, e a confrontación entre 

os galeguistas exiliados e o piñeirismo 

en Galicia. Neste camiño de desencon-

tros, entre ambos movementos, a simpa-

tía tanto de Valentín coma de Eduardo 

está cos exiliados, postura que compar-

tíu sempre o noso recordado Isaac Díaz 

Pardo, creador do mellor fondo memo-

rialista da nosa historia, desde Ediciós 

do Castro. 

Valentín queixábase a Blanco-Amor, en 

carta de xaneiro de 1957, da falla dunha 

ponte de entendemento entre os emi-

grantes e exiliados e a Galicia interior, 

sabendo que o escritor auriense pensaba 

o mesmo:

... Non somentes hai isolamentos 

inxustificabres ante os 'sedenta-

riizados en Galiza' e os emigra-

dos. Tamén no interior se deriva 

ao esmorecemento do diálogo, ao 

apartamento dos temas sangrantes 

da existencia galega, ao desorbi-

tamento da miudez literaria, sen 

verdadeira proieución social...

... Se houbera un aitivo comerzo 

do esprito antre os que d-unha 

banda e d-outra erguen esta ban-

deira, non se chegaría a resultados 

máis fortes e fincados na realidade 

galega? Despois de tantos anos de 

encollimento e de espallamento e, 

sobre todo, de non revisar as posi-

cións persoales diante o problema 

común, cecais fose hora de tentar 

unha esperencia distinta...

Valentín e Eduardo tiñan en común 

que non eran da obedientia, de seguir 

a cegas a ortodoxia galeguista, servido-

res da súa conciencia, daí tamén a súa 

independencia para seguir os acontece-

mentos políticos do pasado século, non 

sempre comprendida. 

A figura de Castelao e a relación de 

Valentín cos emigrantes e exiliados 

bonaerenses pronto deu froitos en dous 

libros seus: Galicia como tarea e Pranto 

matriarcal, publicados en Ediciones 

Galicia do Centro Galego de Bos Aires. 

Admiración por Castelao que tamén 

compartía Eduardo, máis alá da lenda 

sen fundamento que se lle ten atribuído 

de presuntos ciumes que sustentaría, 

por mor de que o escritor rianxeiro lle 

quitaría protagonismo, cando chega ao 

seu exilio bonaerense, no seo da colecti-

vidade. Para desfacer este relato, aí está 

o seu libro Castelao escritor, escrito no 

mesmo ano da morte de Castelao, que 

o Consello de Galiza lle encargou pre-

cisamente a el: é a primeira esculca sis-

temática de estudo da obra de Castelao, 

texto aínda hoxe esencial para afondar 

na cosmovisión da súa obra. 

Nos anos sesenta e setenta, Eduardo 

voltaría a Castelao cíclicamente, para 

amosar e dar a coñecer á mocidade 

galega a importancia do guieiro, desta-

cando tanto a súa acción no exilio como 

a necesidade de afondar na súa obra 

(aí están as súas crónicas en La Noche, 

A figura de 

Castelao e a 

relación de 

Valentín cos 

emigrantes 

e exiliados 

bonaerenses 

pronto deu froitos 

en dous libros 

seus: Galicia 

como tarea e 

Pranto matriarcal, 

publicados en 

Ediciones Galicia 

do Centro Galego 

de Bos Aires.
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El correo Gallego, La Región, etc.). 

Valentín, pola súa parte, deixa unha obra 

de admiración a Castelao no seu estudo 

de Castelao na luz e na sombra, que 

publicaría en Ediciós do Castro en 1982.

Ao traveso da correspondencia epistolar, 

os dous escritores comunícanse os acon-

teceres vitais das súas existencias, así 

como o devir de Galicia e o galeguismo.

Tense falado e escrito das queixas de 

Blanco-Amor, que si existiron, sobre o 

abandono económico que este sufriu 

polos supostos empresarios morais do 

seu regreso da Arxentina, que lle pro-

meterían acomodo económico para que 

el puidera dedicarse sen dificultades á 

creación en Galicia. As cartas de Paz 

Andrade a Blanco-Amor, desde as viaxes 

daquel á Arxentina nos anos cincuenta, 

constatan esta promesa. Valentín anímao 

a voltar á Terra, prantexándolle o seu 

retorno definitivo a amigos seus que lle 

podían axudar economicamente. 

Así, en carta desde Vigo, de data 13.9.1959, 

dille que falou con Jesús Prados:

...“He comenzado a plantearle tu 

caso, el de tu retorno definitivo, y 

hemos coincidido en que era nece-

sario asegurar una base económica 

extraliteraria, mientras tú no vola-

bas en este campo hacia la plenitud 

del éxito, que los dos esperamos 

bajo estos cielos, si la vida no nos 

traiciona antes de tiempo. Le indi-

qué la conveniencia de asegurarte 

una secretaría de un consejo de 

administración de importancia, en 

Madrid, y le ha parecido acerta-

Valentín, pola 

súa parte, deixa 

unha obra de 

admiración a 

Castelao no 

seu estudo de 

Castelao na luz e 

na sombra, que 

publicaría en 

Ediciós do Castro 

en 1982.

Ao traveso da 

correspondencia 

epistolar, os 

dous escritores 

comunícanse 

os aconteceres 

vitais das súas 

existencias, así 

como o devir 

de Galicia e o 

galeguismo.
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da la sugerencia. Pienso insistir y 

ampliar al Secretario General del 

Banco exterior –muy amigo mío–, 

esta gestión”...

En cartas posteriores, insístelle no mesmo 

tema, tocando ás portas de Álvaro Gil e 

outros persoeiros adiñeirados, así coma 

o ofrecemento permanente da súa casa 

de Samil ao seu dispor.

Blanco-Amor, pola súa parte, sobre todo 

nas cartas a Luís Seonae e a Isaac Díaz 

Pardo, quéixase de que os seus ami-

gos millonarios e empresarios morais 

do meu regreso o teñan abandonado. 

Son tempos nos que, como moi ben di 

Afonso V. Monxardin de Blanco-Amor, 

no Suplemento especial das Letras 

Galegas-93 en La Voz de Galicia (“A soi-

dade no paraíso soñado”):

“... Na inmensa soidade tecerá un 

pequeño mundo de relacións máis 

ou menos fondas, con artistas, xor-

nalistas e escritores mozos, arre-

dado dun galeguismo local que o 

condena á ignorancia...”.

Pero máis alá destes queixumes cons-

tantes na vida de Eduardo cos seus ami-

gos ricos, como facían Cervantes ou 

Quevedo na súa época cos seus protec-

tores, a amizade con Valentín foi per-

durable en toda circunstancia e este 

acolleuno sempre con agarimo, sabendo 

considerar a súa valía inestimable para 

a cultura galega. Así, cando Laxeiro e a 

maioría dos artistas galegos aportan unha 

das súas obras para colaborar económica-

mente a que Blanco-Amor poida mercar 

un piso na súa cidade onde traballar de 

maneira estable, agradecendo o seu labor 

en prol da cultura do País, aí están os Paz 

Andrade mercando un dos cadros máis 

caros da exposición para tal fin.

Esta amizade xa amarrara cabos nos 

anos trinta, cando Eduardo ven como 

corresponsal de La nación de Bos 

Aires para testemuñar a transformación 

que se opera en España, co nacemento 

da República. Valentín vaino agardar 

a Madrid, poñéndoo en relación co 

grupo de deputados galeguistas do 

café Regina, regresando a Galicia días 

despois mentres Eduardo tiraba fotos 

sen parar coa súa kodak por todo o 

camiño. 

Nos anos da República a relación afian-

zouse e despois da guerra, sobre todo nas 

viaxes dos anos cincuenta de Valentín a 

Arxentina e Chile, a relación foi máis 

fluída. Valentín contacta cos emigrantes 

e exiliados, fideicomisarios dos valores 

da Terra que estaban negados no fran-

quismo. Blanco-Amor fai de emisario 

para os encargos de Valentín (petición 

de xestións para a edición dos libros de 

Otero pedrayo, Cabanillas e os propios 

de Valentín, saídos do prelo da Ediciones 

Galicia do Centro Galego) e Paz Andrade 

fai de anfitrión dos amigos de Eduardo 

que visitan Galicia, como o matrimonio 

Legarreta ou o crítico literario e escritor 

Guillermo de Torre.

A obra literaria de ambos os dous amigos 

é sometida a reflexión crítica na corres-

pondencia epistolar mutua. A Esmorga 

é acollida nos cenáculos literarios dunha 

minoría da intelectualidade galega e 

Valentín coméntalle que El curso gañou 

o Nadal, fronte á súa mellor novela Los 

miedos, por presións do xurado. Tamén 

lle pide que prologue o seu libro La 

anunciación de Valle-Inclán. 

Sirvan estas liñas de homenaxe a dous 

escritores que, como Isaac Díaz Pardo, 

que vén de deixarnos hai pouco, eran 

homes de principios, servidores da súa 

propia conciencia, insumisos fronte a 

tanto badoco do seu tempo e cos que, 

infelizmente, un ten que seguir tro-

pezando cada día nestes tempos de 

apandar.

Pero máis alá 

destes queixumes 

constantes na 

vida de Eduardo 

cos seus amigos 

ricos, como facían 

Cervantes ou 

Quevedo na súa 

época cos seus 

protectores, a 

amizade con 

Valentín foi 

perdurable en 

toda circunstancia 

e este acolleuno 

sempre con 

agarimo, sabendo 

considerar a súa 

valía inestimable 

para a cultura 

galega. Así, 

cando Laxeiro 

e a maioría dos 

artistas galegos 

aportan unha 

das súas obras 

para colaborar 

económicamente a 

que Blanco-Amor 

poida mercar un 

piso na súa cidade 

onde traballar de 

maneira estable, 

agradecendo 

o seu labor en 

prol da cultura 

do País, aí están 

os Paz Andrade 

mercando un dos 

cadros máis caros 

da exposición 

para tal fin.
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A obra literaria de ambos os dous 

amigos é sometida a reflexión crítica na 

correspondencia epistolar mutua. 
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A 
polifacética personalidade de Valentín Paz 

Andrade, o escritor a quen este ano se lle 

dedica o Día das Letras Galegas, ofrece múl-

tiples posibilidades temáticas para achegarnos á súa 

figura, á súa vida e á súa obra. Paz-Andrade foi poeta, 

ensaísta e xornalista, mais tamén avogado, político, 

especialista en economía pesqueira e empresario. 

Son moitas as facetas desta personalidade que se 

caracterizou, por encima de todo, polo compromiso 

co país. 

Valentín Paz-Andrade tivo unha traxectoria vital de 

tal fondura que se converteu nun home clave na his-

toria do século XX en Galicia, e segundo vai pasando 

o tempo, vemos medrar a súa verdadeira dimensión 

humana. Por iso, pensamos que sería bo achegarmos 

a un aspecto pouco tratado da súa profunda aventura 

vital: a intensa relación que mantivo con seus amigos 

emigrados e exiliados, cos que sempre teimou por 

manter un continuo contacto grazas ás súas viaxes 

por Europa e América pero, sobre todo, grazas á súa 

constante comunicación epistolar, servindo de conti-

nua fonte de información e de ponte de diálogo entre 

a Galicia de fóra e a Galicia interior.

Valentín Paz-Andrade
e Lorenzo Varela

Unha actividade na que nunca descansa Paz-Andrade 

é na de dar continuo alento e apoio aos amigos de alén 

mar nas súas actividades artísticas ou literarias. Tanto 

anima a Arturo Souto e a Blanco-Amor para que vol-

van definitivamente a Galicia como se preocupa da 

última exposición de Laxeiro en Madrid, ou dunha 

posible ocupación na capital para Lorenzo Varela, 

en xeral teimando con todos para que rematen o seu 

exilio e se radiquen de novo na terra.

Poderiamos citar moitos nomes: Eduardo Blanco-

Amor, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, Antonio 

Baltar, Florencio Delgado Gurriarán, Ramón 

Martínez López, Lorenzo Varela, Arturo Souto, Emilio 

González López, Xosé Núñez Búa, Luís Seoane, 

Manuel Colmeiro, e tantos outros. Con todos insistía 

no tema do retorno, pois para el era fundamental a 

súa achega á terra da que tiveran que partir:

Nada he conseguido saber del amigo Jesús Bal 

(e Gay), que no haría nada mal en seguir tu 

ejemplo en orden al retorno a la tierra. A la 

cultura gallega y a la española podría prestarle 

aún servicios de alto valor. Además, es necesario 

chAro PortelA YÁñez

CRÓNICA
DUNHA 
AMIZADE
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vivir a gusto con la propia intimidad, mientras 

le quedan aún energías e ilusiones al que vive la 

experiencia truncadora de la expatriación invo-

luntaria. (...) Tu hermana tiene una gran ilusión 

en tu retorno, así como los numerosos amigos 

que aquí tienes. Los Dieste siguen en Rianxo, 

encantados. Blanco-Amor regresará también 

definitivamente en la primavera. Se espera a 

Seoane en fin de año, y antes a Xavier Bóveda.

Carta a Arturo Souto, 19 de febreiro do 62.

Vemos a Paz-Andrade sempre animando e estimulan-

do (tamén economicamente) o retorno, ou alomenos 

algunha viaxe eventual; insistindo teimosamente 

durante anos e anos. E hai que valorar este labor, 

calado, continuo e incesante, pois manifesta o seu 

lado máis humano: “[Os nosos exilados] escribiron 

un capítulo esgrevio da nosa evolución cultural, ao 

que temos de facer xustiza”. 

Aínda que a amizade e a lealdade caracterizan a bio-

grafía de Paz-Andrade, unha das historias de amizade 

máis fermosas que atopamos foi a que mantivo con 

Lorenzo Varela. O propio Valentín1 cóntanos como 

se coñeceran: 

Xa dixen que nos conoceramos en Bos Aires 

no 50 2. Despois, a nosa relación foi sostida. 

Sempre escoitei o consello do lírico. (...) No 1976 

retornara. O poeta de Torres de amor pasou 

1. Calvo, Tucho, Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, Ediciós do Castro, Sada, 1998 (2ª ed. revisada, Biblos, 2011).
2. Cando Paz-Andrade fora convidado polo Centro Galego de Bos Aires a participar nas Xornadas Patrióticas do 25 de xullo.

Valentín Paz Andrade e Lorenzo Varela  
na Galería Sargadelos de Madrid, en 1977

Unha actividade na 

que nunca descansa 

Paz-Andrade é na de 

dar continuo alento 

e apoio aos amigos 

de alén mar nas súas 

actividades artísticas 

ou literarias. Tanto 

anima a Arturo Souto 

e a Blanco-Amor 

para que volvan 

definitivamente 

a Galicia como se 

preocupa da última 

exposición de 

Laxeiro en Madrid, 

ou dunha posible 

ocupación na capital 

para Lorenzo Varela, 

en xeral teimando 

con todos para que 

rematen o seu exilio 

e se radiquen de 

novo na terra.
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aquel primeiro vran no Castro de Samoedo, 

arrente da trepidante actividade de Isaac Díaz 

Pardo. Despois radicaríase en Madrid, co 

pensamento dun retorno definitivo a Galiza. 

Cando no mes derradeiro do mesmo ano esco-

menzaran as miñas voadas periódicas á Vila 

e de novo Corte, as horas descomprometidas 

foron en boa parte convividas con Lorenzo 

Varela. Nos meses fríos ben na cafetería do meu 

hotel, ou no Gijón. Nos quentes, xuntabámonos 

no terreiro axardinado do mesmo café.

Unha mostra desta fecunda relación vese nunha 

carta de Lorenzo a Valentín do ano 1967 3, na que 

ademais de darlle algunhas suxerencias para os seus 

versos, dille: “Y mantengo lo dicho: creo que eres un 

gran poeta y que debes ganarle el pleito a los pleitos 

y ponerte a escribir (también ensayo, y narración y 

recuerdos...). Lo debes a Galicia, a los amigos, y sobre 

todo a ti mismo. Te lo digo con fría admiración y con 

fervor fraternal.” 

Uns anos antes, en 1960, Lorenzo Varela fixera a súa 

primeira viaxe a España dende o remate da guerra, 

coa idea de ver como estaban as cousas para retornar 

á súa terra. E precisamente quen lle botou unha man, 

ofrecéndolle un traballo en Industrias Pesqueras, 

acompañándoo a Madrid e compartindo mesa e con-

versa no día a día foi Paz-Andrade. Pero desta volta 

non puido ser, e Lorenzo Varela non volveu definiti-

vamente a España ate o ano 1976. 

A partir desa data tiveron ocasión de colaborar en 

diferentes ocasións, por exemplo, nas diferentes 

reunións da Xunta Consultiva para a redacción 

do proxecto do Instituto Galego de Información 

3. Aparece publicada no Epistolario de Valentín Paz-Andrade, Ediciós do Castro, Sada, 1997. 

18 de febreiro de 1977: Lorenzo Varela con Paz-Andrade en Santiago,  
na primeira reunión da Xunta Consultiva para a redacción  
do proxecto do Instituto Galego de Información.

Valentín Paz Andrade e 

Lorenzo Varela colaboran nas 

diferentes reunións da Xunta 

Consultiva para a redacción do 

proxecto do Instituto Galego 

de Información en Santiago, 

proxecto que xurdira dunha 

idea de Lorenzo Varela 

e no que tamén colaboraron 

Díaz Pardo, Luís Seoane 

e Ramón Piñeiro.
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en Santiago, proxecto que xurdira dunha idea de 

Lorenzo Varela e no que colaborou con Díaz Pardo, 

Paz Andrade, Luís Seoane e Ramón Piñeiro.

Por esta época tamén van coincidir en diferentes 

actos, como na presentación da revista Teima na 

Galería Sargadelos de Madrid, en febreiro de 1977, da 

que gardamos esta imaxe:

No 1976 eu andaba ás voltas con dous libros. 

Un sería A Galecidade na obra de Guimarães 

Rosa –autor que Varela descubrira na prensa 

arxentina–. O outro eran poemas, principal-

mente da Guerra Civil. Aínda non tiña título. 

Foi el quen o escolleu, dándolle tal función 

identificatoria a un verso da propia colectánea: 

“Cen chaves de sombra”. E non pararía aí. 

Primeiro brindouse a compoñer o poema que 

adica ao final do libro. Despois aceptou escribir 

o limiar. Unha páxina esgrevia, de verdadeiro 

mestre ate na crítica.

Así relata Paz-Andrade a historia do seu terceiro 

poemario, Cen chaves de sombra, que viu a luz nas 

Ediciós do Castro do seu amigo Isaac Díaz Pardo en 

1979, con ilustracións de Laxeiro e cuberta de Luís 

Seoane. Leva tamén un fermosísimo limiar e un 

epílogo poético do seu gran amigo, o poeta Lorenzo 

Varela. No revelador limiar, Varela di a propósito da 

obra:

Hoxe, quero decir agora, nestas páxinas súas, o 

que importa é a súa calidade de poeta. Eu non 

sei si lle gustará a Paz-Andrade cando vexa 

estas liñas, o que vou a decir. Penso que il ten 

–xa quixera telo eu–, un fiu da brétema mila-

greira que o leva de xionllos ao pé da pedra dos 

máis lonxanos devanceiros, perto dos druidas. 

Na lingoa da cátedra, se diría que polo tanto 

entronca coa relembrada poesía bárdica. Na 

liña de Pondal, inda que pareza, no comenzo, 

está pousándose no vieiro de Curros. Ou dos 

portugueses que tanto ama (portugueses ou 

brasileiros, que para nós, cos debidos respectos, 

é o mismo).

Seco. Ferinte. Mismo xeado. Síntese, cando 

deixa de ir a pé e monta a cabalo do verso, que 

sabe que a montura i o viaxe son sagrados.

Estes son poemas de un loitador, de un home 

con coraxe á hora de escribir i a hora de 

pelexar. Paz-Andrade é un poeta cívico que non 

arrenega dos seus sentimentos de poeta lírico. 

E este é o “Homenaxe cativo a Valentín Paz Andrade”, 

o epílogo poético que Varela ofreceu ao seu amigo 

para rematar Cen chaves de sombra:

Non sei porqué:

Xílgaros.

Veñen e van,

non sei porqué:

Xílgaros.

Xílgaros que van e veñen 

sobor do vento mareiro

do mar de Vigo.

Gaivotas.

Non sei porqué.

Brancas gaivotas azúis,

sobor do mar de Vigo.

Non sei porqué.

Non sei porqué, meu amigo.

Tantos anos de sangue prestado que ninguén 

pagará.

De camelias nos pazos,

de ledos toxos ferintes.

E ti e máis eu, meu amigo,

dándolle cada día á morte a súa ración.

Inesperadamente, Lorenzo Varela ía falecer en Madrid 

pouco despois de escribir o prólogo deste libro: o 25 

de novembro do 78. No seu enterro, no cemiterio de 

La Almudena de Madrid, ía ser acompañado só por 

uns poucos amigos; dos galegos, Isaac Díaz Pardo 

e Mimina, a súa muller, Lueiro, Carlos Gurméndez, 

Rafael Dieste e Carmen Muñoz e Valentín Paz-Andrade. 

E o que son as cousas da vida, Lorenzo Varela, que ten-

tara dende a súa chegada a España colaborar no xornal 

El País, conseguiu publicar, dous meses despois da 
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Carta de Lorenzo Varela a Valentín Páz Andrade.

súa morte4, un extenso artigo neste xor-

nal; titulábase “Guimarães Rosa y Galicia”, 

e trataba sobre o libro de Paz-Andrade. 

Foran as derradeiras páxinas que escribira, 

e atopouno Paz-Andrade, cun folio aínda 

na máquina de escribir, ao día seguinte da 

súa morte.

Algún tempo despois, en 1981 quixo 

tamén Valentín Paz-Andrade acompañar 

ao seu amigo no traslado e enterro defi-

nitivo na súa terra natal, Monterroso. 

Para Lorenzo Varela, para honrar a súa 

memoria, compuxo Paz Andrade o poema 

titulado “Elexía Lourencina”5:

II. A VOZ DE PERPETUA

Do vello Monterroso do Camiño,

chairas centeas, gandos pastorales,

ombreiro da Galiza...

un vento de restrevas largacías

anda a bater as follas de un mensaxen

nas reixas da Almudena.

E nas ondas do ar alporizado

orballadas a fío polas bágoas,

de Perpetua, Lourenzo, de Perpetua,

de Perpetua, tua nai...

a voz te nombra, nombra, nombra...

I. EFIXIE TERMINUS

Encoberto na noite de Babel,

víu o solerte tronce coronario

a esgadañar a nosa fraternalia.

No voltarán meus ollos, ouvidores

da túa imaxe traslucente en verbo,

a facer descoberta

do regueiral de sorna requintada,

-escuma da luguesa netorría-,

que a esbarar vin nos fíos da túa barba.

Ouh, poema rostral wladerimiano!

Estóu a ollal-a baixo das pálpebras,

no marco taboal do cadaleito,

a traveso do vidro.

E foi na perecente molduración

en frío do teu soma, 

-cando xa eras somente espello tácito-

onde leer miña alma podería

en rima serenísima transposta,

do teu esgrevio canto persoal,

a estrofa derradeira.

4. Publicado en Grial, nº 68, Galaxia, Vigo, 1980.
5. Publicado en El País, 28 de xaneiro de 1979.



Segunda foto oficial do Coro De ruaDa, 
tomada en Peliquín en 1920 

[Foto J. Pacheco; dossier particular de Virxilio Fernández]

EMILIO RODRÍGUEZ PORTABALES

Ourense, 1953

Vicepresidente Primeiro da Coral De 

ruaDa.
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Antecedentes

Despois do éxito acadado na súa presentación ao público 
ourensán o 24 de xuño de 1919 no Salón Apolo, o coro 
De ruaDa foi convidado a ofrecer varios concertos: Allariz, 
Mondariz, Pontevedra (na homenaxe dos coros galegos a 
Perfecto Feijóo), Pobra de Trives, Monforte e Verín.

No mes de marzo de 1920, volve actuar en Ourense, no 
Salón Apolo de novo, ofrecendo inicialmente dous festi-
vais nos que, ademais das cantigas do coro, representá-
banse varias obras de Xabier Prado “Lameiro” e estreá-
banse uns decorados do escenógrafo ferrolán Camilo 
Díaz Baliño. O éxito foi enorme, de xeito que, a petición 
de numeroso público que non puidera asistir a esas dúas 
funcións, tivo que programarse unha nova. 

Os éxitos acadados chegaron aos oídos do coñecido 
empresario ourensán Isaac Fraga, que acudiu a Ourense 
coa proposta de facer unha xeira polas principais cidades 
de Galicia con estes espectáculos. Deste xeito, ámbalas 
dúas partes acordaron o programa incial seguinte: 3, 4 e 
5 de abril en Vigo; 6 en Pontevedra; 7 e 8 en Santiago, 
9 e 10 en Ferrol; 12, 13 e 14 na Coruña e 15 en Lugo.

No teatro Odeón de Vigo teñen lugar, tal como estaba 
previsto, as tres primeiras funcións da xeira, co teatro 
cheo. Constituíron un gran éxito, tanto de público como 
de crítica.

Valentín Paz-Andrade
e o Coro De Ruada

O día 6, seguindo a programación inicial, De ruaDa 
debuta no teatro Principal de Pontevedra abarrotado 
de público, polo que houbo que programar unha nova 
función para o día seguinte, producíndose a primeira 
modificación do calendario previsto. Repetiuse na cidade 
do Lérez o éxito acadado en Vigo.

Actuación en Santiago

A prórroga dun día en Pontevedra e outro de descanso, 
fan que De ruaDa chegue a Compostela dous días des-
pois do previsto inicialmente, coa intención de ofrecer 
dúas funcións –9 e 10 de abril– no teatro Principal. 
O éxito foi de tal magnitude que, como xa pasara en 
Pontevedra, víronse obrigados a dar unha función máis 
o día 11.

Pero a estadía do coro De ruaDa en Santiago ía dar lugar 
a dúas actividades paralelas ás actuacións que serían 
moi gratificantes para a expedición ourensá e terían 
grande repercusión na prensa galega.

En Santiago estábase a celebrar o Ano Santo e De ruaDa 
tiña previsto gañar o Xubileo. Deste xeito, os compoñentes 
do coro acudiron a mañá do sábado, día 10 de abril, á 
Catedral compostelá onde o cura ourensán, capellán do 
rexemento de Zaragoza, D. David Araujo oficiou unha 
Misa para os ruadistas na propia cripta do sepulcro. 

vu
eMiLio rodríguez portaBaLes
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Despois, abrazaron ao Apóstolo e pasaron pola Porta 
Santa lucindo a medalla dos peregrinos. Pola noite ofre-
cerían a segunda función.

1. Fabriciano Iglesias Abella, un dos fundadores do Coro De Ruada e 
director escénico.
2. José Gómez Posada-Curros (¿?, 1901 – Vigo, 1996). No ano 1920 
era estudante na Facultade de Dereito de Santiago e era membro da 
xunta directiva da Xuventude Nazonalista de Santiago, que presidía 
Valentín Paz Andrade.

SANTIAGO
Homenaje a Rosalía Castro

por el coro “De Ruada”

A última xornada en Compostela foi moi intensa, xa que, 
ademais do festival de despedida ofrecido pola noite, o 
coro De ruaDa quixo ofrecer unha agarimosa homenaxe 
a Rosalía Castro antes de abandonar Santiago.

Para iso, a mediodía do domingo, a expedición ruadista 
trasladouse até o monumento a Rosalía que se atopa 
no paseo de Bóveda ou da Ferradura da Alameda 
compostelá, onde conseguiu arrastrar a gran cantidade 
de ourensáns e santiagueses. Rey Alvite describe perfec-
tamente este acto na súa crónica para o Faro de Vigo 
publicada o mércores, día 14, na que tamén se fai eco 
do extraordinario éxito de De ruaDa na súa función de 
despedida:

El domingo, a la una de la tarde, celebróse el anun-
ciado homenaje del coro “De Ruada” a la inmortal 
poetisa.

Seguidos de numerosísima concurrencia se traslada-
ron los coristas desde el teatro a la rotonda del paseo 
de la Herradura, donde el monumento a Rosalía se 
levanta. Desde el pedestal de éste, el secretario de la 
colectividad coral Sr. Iglesias1, leyó una cuartilla de 
bella prosa, como saludo y ofrenda del coro orensano 
a la cantora del Sar. Dicha cuartilla fue escrita por el 
joven escolar Sr. Posada Curros2.

Seguidamente y a instancias de los forasteros, hizo 
uso de la palabra el presidente de la “Xuventude 
Nazonalista de Santiago”, Valentín Paz Andrade, que 
comenzó saludando a la que con el alma iluminada y 
el corazón trémulo les acercaba al altar de la Patria 
Gallega, para recibir la comunión espiritual de las cum-
bres milagrosas del genio de la raza. Dijo que en los 
ecos de sus cantos traían los nuevos airiños que corren 
ahora rizando los verdores de las campiñas gallegas, 
los girones palpitantes del alma del pueblo y las ansias 
levantadas y viriles de “os vós [bos] e xenerosos”.

Cantó a la nueva Galicia libre y a la juventud fuerte 
y conquistadora, de entendimiento abierto a todas 
las modernas vibraciones del pensamiento y corazón 
encendido en fuego pasional.

Terminó su brioso discurso haciendo una invocación 
a Rosalía, como musa y madre, santa y señora y 
pidiéndole un soplo de su númen para aliento de la 
mocedad luchadora y una mano de bendición santifi-
cante para los que cantan a sus pies.

El muy aplicado alumno de último año de Derecho 
Sr. Paz Andrade fue calurosamente aplaudido al final 
y durante su improvisada oración.

Las bellas chicas del coro depositaron ramos de 
flores sobre la estatua y finalmente se cantó el himno 
a Galicia, de Veiga y Pondal, entre aclamaciones del 
público.

La función de la noche que fue la tercera de su visita 
a Compostela, resultó un éxito más ruidoso que los 
anteriores.

Se les aplaudió a los orensanos con verdadero calor.
El lunes salieron para la Coruña.
REY ALVITE

Dúas imaxes do Paseo da Bóveda ou da 
Ferradura na Alameda compostelá tomadas 

nos primeiros anos do pasado século.
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Como se pode apreciar pola crónica de Jesús Rey Alvite, 
tratouse dun fermoso acto de afirmación galeguista no 
que cobran especial protagonismo dous estudantes (esco-
lares, segundo os cronistas) da Facultade de Dereito: José 
Gómez Posada-Curros e Valentín Paz-Andrade directivo e 
presidente, respectivamente, da “Xuventude Nazonalista” 
de Santiago.

Non teño datos do motivo da presenza destes dous xoves 
galeguistas no acto, pero penso que non é moi arriscado 
aventurar unha hipótese: A “Xuventude Nazonalista” 
naceu baixo a tutela das Irmandades da Fala –ou, cando 
menos, coa súa aprobación– polo que os membros de 
ámbalas dúas organizacións tiñan unha relación moi 
fluída. Por outra banda, Xabier Prado “Lameiro” pertencía 
ás Irmandades da Fala de Ourense, polo que penso que 
foi este o impulsor da presenza no acto dos dous estu-
dantes. Téñase en conta, ademais, que as “Xuventudes 
Nazonalistas” estaban a iniciar a súa andaina –foran 
creadas unhas semanas antes– e este acto supoñía para 
eles un bo escaparate ante un público moi receptivo ás 
mensaxes de tipo galeguista.

Como relataba Rey Alvite no artigo que acabamos de 
coñecer, o acto comezou coa lectura, por parte do secre-
tario de De ruaDa, Fabriciano Iglesias, de “una cuartilla de 
bella prosa, como saludo y ofrenda del coro orensano a 
la cantora del Sar. Dicha cuartilla fue escrita por el joven 
escolar Sr. Posada Curros.”

Monumento a Rosalía Castro no Paseo da Ferradura da Alameda 
de Santiago.

“Rosalía: Ante a túa estatua, Musa d’a Poesía, os fillos 
d’a galega patria tecen o máis sinxelo homenaxe qu’as 
súas y almas tolas poden adicarche, Reiseñor d’Iria, 
a d’as “Follas Novas”, a meiga cantora d’os grandes 
feitizos, a que d’o canto algareiro un pranto tristeiro 
sempre fixo!

Istos mozos qu’a túa veira chegan c’al novos romeiros 
d’un arte trunfal despertan creentes a vida lixeira d’a loita, 
baixo o relente d’a súa enerxia que e moita, e agarimando 
tremantes un santo Ideyal. Nos queremos que Galicia 
resurxa e non sexa afogada c’a bruxa creenza de “terra 
malfadada”. E ista terra que ademira e que feitiza nón 
pode ser mais tempo a “cincenta”, o qu’hoxe e Galicia. 
Xa ves gran cantora, o que ti adeprendeches, cómo berra 
agora: son os fortes alentos d’a mocedade que señalando 
a inxustisa pregan: ¡amade a Galicia, amade...!

E ós nosos espritus barudos hastra estonces mudos 
ván tecendo unha ramaxe de feitura esgrevia con 
toda a iluseón d’a nosa canción salayante e algareira; 
tremante cántiga sempre bruante que xa sóa na eira, 
na fábreca, no taller, no bufete... ali donde un home 
traballa. E por ista ramaxe xeitosa e esgrevia que ti 
garimosa comenzache a tecer e o cativo homenaxe 
d’os fillos d’un pobo d’a vella Suevia que relembrando 
o teu paisaxe, sempre terá de sér. Pro abonda de palra 
que vós xá sabedes d’a malenconía d’a súa poesía, 
d’o sentimentalismo que garda o séu ritmo, d’a fonda 
tristura d’e sua amargura, d’o séu agarimo... po-lo 
tanto, rapaces d’Ourense, galegos ferventes de cote 
sin fachenda ciscádelle as frores e que ila recolla n’os 
[ilexible] a cativa ofrenda [ilexible]”

J. P. C.

Ofrenda a Rosalía de Castro
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O brilante coro ourensano, “De Ruada”, que acaba 
[de] recorrer trunfalmente Galicia, a-o seu paso po-la 
vella cibdade do Apóstol quixo rendir unha sinxela 
lembranza d’amore e ademiración â mamoria ineques-
cente da cantora do Sar. Na mañá do domingo, 11, 
–derradeiro día da estancia do coro en Santiago–, 
foron os rapaces d’Auriabella até o moimento ergueito 
a Rosalía no Paseo da Bóveda, cuios arredores, habían 
sido tomados por imensidade de púbrico. Rubidos ó 
pedestal da estátua, o secretario do Coro Fabriciano 
Iglesias léu unha fermosa cuarteta chea de sentimento e 
de emoceón, facendo ofrenda do homenaxe ó ruiseñor 
d’Iria. A lectura da bela prosa, trazada po-la pruma do 
irmán Posada-Curros, foi seguida d’unha longa salva 
d’aprausos.

A rogo dos ourensanos falou logo o Presidente 
d’activa “Xuventude Nazonalista de Santiago”, noso 
amigo Valentín Paz d’Andrade, 
que fixo un valente e rexo dis-
curso, do que reproducímol-as 
seguintes verbas:

«Coa y-alma alumiñada – dixo– 
i-o curazón tremolento d’amores, 
os mozos do esgrevio Coro “De 
Ruada” acoden hoxe rente âs 
aras do altar da Pátria Galega. 
Chegan en romaxe de sentimento 
i-en pelengrinación de fé a-os 
pés da “Santiña da nosa Poesía” 
pra rescibir a comunión espiritual 
das lumes milagreiras do xenio 
da raza».

«Iles traen tecidas con repi-
nicos da gaita, salayante ou 
cantareira, toda-las tenruras, 
melodías e ledicias da arte da 
saudade, e nos ecos das suas 
cántigas os novos “airiños” que 
corren agora rizando os verdo-
res risoños das campías, os xiróns 

A MOCEDA D’ESTRELAS

Homenaxe a Rosalía en Santiago

latexantes da y-alma do pobo, as ergueitas e variles 
arelas dos “bós e xenerosos”». (Aprausos).

«A Galicia vella, embruxada e serva, o chán malhadado 
das meigas, dos entangarañados; a Galicia aldraxada 
dos “casteláns de Castela”, esmorece, morre. Sobr’as suas 
cinzas quentes, xurde e medra, entroques, a Galicia nova, 
luminosa e ceibe, conscente dos seus dreitos, dona da sua 
persoalidade, que, pouco a pouco, paseniñamente, vai 
esnaquizando as prantas alleas asoballadoras da terra 
(Aprausos). A esta Galicia nova, compre esta arriscada 
xuventude. Non a xuventude doente de parálisis mental; 
non a xuventude dos tolleitos d’esprito; non a xuventude 
dos afemiados ou dos asesuales. Non. Eis a xuventude 
anovada e forte, rebelde e conqueridora d’entendemento 
aberto a toda-las modernas vibracións do pensamento e 
curazón ateigado de fogo pasional».

«Rosalía, musa e nai, santa e dona dendo o para-
diso da tua groria, alenta cun 
soplo do teu numen os azos 
d’esta mocedade loitadora; 
tende unha man de bendición 
santificante ôs que cantan a-os 
teus pés».

O público premiou c’unha 
gran ovaceón as derradeiras 
verbas do distinguido estu-
diante da Universidade Galega 
e, seguidamente, as hermosas 
donicelas do Coro cubriron de 
feixiños de froles a base do 
moimento.

Tan sinxelo coma patriótico 
auto finóu cantando o Hino da 
raza, entre aclamacións e vítores 
da concurrencia.

Este simpático rasgo dos rapa-
ces de “De Ruada” é merecente 
das loubanzas de todo-los aman-
tes das grorias da terra.Valentín Paz-Andrade, licenciado en Dereito (1921).

[Cortesía da revista Industrias Pesqueras]

Deseguida, segundo a mencionada crónica de Rey Alvite, 
“a instancias de los forasteros, hizo uso de la palabra el 
presidente de la «Xuventude Nazonalista de Santiago», 

Valentín Paz Andrade”. O boletín decenal A Nosa Terra 
de 25 de abril de 1920 faise eco desta homenaxe, reco-
llendo a meirande parte da intervención de Paz-Andrade:
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Chegados a este punto, paréceme oportuno traer a estas 
páxinas as palabras do propio Paz-Andrade en relación co 
coro De ruaDa moitos anos máis tarde, pouco antes do seu 
pasamento. Para iso, temos que acudir ao libro de Tucho 
Calvo titulado Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, 
publicado por primeira vez en 1998. En primeiro lugar, 
falando do ambiente socio-político e cultural en Compostela 
nos seus anos de estudante de Dereito, manifesta:

Ao redor do ano vinte, residenciouse en Sant Iago 
Camilo Díaz Baliño. Procedía da Coruña, onde fora 
cofundador das Irmandades da Fala. Algún atribuíulle 
unha primeira filiación carlista. Era espirito xeneroso, 
aberto a todal-as ideas, si ben afervoado pol-as súas. 
Montóu o seu estudo de decoración, sospeito que 
axudado pol-o empresario Isaac Fraga, na Rua das 
Hortas. Alí era visitado por amigos e irmaos na causa. 
Castelao era un d-eles. Ademais de outras obras, fixo 
decorados para o Coro de [De] Ruada, de Ourense, 
que contribuiron a remedrar súa sona de artista. Fun 
seu amigo, desde aquele tempo lonxano e lumioso, 
até a hora moura do trinta e seis, na que foi afogada 
en chumbo a súa vida florecente.

Máis adiante, comparando as súas vivencias deses anos 
de estudante en Santiago e os tempos nos que se produce 
a entrevista de Tucho Calvo (mediados dos anos oitenta), 
Paz-Andrade explica: 

Cando menos a capacidade de diálogo, que é por 
onde se ten que escomenzar, era a mais viva e aberta 

Foto actual da casa da Rúa das Hortas nº 37, 
na que Camilo Díaz Baliño tiña o taller.
[Foto erp]

Valentín Paz-Andrade,  
no centro, cun grupo de com-

pañeiros da Facultade 
de Dereito (1918). 

[Cortesía da revista 
Industrias Pesqueras]
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Anverso e reverso da 
bandeira, obra de Camilo 

Díaz Baliño, coa que 
Isaac Fraga agasallou ao 
Coro De ruaDa, no teatro 

Jofre de Ferrol.
[Foto erp]

que na hora de hoxe, e non digamos nos anos ensom-
brecidos. Quero engadir algo metendo a Ourense na 
órbita. Foi un primeiro gromo da cibdade das caldas, 
que despois sería berce da xeración “Nós”. Refírome 
á constitución do coro de [De] Ruada, presidido por 
Xavier Prado (Lameiro) e dirixido por Daniel González.3 
A súa primeira saída foi a Sant Iago4, onde o noso 
grupo5 acolleu con quentura a lírica embaixada. Non 
sei se tanto pol-o seu rango artístico como pol-a beleza 
de algunhas coristas6. Que por boas mozas, como 
Castelao diría, lle levantan o rabo ao propio can de 
San Roque.

Un domingo pol-a mañán, despois de actuar a noite 
anterior no teatro, o Coro quixo render un homenaxe 
a Rosalía, no monumento da Ferradura. Alí fomos, en 

3. Xabier Prado “Lameiro” foi un dos fundadores do coro De ruaDa, pero non foi presidente do mesmo até o ano 1924 (antes fora vicepresidente). O 
presidente nesa primeira época, entre 1919 e 1923, foi José Sabucedo Morales.
4. Como se puido comprobar ao longo deste traballo, esta afirmación é errónea.
5. Refírese á “Xuventude Nazonalista” de Santiago.
6. Débese ter en conta que, na altura de abril de 1920, o Coro De ruaDa era o único coro galego que contaba con voces femininas, o que engadiu 
un plus de expectación ás súas actuacións.

leda mesturanza, estudantes e coristas. Ao redor do 
monumento xuntáronse mais de cinco mil persoas. O 
acto foi enteiramente oral. Primeiro as voces do coro 
e despois... a miña. Vínme empurrado para rubir ao 
pedestal, e queiras que non, a improvisar algunhas 
parrafadas louvatorias da musa do Sar. As primeiras 
e supoño que as derradeiras, e das que non gardo 
ningún eco na trastenda mental.

A continuación De ruaDa viaxa á Coruña, onde ofrece tres 
funcións no teatro Rosalía Castro, os días 12, 13 e 14, 
enchendo o teatro en tódalas funcións.

Os días 15 e 16 actuou no teatro Jofre de Ferrol, con gran 
éxito unha vez máis. Ao remate da segunda función, o 
Sr. Fernández, representante do teatro Jofre, en nome do 
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Decorados de Camilo Díaz Baliño, 
empregados polo Coro De Ruada 

na súa primeira xeira galega.
[Vida Gallega, nº 144, de 25 de abril de 1920]

empresario D. Isaac Fraga, agasalla ao coro De ruaDa 
cunha artística bandeira pintada por Camilo Díaz Baliño 
no seu taller santiagués da rúa das Hortas.

Como pode apreciarse nas fotografías, a bandeira leva, 
polo anverso, o escudo de Galicia e a lenda “Terra a 
nosa”, e polo reverso a seguinte inscripción:

“Pra vos, coro De Ruada, a empresa Fraga pra lembranza 
do voro [voso] arte, adícavos este pendón. -Compostela, 
MCMXX.”

O sábado, día 17, o coro De ruaDa pecha a súa xeira 
galega no Teatro-Circo de Lugo cun novo éxito.

A xeira rematará cun multitudinario recibimento na esta-
ción do tren de Ourense por parte de autoridades, aso-
ciacións, banda de música, coro “Os Enxebres”, bombas 
de palenque, desfile polas rúas de Ourense, recepción 
na casa do Concello, dircursos..., e grandes mostras de 
cariño do pobo ourensán.



CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Natural de Cenlle (Ourense)

Mestre, historiador e etnógrafo. 

Membro do padroado do Museo do 

Pobo Galego, da sección de Antropo-

loxía do Consello da Cultura Galega, 

Asociación “Álvaro das Casas”, Insti-

tuto de Estudios Tudenses, etc. Pre-

mio nacional de prensa “Artes y Tra-

diciones populares” en 1983, 1984, 

1985 e 1986; “Curuxa de honra” do 

Museo do Humor de Fene, 1999; pre-

mio de investigación da Deputación 

de Pontevedra en 1989 e 1992; pre-

mio “Raigame” da Deputación de Ou-

rense, 2008, etc.

Autor de varios libros e máis de 200 

artigos en revistas. Entre os primei-

ros sobresaen: Castelao: Carica-

turas e autocaricaturas (1986), A 

festa dos maios en Galicia (1989), 

A produción tradicional do ferro 

en Galicia: as grandes ferrerías da 

provincia de Lugo (1992), Castelao: 

Cousas da vida no Faro de Vigo 

(2001) e As varandas de ferro dos 

corredores e balcóns do Ribeiro, 

con X.R. Marín Martínez (2008). Co-

laborador da Gran Enciclopedia Ga-

llega, asesor da Enciclopedia Galega 

Universal e do consello consultivo 

da Gran Enciclopedia Galega. 

Colaborador en prensa dende 1965 

(Faro de Vigo, La Voz de Galicia, O 

Correo Galego, Galicia Hoxe...). 
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Un xornal moderno 

O 25 de xullo de 1922 é unha data 
senlleira a ter en conta na historia do 
xornalismo galego: tal día saía do 
prelo o primeiro número de Galicia. 
Diario de Vigo. Un proxecto atei-
gado de ilusión que, logo de superar 
os múltiples atrancos que lle foron 
chantando no camiño os inimigos, 
rematou por sucumbir ante os envites 
da Ditadura de Primo de Rivera, o 15 
de setembro de 1926.

Non hai constancia que exista 
algunha colección completa, polo 
que non é posible seguir o seu devir 
ao longo dos pouco máis de catro 
anos de vida. A máis completa é a 
da Biblioteca Pública de Pontevedra, 
que se pode consultar actualmente 
en Galiciana. Biblioteca Dixital de 
Galicia, en total 817 números, de 
1922 a 1925.

Séguelle en importancia 
a que fica na hemeroteca 
da Real Academia Galega, 
dende o 25 de xullo de 1922 
ata o 30 de setembro de 1924. 
Dicimos a datas e non os núme-
ros, porque neste aspecto debe 
ser un dos que menos coidado tivo 
en levar a numeración correlativa, 
dándose o caso xa extremo de que 
do 549 (8-V-1924) recúe ao 505 
o día seguinte, erro corrente por 
alteración dun dos díxitos, pero non 
se explica que en adiante sega este 
cómputo e non o real, eliminando de 
socato nada menos que 44 números. 
Con isto advertimos que nesta colec-
ción non hai 624 números, senón 
sobre 680, que eran os que posuía 
Ernesto Cádiz Vargas, propietario do 
xornal. 

Por último están os soltos que se 
atopan en varias hemerotecas, moi 

escasos en xeral. Por exemplo, na da 
Universidade de Santiago, só hai 5, 
e outro tanto ocorre coa do Museo 
de Pontevedra, Fundación Penzol de 
Vigo ou Museo do Pobo Galego. 

Faltan, agás algúns números soltos: 3 
meses completos de 1924 (outubro, 
novembro e decembro), 6 de 1925 

Valentín Paz Andrade, por Castelao  
(Galicia, 25-VII-1924).

e Galicia
cLodio gonzáLez pérez
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(xullo, agosto, setembro, outubro, 
novembro e decembro) e máis de 8 
de 1926 (xaneiro, febreiro, marzo, 
abril, maio, xuño, xullo, agosto e 
setembro ata o 15, inclusive). Polo 
mesmo, o noso traballo centrarase 
exclusivamente nos exemplares coñe-
cidos e, en particular, nas coleccións 
da Real Academia Galega e na dixi-
tal de Galiciana. 

Era, como todos os xornais da época, 
de grande formato, 63 x 45 cm., de 
seis planas, aínda que tamén podían 
ser oito ou máis cando se trataba de 
números extraordinarios, coma o do 
25 de xullo de 1924 e o do 1º de 
xaneiro de 1925, que contaron con 
16. A partir do primeiro de xaneiro 
de 1924 aumentan as follas a oito, 
co gallo de adquirir unha rotativa 
plana “Duplex”, aproveitando ao 
mesmo tempo para cambiar os talle-
res, administración e redacción para 
o 7 da rúa de Urzaiz. 

En liñas xerais, os números de cotío 
constaban das seguintes seccións: 
Primeira plana: editorial sen asig-
nar, artigos, novas importantes e o 
deseño de Castelao (non sempre); 
segunda e terceira: “Actualidades 
gallegas”; cuarta: “Servicios maríti-
mos”; quinta: “De España y el extran-

jero”, e sexta: Deportes, noticias 
varias, etc. Ademais foron xurdindo 
outras seccións ou subseccións, como 
“La moda, la mujer y el hogar”, 
“Escuela y maestros”, “Páginas 
femeninas”, “Información militar”, o 
suplemento “Domingos Literarios de 
‘Galicia’”, etc. 

A xestación

A idea de editar un periódico xur-
diu na Coruña no mes de febreiro 
de 1922, segundo conta Valentín 
Paz Andrade, residente daquela nesa 
cidade, que tiña colaborado en El 
Noroeste con crónicas da campaña 
bélica de Marrocos. Na propia redac-
ción deste xornal, o director, José 
García Acuña, e Antón Villar Ponte 
expuxéronlle a idea, de que tería 
a sede en Vigo e de que pensaran 
nel como xefe de redacción. Tamén 
foi onde soubo que o editor era o 
chileno Ernesto Cádiz Vargas, cónsul 
honorario de Chile e representante do 
fertilizante “Nitrato de Chile”.

A reunión fundacional tivo lugar nun 
hotel de Vigo, á que asistiron, entre 
outros, Cádiz Vargas, Paz Andrade, 
Castelao, Losada Diéguez, Lustres 
Rivas e o fotógrafo Ksado, tomán-

dose os acordos de que a cabeceira 
sería Galicia. Diario de Vigo, que 
comezaría a andaina o inmediato 
25 de xullo, e que a súa liña ía ser 
a dun xornal galeguista, liberal e 
independente, disposto a defender 
os nosos intereses, como consta no 
primeiro editorial, no que se di que 
Galicia, cuyo nombre ostentaremos 
por corona y por lema, encontrará 
en nosotros nueva luz para sus pro-
blemas y aliento generoso para sus 
empresas, haciendo llegar las rei-
vindicaciones a las esferas oficia-
les, donde no siempre suelen ser 
escuchadas...

Botou a andar baixo a dirección de 
Felipe Lavandeira e Paz Andrade 
como redactor xefe, pero ante a dimi-
sión do primeiro, pasou a poñerse 
ao fronte o segundo e como xefe 
de redacción Manuel Lustres Rivas e 
logo Roberto Blanco Torres. O encar-
gado de rotular o deseño da cabe-
ceira e demais títulos foi Castelao, 
creando un tipo de letra moi orixi-
nal, que remataría por se considerar 
como a xenuinamente galega. 

Os redactores e 
colaboradores

O primeiro corpo da redacción, ao 
fronte do que estaba Manuel Lustres 
Rivas, formábano Manuel Lago 
Fontán, Virgilio Garrote, Francisco 
F. Serra, José Luís Larrañaga, José 
Signo, Ánxel Testa, Miguel Bezares 
Sillero –redactor deportivo–, Miguel 
Rodríguez –crítico musical–, e logo xa 
en adiante, tamén Ramiro Fernández 
del Valle (“Rarito”), Felipe Diez de 
Isla, Rafael Dieste, Roberto Blanco 
Torres (que sería xefe de redacción)...

Non é posible dar unha relación 
completa de cantos colaboraron 

Galicia, 27-VII-1922. 



91
~

entre o 25 de xullo de 1922 e o 
15 de setembro de 1926, por non 
haber constancia de que se conserve 
a colección completa. Hainos que 
escribiron só en castelán ou tamén de 
cando en vez en galego, empezando 
xa polo director, Paz Andrade, e 
seguindo por Blanco Torres, A. Villar 
Ponte, Juan Bautista Andrade, L. Peña 
Novo, Antonio Rey Soto, Manuel 
Lustres Rivas, Gerardo Álvarez 
Limeses, Eugenio Montes, Leandro 
Pita Romero, Armando Cotarelo 
Valledor, Ramón del Cueto, J. Portal 
Fradejas, Bernardo Bernardez, José 
López Varela, “Caramiñas” (pseudó-
nimo de José Juan Pérez), Ramón Gil y 
Armada, J. M. Magariños Negreira, 
A. Palacios Ramilo, L. Castro Pena, 
A. Amor Ruibal, Rafael de las Heras, 
R. Pérez González, Joaquín Pellicena 
y Camacho, Julio Camba, Bernardino 
Quintanilla, Gonzalo Sánchez-
Taiz, Ben-Cho-Shey (Xosé Ramón 
e Fernández-Oxea), Juan Guixe, 
J. Otero Espasadín, “Zenitram” 
(José Martínez), Abdón Rodríguez 
Santos, “Isaac Rego Arce” (Cesáreo 
Rodríguez), Modesto R. Figueiredo... 
Así como tamén algunhas mulleres: 

Blanca Calvo, Marica de Mosquera, 
Famny Otero, Sarah Lorenzana...

Tampouco faltaron textos de reco-
ñecidas plumas non galegos, como 
Ramón Gómez de la Serna, J. Ortega 
y Gasset, Jorge Guillén, Miguel de 
Unamuno, Gabriela Mistral, Amado 
Nervo, Juan Ramón Jiménez...

A nómina dos que escribiron en 
galego, que se dá no seguinte apar-
tado dedicado á lingua e á cul-
tura, tamén foi moi cumprida, abran-
guendo dende autores xa consagra-
dos, ata outros que se pode dicir que 
comezaron a andaina neste xornal. 

Como era de moda na época, inse-
riu varios “folletóns”, algúns dunha 
soa entrega. O primeiro, que xa 
empeza no número un, foi a novela 
de Rosalía de Castro, El Caballero 
de las botas azules, á que seguiron, 
entre outros: Ha entrado un ladrón 
de W. Fernández Flórez; El tema 
de nuestra gran Urbe de Roberto 
Blanco Torres; Villahermosa (Frívolo 
cuento estudiantil de estío) de A. 
Villar Ponte; La sirena negra de E. 
Pardo Bazán; Hostia de A. Cotarelo 
Valledor, etc. 

A lingua, a cultura e as 
novas cotiás

O Galicia era un xornal dirixido a 
un público alfabetizado exclusiva-
mente en castelán e, en xeral, con 
escaso dominio do galego escrito. 
Neste aspecto, non se pode com-
parar, poñamos por caso, con A 
Nosa Terra que tamén saía daquela, 
baixo a dirección dun dos principais 
colaboradores, Antón Villar Ponte. O 
seu uso no que atinxe ás noticias é 
anecdótico, sendo quizais a primeira 
vez que se emprega no número 219, 
nun pequeno texto de A. Losada 
Diéguez, “A bolsa do traballo 
galego-americana” (27-IV-1923).

A diferenza cos demais medios de 
comunicación da época (La Voz de 
Galicia, Faro de Vigo...), radica fun-
damentalmente en que, malia escri-
bindo en castelán, tanto a nosa 
lingua como a cultura sempre son 
tratadas con dignidade, como pro-
pias, abondando como testemuño 
as duras verbas que lle dedica a Gil 
Casares, polas súas opinións verbo 
do valor do galego: El ilustre catedrá-

Castelao: deseño das cabeceiras 
de tres seccións.
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tico, –no tan ilustre a nuestro juicio, 
cuando se sale de las fronteras de su 
especialidad médica,– viene expo-
niendo en repetidas ocasiones con-
ceptos injustos acerca del valor de 
nuestra lengua, que no se armonizan 
bien con el dictado de “apasionado 
regionalista” con que se adorna... 
(28-XII-1923). Tema no que tamén 
incide días despois Blanco Torres: 
“Cuestión de idiomas... y de entende-
deras” (23-I-1924). Outra mostra de 
afecto, entre as moitas que se poden 
escolmar, constitúena os parabéns 
á Liga de Amigos de Santiago por 
organizar un concurso de traballos 
literarios e de historia de Galicia 
escritos exclusivamente en galego 
(30-IV-1924). 

Hai algunhas colaboracións anterio-
res de carácter literario e erudito, 

pero vai ser dende o 28 de outubro 
de 1923 en que empeza a saír 
o suplemento “Domingos Literarios 
de Galicia”, cando a presenza da 
nosa lingua sexa corrente todas as 
semanas, salientando plumas consa-
gradas e outras que empezan, das 
que algunhas rematarían por acadar 
merecida sona: Fermín Bouza Brey, 
Victoriano Taibo, Antonio Noriega 
Varela, Manoel–Antonio, Francisca 
Herrera Garrido, Ramón Cabanillas, 
J. Núñez Bua, Lois Amado Carballo, 
Vicente Risco (“Prosas de Risco” 
e “Leria”), Ramón Otero Pedrayo, 
Ribas Montenegro, Rafael Dieste, 
Eladio Rodríguez González, Correa 
Calderón, Ramón Villar Ponte, Xoán 
Vidal Martínez, Antón Villar Ponte, 
Xosé Filgueira Valverde, Blanco Amor, 
A. Losada Diéguez, F. Porto Rey, M. 
Beiras García...

O principal colaborador foi Castelao, 
non só como debuxante, con 
cadros humorísticos (“Caricaturas 
de Castelao”, “Cousas da vida”, 
“Cousas de nenos”, “O cego de 
Castelao”, “Os homes”, “As mulle-
res”...) e varias tiras (“Contos da 
quinta-feira”), cos textos en galego, 
ilustracións e algunhas caricaturas 
(dos principais colaboradores do 
xornal no extraordinario do 25 de 
xullo de 1924, e “Un día de caza 
en Pontevedra”, 16 caricaturas de 
persoeiros desta poboación, o 20 
de agosto de 1924), senón tamén 
polos textos que insire, ilustrados 
ou non, case sempre baixo o título 
de “Contos de Castelao” (“Un casa-
mento”, “Peito de lobo”, “Novela”, 
“A dona encantada”, “O gaiteiro de 
Soutelo”, etc.). 

Inseriu algunha tradución, como parte 
da obra An Ankou. La Légende de la 
mort chez les Bretons armoricains do 
escritor e folclorista bretón Anatole 
Le Braz (1859-1926), vertida á nosa 
lingua por Xavier Pardo e publicada 
a partir do 16 de marzo de 1924 en 
varias entregas: “A leenda da morte 
na Baixa Bretaña”. 

Tamén saíron dous “folletóns”, 
cando menos, un de Manuel Banet 
Díaz-Varela: O momento autual de 
Galicia e a futura división rexional 
(16-III-1924), e outro de Florentino L. 
Cuevillas: As novas décadas de Tito 
Livio y-a historia antiga de Galiza 
(11-IX-1924). Así como a obriña de 
Ramón Cabanillas, ocupando unha 
plana enteira, Estoria do Bendito San 
Amaro, abogoso do amor á terra e 
á fala da Galicia, ilustrada con once 
gravados de Castelao (1-I-1925).

Como remate, non se esqueceu tam-
pouco de abrir unha fiestriña á cul-
tura portuguesa, con poemas de 

Texto galego de 
Losada Diéguez 

(Galicia, 27-IV-1923).
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Guerra Junqueiro, Angelio Cesar..., e 
algún editorial, “Lusitania y Galicia. 
Abrazo de almas” (10-VI-1923).

No Galicia saen de cote novas dos 
actos culturais e nacionalistas, veda-
dos ou terxiversados noutros xor-
nais: “Los nacionalistas gallegos. La 
Quinta asamblea de la Coruña” (20-
III-1923), a inauguración da expo-
sición de Castelao (26-V), a diser-
tación de Arturo Noguerol sobre a 
diferenza entre rexionalismo e nacio-
nalismo (27-VI), o remate do primeiro 
cursiño organizado polo Seminario 
de Estudos Galegos (2-XI), a con-
ferencia de Filgueira Valverde (3-II-
1924), o ingreso de Vicente Risco 
no Seminario de Estudos Galegos 
co discurso “O Castro de Caldelas” 
(17-II)... A partir do mes de febreiro 
de 1924 publica na primeira plana 
unha enquisa sobre “El problema 
regional. ¿Cuál debe ser la estructura 
política de Galicia, en el régimen de 
autonomía cuya implantación anun-
cia el Directorio?”, da que o primeiro 
en responder foi Vicente Risco e en 
galego (3-II-1924). 

Sobresae entre os demais xornais 
galegos polo enfoque de seu con 
que dá as novas cotiás: denuncia o 
incremento da “ola fascista” (29-XII-
1922); amósase contrario á guerra 
de Marrocos: “Últimos telefonemas. 
Los sangrientos combates de ayer, 
en la zona de Melilla.- Las bajas 
españolas, declaradas oficialmente, 
se elevan a dos centenares” (19-VIII-
1923); “Hay que salir del avispero 
africano”(23-VIII); “En Málaga se 
negó a embarcar un grupo de sol-
dados. La censura impide transmitir 
noticias dadas por el ministro de la 
Gobernación” (24-VIII); “El rebelde 
gallego, indultado” –a sedición acau-
dillara un cabo galego, Sánchez 
Barros– (30-VIII)...

Ponse da parte dos foreiros no 
tráxico suceso de Sobredo (Guillarei 
- Tui), no que foron abatidos pola 
Garda Civil tres veciños o día 27 de 
novembro de 1922, suceso ao que 
lle dedica un editorial co gallo do 
aniversario (29-XI-1923). Defende a 
construción do ferrocarril central de 
Galicia (11-IX-1923); apoia a adqui-
sición da casa onde viviu e finou 
Rosalía de Castro para convertela en 
museo (26-IX);e é contrario á existen-
cia das provincias e das deputacións, 
tema candente nos nosos días, “La 
renovación de lo irrenovable. Ni las 

diputaciones, ni las provincias tienen 
razón de ser” (15-I-1924). 

Ademais de incorporar varias mulle-
res como colaboradoras, defende o 
sufraxio de todas e non só das viu-
das, las hermanas que vivan juntas, y 
las separadas de modo legal de sus 
maridos. Es dicir todas las mayores 
de edad libres de tutela, segundo o 
censo electoral proxectado por Calvo 
Sotelo (12-IV-1924).

Non se esqueceu tampouco do sub-
título, Diario de Vigo, acollendo nas 

Cabeceira de Castelao do suplemento “Domingos literarios de Galicia” (28-X-1923).

-¡Qué vay sere de min sen caciques!...
Autocaricatura de Castelao 

(Galicia, 27-IX-1923).
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súas páxinas aqueles feitos, proxec-
tos e sucesos relacionados coa 
cidade, así como a defensa dos seus 
intereses, empezando pola petición 
de que o monte do Castro deixase de 
ser de dominio militar e se convertese 
en parque público, arela que non se 
materializaría ata despois da Guerra 
Civil de 1936-39. 

A Ditadura: a morte 
anunciada 

O venres, 14 de setembro de 1923, 
publica a toda plana: España conmo-
cionada por la gravísima sublevación 
militar e o día seguinte informa que 
Un gabinete militar al frente de los 
destinos de España. El rey encargó 
de formar gobierno al General 
Primo de Rivera. A Ditadura sinala 
o comezo da agonía da liberdade 
de expresión; só dous días despois, 

o 21 do devandito mes, o xornal 
daba conta na primeira páxina de 
ter recibido unha nota do Goberno 
Militar comunicándolle a prohibición 
de Comentarios sobre las distintas 
medidas que adopte o disposicio-
nes que publique el Directorio, e 
Declaraciones, manifestaciones o 
cartas de persona, grupos o entidad 
alguna, sobre los sucesos políticos 
que actualmente se desarrollan, con 
excepción de aquellos que envuelvan 
adhesión firme a los actos y dispo-
siciones del citado Directorio... Ao 
que o xornal responde cun editorial 
o seguinte 25, “Mientras la censura 
manda, hagamos, siquiera, litera-
tura”, que remata: Pero... detente 
pluma, que estamos bordeando lo 
prohibido. 

Comeza a persecución dos naciona-
lismos periféricos: prohíbense outras 
bandeiras que non sexa a española 

(Banderas catalanas recojidas por 
la autoridad, 23-IX); máis tarde, co 
gallo do aniversario do pasamento 
de M. Murguía, Blanco Torres publica 
o artigo “Pretextos cotidianos. Ni una 
ni otra bandera”, criticando que non 
se puidese usar a española, porque 
solo puede rendir honores a aquellos 
a quienes oficialmente se les con-
ceden. Y como a Murguía no se le 
habían concedido..., nin tampouco 
a galega porque la bandera de las 
regiones ya no puede ser utilizada...
(12-II-1924). Ademais das divisas, 
tampouco se permite o uso das lin-
guas rexionais nas igrexas (20-VI). 

Critica a derrogación de la fiesta de 
los obreros que acaba de decretar 
–despues de Mussolini en Italia– el 
general Primo de Rivera en España...
(27-IV-1924). Por certo, o italiano 
non lle caía moi en graza, e como 
mostra abonda o artigo da primeira 
plana do 13 de xullo do mesmo ano: 
“El fascismo pintoresco. Mussolini 
presume de guapo. He aquí una 
sabrosa auto-semblanza del ‘duce’”. 
Tamén se amosa contrario á pena 
capital para os tres autores do crime 
do expreso de Andalucía: ... El fin 
de la pena no es desde hace mucho 
tiempo la expiación del delito, sino 
la corrección, la regeneración moral 
del delincuente. La pena capital, va 
pues contra el fin que le asigna a 
todo castigo la moderna penología...
(10-V-1924). 

A primeira poutada –visible– da 
censura militar foi a de saír ilexible 
“Entre paréntesis” o 30 de maio de 
1924, tachado xa composta a plana. 
Coa fin de que o lector non o soub-
ese, a partir do 7 de xuño os textos 
e os deseños de Castelao, inclusive, 
teñen que pasar previamente pola 
peneira censora, facendo constar 
enriba da cabeceira, Este número ha 

Galicia, 21-IX-1923.

Galicia, 7-VI-1924.
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sido revisado por la censura militar. 
Malia a delicada situación, atreveuse 
a dedicar un editorial á censura e 
na outra columna un agudo artigo 
de Blanco Torres, “La psicología, las 
mujeres y la censura”: ... No sabía lo 
que eran los efectos de la censura, 
porque hasta aquel tiempo no me 
había metido a pensar por cuenta 
propia (que es cuando la censura 
tiene su finalidad), y el solo hecho de 
sospechar que iban a ahogarme una 
expansión del sentimiento o a ahor-
carme una idea, me ponía los pelos 
de punta, horrorizándome, porque 
no concebía que nadie tuviese por 
delegación divina atribuciones para 
impedir que yo, pajarillo sin hiel, 
no pudiese cantar libremente en el 
papel como el jilguero en la rama... 
(29-VI-1924).

O Gobernador Militar da Praza san-
cionou ao director con dúas multas 
de 250 pesetas cada unha ou quince 
días de cadea, por discutir os seus 
puntos de vista verbo de si se debía 
mellorar a comunicación ferroviaria 
con Francia ou con Madrid. Ante a 
negativa de pagalas, tivo que cum-
prir a condena no cárcere de Vigo. 
A persecución non cesou e o 24 
de decembro de 1925 o goberna-
dor de Pontevedra ordena a suspen-
sión indefinida do xornal, revogada 
pouco despois grazas ao bos oficios 
en Madrid do director ante o Ministro 
da Gobernación, o militar ferrolán 
de triste memoria Martínez Anido. 

O Galicia volveu á rúa pero por 
poucos meses, desaparecendo defi-
nitivamente o 15 de setembro de 
1926. Ese lamentable día, a Ditadura 
de Primo de Rivera fechaba para 
sempre unha fiestra aberta de par en 
par á liberdade de expresión. 
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 1899  
O 23 de abril nace en Lérez, Pontevedra; fillo de Francisco 
Paz e Matilde Andrade, nun medio de raíz fidalga e con 
varios avogados na familia.

 1906 
O 1 de decembro mórrelle a nai.

 1916 
Coñece a Castelao en Pontevedra por intermediación 
do seu tío materno Xoán Bautista Andrade quen influíra 
decisivamente na súa orientación vital.

 1917 
Comeza os estudos de dereito en Santiago e empeza a 
colaborar en Gaceta de Santiago e a exercer de xefe de 
redacción en La Provincia de Pontevedra.

 1919 
Participa na II Asemblea Nacionalista de Santiago, 
e como orador do Grupo Autonomista Galego de 
Estudantes, convidado por Castelao, logo da clausura da 
Asemblea.

de Valentín  Paz Andrade 
aFonso Vázquez-Monxardín Fdz.

 1921 
Licénciase en Dereito e comeza a exercer a avogacía. 
É envíado á Guerra de África de urxencia, despois do 
desastre de Annual, e é repatriado por enfermo ao cabo 
duns meses. Entrementres, envía crónicas para El Noroeste

 1920 
Comeza a colaborar con A nosa terra.

 1922 
É declarado inútil para o Servizo Militar. 
Escribe a noveliña Soldado de morte que nunca chegará 
a publicar e que só coñecen os amigos máis próximos.
Compra o primeiro coche. 
Dirixe, ata 1926, o xornal Galicia en Vigo, nomeado polo 
promotor do xornal, o cónsul chileno e representante de 
“Nitrato de Chile”, Ernesto Cádiz, o que lle permite gozar 
dun amplo abano de contactos sociais, culturais, políticos 
e económicos.

 1923 
O 13 de setembro iníciase a ditadura de Primo de Rivera 
e comezan os problemas de censura no Galicia.

CRONOBIOGAFÍA
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 1924 
Opta por pasar quince días no cárcere de Vigo en vez 
de pagar unha multa de 250 pesetas, por uns artigos 
publicados en Galicia sobre a escolla da mellor alterna-
tiva para o trazado do ferrocarril, o que suscita un amplo 
movemento de apoio ao xornalista.

 1926 
Co peche do xornal Galicia, no mes de setembro, pola 
súa inviabilidade económica ao retirar o apoio ao promo-
tor, céntrase na avogacía.
Inicia as colaboracións con El Pueblo Gallego que fun-
dara dous anos antes Portela Valladares, e que manterá 
ata inicios da guerra. 

 1927 
Convértese en asesor xurídico de “La Marítima”, a socie-
dade de armadores de Bouzas. 
Publica os seus primeiros artigos na revista Industrias 
Pesqueras lanzada ese ano por José Barreras Massó 
como órgano da “Asociación General de Industrias 
Pesqueras y sus Derivadas”.

 1928 
Publica Los puertos nacionales de pesca en España: 
Aportación de Vigo al estudio del problema.
Comezo da amizade permanente con Eduardo Blanco 
Amor a quen organiza un xantar de despedida en Vigo 
cando este retorna a Buenos Aires.

 1929 
Viaxa a Francia para visitar o porto de Lorient–Keroman 
e facer un informe para os armadores vigueses. Coñece 
París, Bretaña e volve por Barcelona, onde manterá con-
tactos políticos.

 1930 
Participa no lanzamento do proxecto galeguista nos finais 
da ditadura de Primo de Rivera.
Funda o Grupo Autonomista Galego de Vigo do que é 
nomeado Presidente.
Participa como orador nos mitíns de García Barbón –
xunto con Otero e Castelao– encargándose da visión 
política e no posterior Banquete da Barxa.
Participa na fundación da Asociación de Escritores 
Galegos.
Morre seu tío Juan Bautista de Andrade.

 1931 
Preséntase ás eleccións a cortes pola Candidatura 
Galeguista xunto con Ramón Cabanillas e Castelao e 
non sae elixido por escasísima marxe, polo roubo dunhas 
sacas de correos con resultados electorais. 
Participa como orador no mitin electoral do García 
Barbón repetindo con Otero e Castelao.
Participa na redacción do Anteproyeito de Estatuto de 
Galicia do Seminario de Estudos Galegos. 
En decembro, participa na fundación do Partido 
Galeguista. El é quen propón o nome.

 1932 
O 22 de novembro é ferido nun atentado anarquista en 
Vigo por ser o avogado da patronal, mentres pasea en 
compaña de Xaime Illa Couto.

 1934 
Ante o desterro de Castelao a Badajoz e de Bóveda a 
Cádiz amosa as súas reticencias a asumir a Secretaría 
do Partido Galeguista.

 1936 
Preséntase ás eleccións polo Partido de Centro 
Democrático de Portela Valladares. 
Nos primeiros días da guerra consegue a liberación de 
Xosé Núñez Búa e axuda a escapar a Ramón Martínez 
López.
O 9 de setembro é desterrado a Verín onde sofre un 
intento de atentado.

 1937 
En xaneiro é confinado en Requeixo de Queixa, no máis 
agreste da serra, como protección contra os “paseadores”. 
Escribe poesía íntima, paisaxista e social, que publicará 
en Sementeira do vento ou de Cen chaves de sombra.
En abril é autorizado a residir en Castro Caldelas, por 
mor da súa ferida no atentado, e despois en Póboa de 
Trives. Coñece alí a Pilar Rodríguez de Prada.

 1938 
É autorizado a asistir a un encontro de armadores no 
País Vasco en representación dos de Vigo e, á volta, 
instálase motu propio en Vigo dando por concluído o seu 
confinamento.

 1939 
En agosto é detido de novo e confinado en Villanueva de 
la Serena, Badaxoz, ata finais de ano. 
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O 8 de decembro de 1939 casa na Capela do Santo 
Cristo en Ourense e emprenden a viaxe de noivos ao 
Marrocos español. 

 1940 
O 4 de outubro nace o seu único fillo, ao que porá en 
primeiro lugar o nome de Alfonso, en lembranza de 
Castelao. 

 1942 
Comeza a dirixir Industrias Pesqueras onde viña colabo-
rando desde 1927.

 1943 
O 18 de maio o Delegado Provincial de Educación 
Popular insístella na prohibición de usar o seu nome en 
publicacións periódicas.

 1945 
Iníciase o faladoiro do café Alameda en Vigo, onde se 
xunta a intelectualidade galeguista da cidade. Serán asi-
duos Emilio e Xosé María Álvarez Blázquez e os pintores 
Carlos Maside, Prego de Oliver, Laxeiro, Urbano Lugrís, 
e ocasionalmente irán Fco. Fernández del Riego, Otero 
Pedrayo, etc.

Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis...

Taquicardia da historia d-unha imaxe

con pulsación esmorecida.

Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis...

Que ancho o peito teu para os balazos,

con curazón equidimensioado,

alcoube pol-a idea frolecido.

Qué regueiro de folgo para unha fé

por un agosto tráxico xiado,

ao despontar un día a mañanciña!

Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis...

Toda a xeografía da Galiza,

eiquí as aldeas, acolá as cibdades, 

da minhota fronteira até Teixido,

da Curota ao Caurel,

alí cabía d-un costado a outro,

mapa do corazón compromentido,

augas, montanas, povos... que lavabas

cal loriga carnal do pensamento, 

aquele da Galiza acriboada

ao cuspir os fusiles sobre ti. 

Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis...

Sete cruces na tampa como escudo,

sete cruces e calix do Grial,

tatuaxe azul dos símbolos amados, 

unha terra a ceibar de alleas poutas,

unha xente a curar da praga exótica,

unha patria a facer.

Sete, catorce... tiros na Caeira,

contra un pino dos hinos de Pondal,

contra un pino de froumas a cair, 

contra un pino de ponlas a chorar!

Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis...

E unha bandeira da Galiza a furto,

cadaleito a pechar,

para o teu peito aquecer no máis alá!

As cinzas de marte... 1936

Noso Alexandre, Martir
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Viaxa a Francia. En Hendaya e París trata de convencer a 
amigos exiliados de que volvan a España a aproveitar as 
posibilidades do interior, no contexto de postguerra mundial.

 1946 
Morreu seu pai.

 1947 
Escríbelle a Castelao desde Portugal comuncándolle o seu 
desexo de ir a Buenos Aires.

 1950 
O 17 de xaneiro publica no xornal santiagués La Noche 
o primeiro artigo reivindicando a memoria de Castelao 

publicado en Galicia e fai outro tanto na revista Galicia 
do mes de febreiro, do Centro Gallego de Buenos Aires.
Visita Brasil, Uruguai e Arxentina, como convidado de 
honra nas Xornadas Patrióticas Galegas de 1950, acom-
pañado de Pilar, a súa dona, e onde fará múltiples contac-
tos cos galeguistas, exiliados e emigrantes deses países. 
Entre eles, Xosé Núñez Búa, a quen considera un “irmán”. 
Levará unha coroa de loureiro do cemiterio de Padrón 
para a tumba de Castelao.
Entrevístase co xeneral Perón e falan do desenvolvemento 
pesqueiro posible de Arxentina. Á súa instancia, visita 
Mar del Plata con membros da súa administración.
Nesta viaxe, contacta tamén coas colectividades galegas 
de Brasil e Montevideo.
Bibiano Fernández Osorio-Tafall, responsable da FAO en 
Hispanoamérica, convídao a impartir un curso sobre eco-
nomía pesqueira en Chile, no primeiro trimestre de 1952.

 1951 
Organiza unha mostra de artistas galegos contemporá-
neos en Buenos Aires. Desde Galicia envía obra de varios 
pintores e escultores, momento en que Laxeiro aproveita 
para radicarse na capital porteña.

 1952 
Viaxa a Chile, vía Uruguai, onde permanece tres meses 
impartindo un curso de economía pesqueira organizado 
pola FAO na Universidade de Santa María en Valparaíso. 
Acompáñao Pilar, a súa dona.
En Buenos Aires, de volta, ten novos contactos coa admins-
tración arxentina interesada nas cuestións pesqueiras.

 1953 
Comeza a redacción de Pranto Matricial que cotexa cos 
amigos.

 1954 
Viaxa a México, de outubro a decembro, onde participa 
no II Curso Latinoamericano de Capacitación Pesquera” 
da FAO. Aproveita para percorrer o país e entrar en con-
tacto con moitos amigos exiliados.
Na viaxe de volta, visita Cuba e Nova York onde se 
encontra, tamén, con amigos como Xerardo Álvarez 
Gallego e Emilio González López.
Supervisa na distancia a tradución de Pranto Matricial e 
Seoane e Núñez Búa se encargan da súa impresión.
A FAO publícalle Principios de economía pesquera, en 
Santiago de Chile, sede rexional de Iberomérica da 
axencia.

Na matricial Galiza, sempre túa,  

que dende a Torre de Hércules ao Miño 

un facho acenderá por cada illa, 

cando ti volvas polo mare; 

de toxo unha fogueira en cada monte; 

cando ti volvas polo mare; 

dos castros na coroa unha cachela, 

cando ti volvas polo mare; 

unha loura candea en cada pino, 

cando ti volvas polo mare; 

o seu cirio de frouma os alciprestes, 

cando ti volvas polo mare; 

luces de ardora branca en cada mastro,  

cando ti volvas polo mare; 

un farol mariñeiro en cada dorna, 

cando ti volvas polo mare; 

veliñas á xanela en cada casa, 

cando ti volvas polo mare; 

e as pérolas das bágoas derramadas, 

cando ti chegues polo mare; 

cando ti chegues polo mare...

Pranto Matriarcal, 1955
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Publica Producción y fluctuación de las pesquerías, ed. 
UNESA

 1955 
De febreiro a xuño vive en Colombia, nunha misión da 
FAO de apoio á ordenación xurídica e económica do 
sector pesqueiro do país a través do Comité Nacional de 
Planeación. 
Aparece publicado na editorial Galicia do Centro 
Galego de Buenos Aires, Pranto Matricial con tradución 
ao castelán de Marina de Villarino, capa de Seoane e 
ilustracións de Maside e Torres.

 1956 
O 15 de setembro publícase un solto de sociedade na 
revista Industrias pesqueras no que falando cun cese 
dun comandante da mariña, sinala “ha desarrollado una 
labor impulsiva, en ocasiones acertada, pero que ha pro-
vocado frecuentes dificultades”.

 1957 
É procesado como director de Industrias pesqueras 
porque se nega a identificar ao redactor da noticia. 
Condenado a 30 días de cárcere recibe numero-
sas mostras de apoio –entre elas a do alcalde de 
Vigo– durante a súa estadía no Cárcere de Vigo. Á 
penas sae, trasládase a Buenos Aires por ser, nova-
mente, convidado de honra nas Xornadas Patrióticas 
Galegas en Buenos Aires, xunto co seu amigo Bibiano 
Fernandez Osorio-Tafall. Viaxa coa muller e co fillo 
Alfonso. 
Desenvolve unha amplísima actividade en Buenos 
Aires, Rosario, Mar del Plata, Montevideo e Sao Paolo.

 1958 
Publica Sistema económico de la pesca en Galicia edito-
rial Citania, Buenos Aires.
Organiza os Premios Ramón Mourente de xornalismo, 
polos que cada mes, desde xaneiro deste ano, se premia 
con 1.500 pesetas a un artigo sobre economía ou cultura 
de Galicia, que durarán varios anos.

 1959 
Publica Galicia como tarea nas Ediciones Galicia do 
Centro Galego de Buenos Aires, recollendo e ampliando 
as conferencias dadas en Bos Aires dous anos antes.
Colabora con Manuel Cordo Boullosa na intención 
de promover unha refinería de petróleo en Vigo, 
(Petrogasa).

 1960 
Viaxa por Francia, Bélxica e Alemaña.
Publica Los derechos sobre el espacio marítimo, ed. Reus.
O 23 de xuño fúndase Pescanova, co impulso dos seus 
amigos Xosé Fenández e Álvaro Xil, compañía da que é 
nomeado Vicepresidente. 

 1961  
Convidado polo empresario portugués de orixe galega, 
Manuel Boullosa, asiste á inauguración dunha refinería en 
Lourenço Marques. Na viaxe de ida, visita Roma, Atenas, 
El Cairo, Nairobi, Johanesburgo... As súas visitas aos mer-
cados locais, en Johanesburgo, oriéntano para promover 
a pesca naquelas augas para a compañía Pescanova.
O día 23 de decembro sofre un grave atropelo preto da 
súa casa familiar de Lérez con multitude de fracturas e 
unha rehabilitación de meses. 

 1962 
Convalece das feridas na súa casa de Samil, obra do 
arquitecto amigo Manuel Gómez Román que denominará 
“Pousa nova do mar” e na que exercerá, xunto coa súa 
muller, de xenerosos anfritrións por anos.
Viaxe inaugural do barco Andrade segundo pesqueiro de 
Pescanova. Na viaxe inaugural, pola ría de Vigo, aínda 
que el non pode asistir, van moitos amigos, entre eles, 
convida a Virxinia Pereira, viúva de Castelao, en Galicia 
para solucionar asuntos da herdanza de Daniel.

 1963 
Fai unha viaxe profesional, como avogado, ao Mato 
Groso, por unha cuestión dun preito nunha herdanza.
Elabora un proxecto para a constitución dun Banco 
Industrial de Galicia, pero demoras e cambios na política 
económica do réxime, botan por terra o asunto. 

 1964 
O 7 de xuño é nomeado membro da Real Academia 
Galega.

 1965 
Participa como delegado do Centro Galego de Buenos 
Aires no III Congreso da Emigración celebrado en 
Compostela.
En novembro asiste en Suecia, en Gotemburgo, ao III 
Congreso técnico da FAO sobre buques de pesca. 

 1966 
A principos de ano viaxa a Guinea Ecuatorial.
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En maio asiste en Lorient á III Bienal Internacional de Pesca.
En xullo trasládase a Buenos Aires, ao ser, por terceira 
vez, convidado de honra ás Xornadas Patrióticas Galegas. 
A intensa actividade desenvolvida no circuíto habitual, 
remata cunha domorada viaxe por Chile, Perú, Colombia, 
Venezuela.

 1967 
Viaxa de novo a Buenos Aires acompañado de José 
Fernandez, Presidente de Pescanova e percorren o sur da 

Arxentina en prospección de localizacións e contactos 
para a empresa e presenta na librería Galatea La anuncia-
ción de Valle Inclán, na Editorial Losada de Buenos Aires. 

 1968 
Publica Sementeira do vento na coleccion Illa Nova da 
editorial Galaxia.
Publica “A evolución trans-continental da lingua galaico-
portuguesa” en O porvir da lingua galega, editado polo 
Círculo das Artes de Lugo.

Ven o ar ateigado de palavras,

cada mañan chamando aos nosos vidros, 

pra por a xermolar son e semente.

As palavras de cote están falando

e somo nós os xordos ao mensaxe

que no seo das sílabas carrexan.

Pol-as palavras somos outra cousa,

e non primáz matéria d-unha besta,

sô desbravada em nós pol-as palavras.

Son palavras as ondas do gran río

da fala, que morre un pouco e nasce

do mencer ao luar de cada día. 

A eito marteladas nos falares

do povo, que as mestura ao seu sudor,

limadas cal semánticas moedas

nas forxas oficiaes do saber, 

sempra as palavras teñen lei de onda

a devalar na vida dos demáis.

É de palavras a primeira música

que dá tremer de luz ao noso tímpano,

e de palavras o primeiro río

que verte ao noso canle suas ondas,

e se fai subterrán en cada noite

pra renascer no leito das auroras.

Denantes das palavras foi a choiva

linguaxe de cristais da natureza, 

de verticales sílabas composto,

elemental vocabulario líquido

das claves seminales sobre a terra, 

a descifrar pol-as meniñas da alma.

Palavras insonoras baixo o sono 

como peixes de acuarium apagado

que a memoria repesca na vixilia.

Palavras e memoria duas forzas

que xa casadas nascen lonxe, lonxe...

no orbe prebabélico do home.

E cando chega a morte a nosa veira,

cando nos pasaporta para o nada, 

o que de certo pasa e se rexista, 

o que nos deixa listos para o embarque

na dorna por Caronte tripulada...

e o naufraxio de todas as palavras.

Ora na Hora, 1970

As Palavras
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 1969 
Participa en Roma na Conferencia internacional sobre 
Investimentos en Pesca, na sede da FAO

 1970 
En maio participa en Reikiavick na Conferencia 
Internacional sobre arrastre dirixido, organizada pola 
FAO. 
Publica El capital como factor del desarrollo de Galicia, 
ed. Banco del Noroeste.
La marginación de Galicia, ed. Siglo XXI.
A finais de agosto sofre un derramo cerebral. 
Diante terá dous anos de lenta recuperación. 

 1973 
Celébrase en Vigo a World Fishing Exhibition, na que a 
xerencia corre a cargo do seu fillo Alfonso e que suporá, 
dalgún xeito, o ramo da súa carreira profesional pois pro-
nuncia o discurso de apertura que será o primeiro despois 
da enfermidade.

 1974 
Participa, en representación do sector dos conxelados 
españois, na “III Conferencia Mundial das Nacións 
Unidas sobre dereito do mar”, en Caracas onde se decide 
o tema da ampliación a 200 das augas xurisdicionais. 
Imparte charlas na Facultade de Filosofía e letras sobre 
Valle Inclán e na Irmandade Galega sobre economía de 
Galicia. Entérase alí da fundación da Xunta Democrática 
en París pola prensa e por boca de Fernando Arrabal e 
Nuria Espert presentes no país no II Festival internacional 
de Teatro de Venezuela. 
Publica El concepto de zona económica en el nuevo 
derecho del mar.
Participa en Viana do Castelao na reunión formativa da 
Xunta Democrática.

 1975  
Viaxa a París e Estrasburgo como membro da Xunta 
Democrática.
Reedítase Pranto Matricial engadíndolle versións en 
vasco, catalán e portugués.
Publica “La sociedad y la economía”, na obra colectiva 
Los gallegos, publicada por AKAL. 
Recibe o Pedrón de Ouro en Padrón.

 1976 
O 4 de decembro de 1976 é designado pola oposi-
ción como integrante da Comisión Negociadora da 

Oposición Democrática representando a Galicia como 
independente, co goberno e na preparación primeira 
do deseño do estado democrático. Con el, están na 
Comisión, Jordi Pujol, Santiago Carrillo, Tierno Galván, 
Raul Morodo, Felipe González, Marcelino Camacho, 
Nicolás Redondo etc.

 1977  
O 15 de xuño é elixido senador, como galeguista 
independente, integrado na Candidatura Democrática 
Galega.
O 4 de decembro fala en Vigo, como orador único 
escollido polas forzas politicas que promoven as mobili-
zacións en favor da autonomía de Galicia, mentres que 
en Ourense o facía o seu amigo, Eduardo Blanco Amor. 
Escribe o poema Canto ao catro de Nadal.

 1978 
11 de febreiro le o discurso de ingreso na RAG, A gale-
cidade na obra de Guimarães Rosa e publica o libro no 
que analiza as influencias lingüísticas de sutrato galego 
nas zonas máis remotas do norte do Brasil. 
Recibe a Cruz de San Raimundo de Peñafort.
No mes de novembro, vista Canadá, nunha misión do 
Senado Español.

 1979 
Publica Cen chaves na sombra nas Ediciós do Castro.
Recibe a Medalla de Ouro da cidade de Pontevedra

 1980 
Viaxa a Noruega para participar na exposición 
Nor-fishing.

 1981 
Participa, sen moita fe e desde segunda fila, no intento de 
reconstrución do PG. 

 1982  
Publica Castelao na luz e na sombra nas Ediciós do 
Castro, a biografía máis completa ata o momento sobre 
o autor.

 1983 
Ensayo de una historia de los peces y otras producciones 
marinas de la costa de Galicia, de Joseph Cornide; estu-
dio preliminar. en Ediciós do Castro
O 13 de xaneiro pronunica o pregón na Feira do Libro 
de Vigo.
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 1984 
O 16 de xaneiro recibe a Medalla ao Mérito Social 
Marítimo, do Instituto Social da Mariña.
Pronuncia varias conferencias en Portugal en home-
naxe a Castelao. 

 1985 
O 23 de febreiro recibe a Medalla Castelao 
na súa primeira edición da Xunta de Galicia, 
xunto con Ricardo Carballo Calero, Anxel Fole, 

Xosé Filgueira Valverde, Antonio Fraguas, Emilio 
González López, Xaquín Lorenzo, Ramón Martínez 
López e Isidro Parga Pondal. Fala el en nome dos 
nove homenaxeados. 
Publica o conxunto de ensaios breves, Galiza lavra a 
sua imagen nas Ediciós do Castro.
O 1 de agosto, pronuncia o pregón do mar en Ribeira.
O 5 de decembro ingresa na Real Academia Galega 
de Ciencias co discurso O home dentro do sabio: 
Pedro Joseph de Bermés (1770-1824).

Galiza abría os ollos despois da negra sombra

que murchara no cedo as roseiras de abril.

De novo puña os pés no camiño da volta

ao encontro de forzas círcias dentro de sí. 

As rúas eran ríos de peitos xa rimados

na arela de facer unha patria co as máns, 

desxugar cabezallas que esmagan os destiños 

devolvendo aos Galegos a imaxe do seu chan.

A pulsación do povo a devalar no asfalto

reinzóu as calzadas de latexos votivos,

de calcañares firmes na fé remanecida

de que non máis seremos os de cote vencidos.

A voz autonomía cobróu azas de Pomba

que os sonos arrolara do povo a camiñare.

A voz autonomía quente de pulsos ledos 

debullóu sen mensaxen no sangue popular. 

Labregos a esquecer o símbolo da fouce,

mariñeiros en terra pol-a Terra a remar, 

os señores collidos do brazo dos obreiros, 

mulleres das aldeias con donas da cibdá.

As viuvas e os orfos das vendimas noitebras, 

e os das segas lívidas rente do paredón, 

da sua door sacaron contricción de silencio

e na ara da Terra cancelaron sua door.

E ninguén reclamaba desforra nin ordalio,

nin das vellas feridas cicatrices furgóu.

Todal-as voces unha erguendo o mesmo canto,

todol-os berros berro de reliberación.

A bandeira galega na destra tremeluce,

ao compás reondean símbolo e corazón.

As prazas eran urnas traslúcidas e abertas, 

quiñentos mil sufraxios e brazos un millón. 

Repican bronces novos nos vellos campanarios, 

voces remanecidas desde a raíz do tempo, 

a Galiza de onte e a Galiza de hoxe, 

alicerce e palanca do mesmo pensamento.

Galiza dixo agora na linguaxe de Euclides,

sua palabra acesa nas luces de mañán,

quere facer a pulso seu anaco de historia

con ferramenta dócil ao sangue matricial.

Á manifestación da autonomia, 1977

Canto ao catro de Nadal
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No extra de A Nosa Terra dedicado a Eduardo Blanco 
Amor publica “Perspectiva e contrapunto da obra de 
Blanco Amor”, conferencia ditada no Ateneo de Ourense 
o 5 de decembro de 1980.

 1986 
O 23 de maio recibe a Medalla de Ouro da cidade de 
Vigo.
O 29 de xuño recibe o premio Trasalba da Fundación 
Otero Pedrayo, nun acto no que se encontran moitos 
vellos amigos, e ao igual que en Vigo, fai un discurso moi 
reinvindicativo con críticas á marcha da autonomía. 
Reune para o evento, os seus poemas dedicados a Otero 
Pedrayo nun Cartafol de homenaxe a Ramón Otero 
Pedrayo.

 1987 
O 19 de maio morre por unha fallo cardiovascular, en 
Vigo.
É enterrado no Cemiterio de Lérez, en Pontevedra.

 1997 
Publícase Valentín Paz Andrade: Epistolario a cargo de 
Charo Portela e Isaac Díaz Pardo en Ediciós O Castro.

 1998 
Publícase o libro de entrevistas Valentín Paz Andrade: a 
memoria do século de Tucho Calvo, en Ediciós O Castro.

 2011 
A Real Academia Galega decide dedicarlle o Día das 
Letras Galegas 2012.



PREMIOS ACCÉSITS

PREMIOS  
DE FOTOGRAFÍA

X ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
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Primeiro premio

Sen título 

Héctor Guzmán Mendoza

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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Segundo premio

Unha e outra vez 

Carmen Blanco Sanjurjo

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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Terceiro premio

Costureiriña bonita 

José Izquierdo León

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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Accésit

Pequena pandereira 

Luisa Cristina Falcón Laíns

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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Accésit

Xogamos? 

María Álvarez Pérez

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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Accésit

Creación I 

Juan Antonio Rúa Prieto

X  R O M A R Í A  R A I G A M E  •  P R E M I O S  D E  F O T O G R A F Í A
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X  C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A
R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Con motivo da celebración da XI Romaría Etnográfica Raigame, organizada polo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” 
da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova, que terá lugar en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense)
o día 17 de maio de 2012, convócase o X Concurso “Romaría Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas seguintes 

BASES 

1. Os interesados poderán participar a nivel individual ou 
como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc. 

2. Os temas abordados no concurso deberán recoller 
aspectos da xornada de celebración da Romaría Raigame que terá lugar o día 17 de 
maio de 2012 en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense). 

3. O concurso terá 2 modalidades:

a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA.
Premiarase a mellor serie fotográfica composta por un mínimo de 3 fotografías e un 
máximo de 5, que deberán ter unha unidade temática e/ou narrativa referente a algún 
aspecto da Romaría Etnográfica Raigame a celebrar en Vilanova dos Infantes. A serie 
deberá ir acompañada dun título e máis un pequeno texto explicativo do traballo. 

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA.
Cada fotografía deberá levar un título identificativo e non se poderán presentar máis de 
3 fotografías por autor. Premiarase unha única fotografía por autor. 
As fotografías deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e presentaranse impresas 
en papel fotográfico. O tamaño mínimo será de 18x24 cm. e o máximo de 30x40 cm. 
sen montar.

4. Premios:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
Un único premio de 500 euros. 
b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA: 
Un premio de 300 euros. 
Un premio de 250 euros. 
Un premio de 200 euros. 

5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que superan a contía de 300 euros 
estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.

6. O xurado será nomeado polos organizadores da XI Romaría Etnográfica 
Raigame e as súas decisións serán inapelables.  

7. Os traballos deberán ser remitidos ben ao “Centro 
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”, ben ao Concello de Celanova, baixo 
pseudónimo, facendo constar a modalidade na que participa. En sobre pechado serán 
incluídos os datos do participante: nome, enderezo, teléfono, correo electrónico. 

8. A data límite de presentación dos traballos será 
o día 31 de Xullo de 2012.  

9. Unha vez que o xurado falle os premios, daranse 
a coñecer a través dos medios de comunicación, podendo declarar deserto algún deles, 

así como conceder accesits especiais, consistentes na publicación dos traballos na revista 
“Raigame” do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación 
de Ourense.  

10. Así mesmo, entre os traballos presentados, 
o xurado realizará unha selección destinada á organización dunha exposición fotográfica 
sobre a Romaría Raigame, no marco da programación do Outono Fotográfico, durante os 
meses de novembro e decembro do presente ano.

11. Os premios serán entregados arredor do día 15 de 
setembro de 2012 coincidindo coa celebración da Romaría da Virxe do Cristal, para o cal 
os galardoados serán citados a través dunha comunicación persoal.

12. Os traballos premiados quedarán en propiedade da 
Organización, podendo facer uso deles (total ou parcialmente en publicacións, 
exposicións, carteleira, ou mediante calquera outro medio) nomeando a súa autoría. 

13. Os traballos non premiados poderán ser recollidos polos 
seus propietarios nos dous meses posteriores ao 9 de Xaneiro de 2013, no “Centro 
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial. Unha vez 
transcorrido ese tempo, os traballos pasarán ó arquivo da Organización, e poderán ser 
utilizados, nomeando a súa autoría, para promoción da Romaría Etnográfica Raigame.

14. A participación no concurso implica a total aceptación das 
presentes bases.

ADENDA

Premio honorífico “Xan de Barros” 

Co fin de recoñecer a persoas ou colectivos que se signifiquen por ter traballado no 
campo da promoción da Romaría Etnográfica Raigame ou de calquera actividade directa 
ou indirectamente relacionada con ela, así como cos valores etnográficos que esta 
Romaría pretende exaltar, creouse no ano 2009, o premio honorífico “Xan de Barros” 
(en lembranza do persoeiro no que Curros Enríquez personifica ó crego de Vilanova dos 
Infantes que instituíu a romaría da Virxe do Cristal).

Un xurado formado por representantes dos estamentos organizadores e patrocinadores 
da Romaría Etnográfica Raigame, escollerán ós premiados de entre todas as propostas 
que se poidan realizar internamente ou daqueloutras que se lle fagan chegar a través 
de terceiras persoas.

A persoa ou colectivo galardoado será dado a coñecer publicamente a través dos medios 
de comunicación antes do día 17 de maio e o premio seralle entregado o propio día 17 
de maio no transcurso dun acto público que terá lugar ao longo da xornada de celebración 
da Romaría.

R O M A R Í A  R A I G A M E  2 0 1 2
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