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A Real Academia Galega acordou adicarlle o Día das

é do máis serio e sólido que se ten escrito na nosa lin-

Letras Galegas 2005 a Lorenzo Varela a proposta dos

gua despois da guerra. O seu contido social vai sempre

académicos Neira Vilas, Méndez Ferrín e Alonso Montero.

arroupado nun dominio técnico e nunha depuración formal

Lorenzo Varela xa fora candidato para o ano 2004,

realmente exquisitos.»

xuntamente con Xaquín Lorenzo, por quen se inclinou a
Academia ese ano.

Moitas circunstancias e vicisitudes da vida de Lorenzo
Varela repítense con frecuencia nos escritores galegos

Malia que para este ano 2005 somentes se presentou a

exiliados en America despois da Guerra Civil. Tiveron que

candidatura de Lorenzo Varela, algúns académicos consi-

forxar a súa obra en paises lonxanos aínda que en ambien-

deraban que este candidato non reunía tódolos requisitos

tes da Galiza emigrada. En moitos casos e simplemente

desexables. Comentaban que a súa obra en galego era

por motivos laborais a súa producción literaria alterna o

moi reducida. Apenas dous libros de poemas non era

galego e o castelán, unhas veces con predominio do gale-

obra suficiente para avalar a súa candidatura. Sen entrar

go, pero outras moitas con predominio do castelán. Este é

a valorar os razonamentos destes académicos nen as deci-

o caso de Lorenzo Varela.

sións da Academia, constatamos unha certa discrepancia
de criterios. Discrepancia que sería interesante desterrar

Rematamos estas consideracións sobre a literatura galega

cara o futuro.

producida no exilio coa constatación de que o mesmo ano
2004 que a Academia acorda adicar o Día das Letras

Aquí preséntasenos un interesante dilema ¿Cantidade

Galegas a Lorenzo Varela, conmemórase o vintecinco

ou calidade? Podemos lembrar o que

Carlos Casares

cabodano de Blanco Amor e de Celso Emilio Ferreiro.

escribiu no seu momento: «... a obra poética de Lorenzo

Lembramos neste número de Raigame adicado ás Letras

Varela é máis ben escasa, pero o seu pouco volume non

Galegas a estes dous escritores con sendos artigos sobre

nos debe despistar respecto a súa importancia. Digamos

a súa obra e o seu legado, un cuarto de século despois

que a poesía deste poeta pouco leido e apenas conocido

do seu pasamento.



~

do seu labor á figura do poeta

ca o Día das Letras Galegas de

monterrosino Lorenzo Varela, sobre

2005. Castelao, Ánxel Fole, Xosé R.

Licenciado en Filoloxía Galego-

o que publicou traballos de divul-

Otero Espasandín ou Valentín Paz-

portuguesa e profesor de ensino

gación, edicións literarias da súa

Andrade son outros escritores aos

secundario da materia de Lingua

obra e ensaios especializados. Así

que Gregorio Ferreiro Fente, como

e Literatura Galega. Como inves-

mesmo, é autor de dous libros

estudoso do feito literario galego,

tigador, dedicou parte importante

sobre o escritor ao que se lle dedi-

lles prestou tamén atención.

XOSÉ GREGORIO FERREIRO FENTE

Homenaxe
a Lorenzo Varela

Xosé Gregorio Ferreiro Fente

O

pasado 25 de novembro de 2003 cumpríronse 25 anos da morte de Lorenzo
Varela. Con tal motivo, mes e medio antes
desta data, diversas persoas decidimos constituír,
a iniciativa do profesor Xesús Alonso Montero,
unha comisión que tivese por obxecto organizar unha xornada de homenaxe ao ilustre poeta
galego. Postos xa ao traballo, nunha das reunións
preparatorias xurdiu a iniciativa de elaborar unha
pequena publicación que servise a un tempo de
ofrenda conmemorativa e mais de instrumento de
divulgación da súa figura. A idea inicial era recoller,
nunhas poucas páxinas, unhas breves notas biográficas acompañadas dalgúns xuízos e opinións
que, tanto a obra coma a personalidade de Lorenzo
Varela, suscitaran noutros escritores ao longo dos
anos. Certamente, o tempo do que se dispoñía para
acometer a empresa non era moito, pero, en calquera caso, resultaba abordable dado o seu carácter
pouco ambicioso; ou iso foi o que pensei eu cando,
animado polos outros membros da comisión, aceptei a responsabilidade da súa elaboración.

de Homenaxe. Sesenta e seis escritores falan de
Lorenzo Varela (florilexio de textos sobre a vida,
a obra e o home) e presentaríase en Monterroso
o sábado 29 de novembro, día no que, finalmente,
tería lugar a citada xornada de homenaxe a Lorenzo
Varela. Seguramente que ningunha das persoas asistentes aos actos daquel día sabía que meses despois
a Real Academia Galega acabaría tomando o acordo de dedicarlle ao poeta galego o Día das Letras
Galegas correspondente ao ano 2005.
Pero, felizmente, así foi e a revista Raigame, como
cada ano, acode agora puntualmente a esta cita.
Trouxen ás súas páxinas esta pequena historia do
meu libro porque Xulio Fernández Senra, o seu
director, expúxome no seu día que non sería mala
idea tirar algúns textos de Homenaxe para que
servisen de introdución a este número da revista.
Naturalmente, axiña concordei con el e así se fixo
ou, mellor dito, así o fixo o propio Xulio, porque foi el
quen se encargou da súa selección así como da elaboración da táboa cronobiográfica que a continuación
atopará o lector. Pero todo hai que dicilo. No que respecta a esta táboa, que se trata dunha “breviario” do
capítulo Biobibliocronografía do meu libro, cómpre
aclarar que hai algunhas melloras e emendas respecto do texto do que parte; melloras e emendas que son
debidas tamén ao propio Xulio Fernández Senra.

O proxecto primixenio cumpriríase na súa totalidade andados vinte ou vintecinco días de intensísimo traballo, salvo nun pequeno “detalle”: aquela
pequena publicación de semanas atrás convertérase, sen saber eu moi ben cómo, nun libro de máis
de duascentas páxinas. No camiño descubrira que
o labor que se me encomendara non era outro
que debuxar o cadro dun intelectual integral que
esixía a utilización de múltiples cores e un coidado
especial no trazado dos matices. O libro editaríao
Ediciós do Castro de Isaac Díaz Pardo baixo o título

Estou seguro de que ambos os capítulos servirán de
perfecta introdución ao coñecemento da andaina
vital e intelectual de Lorenzo Varela, andaina na
que se debruzan logo, máis polo miúdo, os restantes
colaboradores deste número de Raigame.
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CRONOBIOGRAFÍA
1916 Fillo de José Ramón Varela García e de Perpetua

O número 5 da Revista PAN, do mes de Maio,

Vázquez Ojea, un matrimonio de emigrantes

acolle a súa primeira publicación: a nota crítica

orixinario do municipio lugués de Monterroso,

titulada “Cantiga nova que se chama riveira.

Lorenzo Varela nace, o 10 de agosto de 1916,

Álvaro Cunqueiro”.

nun barco pouco antes de que este atracase no
porto de La Habana. Ese mesmo día é inscrito no

1936 Dende xaneiro ata xullo, publica artigos de crítica

Rexistro Civil do Sur de La Habana co nome de

literaria e algúns breves ensaios en El Sol. Ingresa

Xesús Manuel Lorenzo.

nas Misiones Pedagógicas.

Poucos meses despois, a familia regresa a Monte-

Poucos días despois do golpe militar, Lorenzo

rroso.

Varela ingresa, como miliciano, no Quinto Regi-

A primeira lingua do pequeno Lorenzo Varela é o

miento. Ao mesmo tempo participa en accións de

galego.

axitación e propaganda, e colabora en publicacións como Milicia Popular, El Mono Azul, Altavoz

1923 A familia Varela-Vázquez volve a emigrar, nesta

del Frente, etc.

ocasión cara a Buenos Aires. Na cidade porteña,
1937 É un dos intelectuais asinantes da “Ponencia

Lorenzo Varela realiza os estudos primarios e

Colectiva” lida no Congreso Internacional de

máis o primeiro curso de bacharelato.

Escritores para la Defensa de la Cultura celebrado
1931 Lorenzo Varela e a súa nai instálanse en Lugo.

en Madrid e Valencia do 4 ao 17 de xullo.
Na revista republicana Hora de España, publica

O pai, que os acompañara na viaxe de regreso,
retorna pouco despois á Arxentina. Ingresa no Ins-

catro poemas e un artigo. Na antoloxía Poetas en la

tituto Nacional de Segunda Ensinanza de Lugo.

España Leal, inclúense tres poemas seus e en Homenaje al poeta García Lorca contra su muerte, figura o

1933 Comeza a súa actividade política e máis poética.

seu poema titulado Copla Sencilla. María Zambrano

É membro fundador das Mocedades Galegistas

incorpora na súa antoloxía Romancero de la guerra

de Lugo e militante do grupo Izquierda Comunis-

de España un romance de Lorenzo Varela.

ta, de orientación Troskista; escribe os seus pri1938 En Homenaje de despedida a las Brigadas Inter-

meiros versos, algúns deles de temática amorosa

nacionales publícase unha segunda versión do

destinados ao seu amor adolescente “Julita”.

seu poema Campo de Aragón.
1934 Remata o bacharelato. Participa nos actos revo-

En Decembro é nomeado Comisario Delegado de

lucionarios de Outono. Perseguido pola policía,

Brigada.

foxe cara a Madrid.
1939 A principios de febreiro, cruza a fronteira con
1935 En Madrid frecuenta o faladoiro do café La Gran-

Francia onde é recluido no campo de concentra-

ja del Henar, que preside Eduardo Dieste, irmán

ción de Saint-Cyprien. Comezaba así un exilio

do escritor galego Rafael Dieste. Así mesmo,

que duraría 37 anos.

visita o faladoiro do café Pombo, no que pontifi-

O 13 de xuño chega a Veracruz, México, a bordo

ca Ramón Gómez de la Serna. Coñece a Pablo

do “Sinaia”. Establécese na capital, onde, no mes

Neruda, Ramón del Valle Inclán, Federico García

de outubro, se incorpora ao consello de redacción

Lorca...

de Taller, publicación dirixida por Octavio Paz.
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O «Sinaia», debuxo de Miguel Prieto.

1940 Participa na fundación de Romance. Revista Popu-

Redacta case en solitario o voceiro do Partido

lar Hispanoamericana, publicación cultural de

Comunista Pueblo Español.

maior difusión en Iberoamérica.

En outubro, cunha nota sobre o libro Picasso de

En novembro, publica o poemario Elegías Españo-

Joan Merli comeza a súa colaboracón con Sur,

las: Elogio del Llanto, Tribunal del Virgo (Primera

dirixida por Victoria Ocampo.

elegía muladar), e Desagravio del vino tinto.

En decembro, publica na Editorial Nova, creada por
Luís Seoane e Arturo Cuadrado, Torres de Amor, con

1941 Abandona México.  

prólogo de Rafael Dieste e tapa e ilustracións de Luís
Seoane. Neste mesmo mes funda e dirixe, xunto con

1942 Chega a Buenos Aires, onde se incorpora ao cha-

Arturo Serrano Plaja, a revista mensual De Mar a Mar,

mado Grupo do Café Tortoni, que está guiado por

na que colaboran Alberti, Gil-Albert, Octavio Paz,

quen será o seu principal amigo, Luís Seoane.

Molinari. Desta revista só se publicarían 7 números.
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1943 Dirixe tres coleccións da Editorial Nova: Serie

1947 Trasládase a Montevideo para vivir coa escri-

Siglo XIX, Serie Romántica e Correo Literario.

tora Estela Canto. Consegue un contrato cunha

Dirixe con Seoane e Cuadrado, Correo Literario,

universidade estadounidense, pero non lle con-

unha das mellores revistas do exilio español. Fai

ceden o visado de entrada pola súa militancia

traduccións do francés (Críticos e historiadores de

comunista.

arte, Charles Baudelaire; Noa-Noa, de Gaugin) e
máis do portugués (Cantos y leyendas brasileñas,

1948 Os seus Catro poemas pra catro grabados serven

de Newton Freitas).

de inspiración para o músico Julián Bautista, que

Carlos Guastavino pon música ao seu poema

crea catro pezas musicais co título Catro poemas

Cita.

galegos. Publica a monografía Seoane.
1949 Prologa o libro de José Alonso 15

esculturas.
Desfaise a relación que mantén con
Estela Canto.
1951 O músico Julián Bautista edita, na Edi-

torial Argentina de Música, Catro poemas galegos. Sérvenlle de prólogo ás
partituras os Catro poemas pra catro
grabados de Lorenzo Varela, e os
gravados de Luís Seoane María Pita e
tres retratos medioevales. Os poemas
de Lorenzo Varela aparecen tamén en
versión inglesa realizada polo poeta
escocés William Shand.
1952 Deixa Montevideo.
1944 Publica Catro poemas pra catro grabados que ilus-

tran gravados en madeira de Luís Seoane. Alberti
incorpora á súa antoloxía Romancero general de
la guerra española tres romances seus.
O 15 de Agosto morre a súa nai en
Fufín, Monterroso, a quen Lorenzo
Varela non vía desde 1936.
En outubro, publica en Correo Literario
o poema “Ofrenda a los franceses”, no
que celebra a liberación de París.
1945 Publica El Renacimiento e en decembro

sae a súa última colaboración en Sur.
1946 A partir do 1 de xullo edita, xunto a

Luís Seoane, Cabalgata, nova revista
da que sairán 22 números. Publica o
libro Murillo.
10
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1954 Publica Lonxe, poemario ilustrado con dez grava-

1978 O 25 de Novembro morre en Madrid. É soterrado

dos de Luís Seoane. Tamén ve a luz Luis Falcini.

dous días despois no Cemiterio da Almudena.

1955 A obra de Lorenzo Varela chega por primeira

vez aos lectores galegos grazas a Fernández del

POST MORTEM

Riego, que recolle na Escolma de poesía galega,
Catro poemas pra catro grabados, e mais os poe-

1979 Ediciós do Castro edita a totalidade da obra poéti-

mas Lonxe, O galo, Os bois e Lugo, pertencentes

ca de Lorenzo Varela en 2 volumes, Homaxes, ao

ao poemario publicado o ano anterior.

cargo de Seoane, e Poesía, ao cargo de Rafael

Comeza a traballar como crítico de arte en La

Dieste e a súa dona Carmen Muñoz Manzano.

Razón, o xornal de maior tirada da Arxentina.

O Concello de Monterroso dedícalle unha rúa.

Coñece a Marika Gerstein, anticuaria e profesora
1980 Homenaxe do Ateneo Ferrolán.

de inglés.
1960 A finais de ano viaxa a España. En Vigo é reci-

1981 Os restos de Lorenzo Varela son trasladados ao

bido por Valentín Paz-Andrade. Pasa uns días en

cemiterio de Fufín, Monterroso.

Madrid e regresa dende Vigo a América.
É nomeado asesor de dirección do xornal El

1983 Cuadernos, editado polo Ateneo Ferrolán, é adi-

Mundo.

cado monograficamente a Lorenzo Varela.

1961 Publica, con outros autores, 150 años de arte

1985 O Partido Comunista de Galiza crea o Premio de

argentino.

Poesía “Lorenzo Varela”

1962 Colabora no programa Hora Once de Radio

1990 Carlos López Bernárdez edita a obra completa en

Excelsior cunha sección diaria titulada La minicar-

galego de Lorenzo Varela.

ta de Lorenzo Varela.
1988 Para conmemorar o 10º cabodano de Lorenzo
1963 No 80 aniversario de Picasso, publica o poema

Varela, publícase Dez poemas, para os escolares

Homenaje a Picasso, que acompaña gravados de

da comarca de Monterroso.

Romberg.
Dirixe a revista El Hogar.

1995 Sae a biografía de Fernando Salgado Lorenzo

Varela: Crónica dunha vida atormentada.
1965 Sae o libro Federico García Lorca: canciones y

poemas, no que Lorenzo Varela fai a presentación

1999 Os asistentes ao “Congreso para o estudo do exi-

do libro, a selección de poemas e máis a súa

lio Republicano”, celebrado en Santiago, reciben

declamación, recollida en dous discos.

un ensaio que contén, en 14 linguas, o poema de
Lorenzo Varela “Ofrenda a los franceses”.

1966 Publica a monografía Seoane o el arte sometido a
2003 Académicos como Alonso Montero, Méndez

la libertad.

Ferrín e Neira Vilas propoñen a Lorenzo Varela
1971 Publica outra monografía Los hombres, Dalí.

para o Día das Letras Galegas do ano 2004,
proposta que é desestimada.

1976 No mes de marzo volta para España. Colabora

Edións do Castro edita Homenaxe: Sesenta e seis

con Díaz Pardo nalgúns dos seus proxectos. A

escritores falan de Lorenzo Varela (florilexio de

finais de ano chega a súa dona e traslada a súa

textos sobre a vida, a obra e o home), de Xosé

residencia a Madrid.

Gregorio Ferreiro Fente.
11
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Lorenzo Varela
aos ollos de amigos e admiradores
Ramón Gómez de la Serna (sen datar)

amigo poeta sabe mucho de su oficio, como testimonian de las primeras a las últimas composiciones de
Torres de Amor, pero más que la junglaría le importa
el compromiso moral y social en que el hombre de
nuestros días está empeñado con respecto a su país y
con respecto al hombre que lucha por abrirse paso en
las presentes circunstancias hacia un mañana de bregas claras, de anhelos hondos, de sueños confiados y
firmes en su contextura más íntima.

Mi querido y baudelariano poeta: encantado con
aquella noche en que lució el tipo español de las
buenas discusiones en que todos pudimos decir
nuestra verdad sin que acabásemos por matarnos.
María Teresa León (2 de decembro de
1936)

Octavio Paz (1943)

Los poetas que fueron compañeros de camino del
proletariado español hoy son sus camaradas de
guerra. Algunos llevan fusil: Miguel Hernández va
con “el Campesino”; Lorenzo Varela, con el tren
blindado. Ellos conocen ya las balas y la verdad de la
muerte, y el agobio de una ciudad sitiada, y el ruido
del motor, ellos sienten por su sangre todo el torrente de fe de nuestra España abierta, con su pecho
ensangrentado y sus lirios rojo de esperanza...

Torres de Amor es el primer libro de Lorenzo Varela;
con él, por él, brota otra vez esa naciente primavera,
furiosa y reconcentrada, de la eterna poesía española, perpetua madre nuestra.
Ramón Otero Pedrayo (1952)

Hoy faltaría espacio para seguir comentando los
restantes poetas; en otra nota puede hacerse más
ampliamente. A Miguel Hernández, ya bien conocido, y a quien eleogió justa y públicamente J. R.
Jiménez, corresponde detallado análisis. De Moreno
Villa, de Alberti, de Prados, ya se ha hablado en
otras ocasiones. Cierra el libro [Poetas en la España
leal] con tres poemas de ardiente vibración Lorenzo
Varela, a quien muchos conocerán por unhas interesantes y agudas notas críticas de El Sol.

Nas Torres de amor, versos casteláns, Lorenzo Varela
cingue con mestría un pouco triste, como cansa da
súa mesma dificultosa facilidade, a capa e faixa do
tema ibérico co seu sorprendido fatalismo novo
en cada bo poeta, e gabea moi ben o romanceiro.
Poesía con sombras dos versos enxoitos como dos
beiladores e dos álamos de Juan Ramón. No noso
outo “ben te vexo” bonaerense, enxergamos luares
carpetanos, mortos beira das tristes augas que levan
cartas de amor, e volvendo á castigada tristura, ó
estoicismo da guerra, estimabamos lendo Torres de
amor as calidades dunha vontade educada en boa
escola, en boa, dura e demarcada escola [...].

José Otero Espasandín (1943)

Luís Seoane (1959)

[...] De los tiempos actuales pudiéramos citar muchos
otros, entre ellos este Lorenzo Varela que ahora nos
ofrece los primeros frutos en sazón de su talento. Este

Quen, como Lorenzo Varela, se mirou de neno
nos ollos dos anciáns galegos, afeitos a fantasmas
de lendas e aparecidos, e sentou-se cabo deles nas

Luis Cernuda (1937)

12
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lareiras campesiñas para escoitar os seus relatos,
entre negras olas e caldeiras de madeira e bronce,
mestres lle oferecian un vaso de leite morno, ou
afundiu-se até os nocelos nas brañas e escoitou o
merlo no bosque, soubo tamén cantar o Buneos
Aires de Nueva Pompeya e dos bairros na sua
“Milonga Consejera” e nas cancións de “Murgas
de coplas” [...].
Luís Seoane (1959)
Cando en Galícia algúns poucos poetas negaban a
fe cantada por eles mesmos nos días de paz, fazianse cómplices en siléncio de quen axusticiaban ao
seu povo e a outros poetas, como Blanco Torres
ou Xohan Carballeira, un xoven, Lorenzo Varela,
madurado na sua dor por amor a ese mesmo povo,
ao povo galego, e á fe comun, conducia, en frentes
de guerra pola liberdade, a homes das mais diversas procedéncias e razas.
Luís Seoane (1959)
É seguro que o ilustre médico e ensaísta GarcíaSabell lembre, da súa viaxe a Buenos Aires [1953],
a leitura que deste poema fixo o autor, nunha
habitación do desterro, entre livros, cadros, nostálxias. Unha leitura de “A Perpétua, madre mía”
que fixo Lorenzo Varela superando coa voz as
lágrimas que lle surxian do corazón e dos ollos.
É posíbel que poucas vezes tivese vivido GarcíaSabell unha escea mais comovedora e escoitado en condicións semellantes tan belos, sentidos, universais versos. Oucorreu, como dixemos,
nunha habitación do exilio, nunha noite calquera
do inverno de Buenos Aires.

Luís Seoane debuxado por Siro.

imagisnísticas. Há nelas uma subtil e penetrante
emanação de irremediável saudade, de que deriva
o seu encanto.
Isaac Díaz Pardo (1978)
En 1976 Lorenzo Varela volve a España e aséntase primeiro en Madrid. Logo vén a Galicia. No
Castro, onde estivo residindo máis dun ano, foi
visitado polos poucos amigos que tiñan coñecemento de il e sabían valoralo, e que foron
poucos máis que os que compoñen o Patronato
do Museo Carlos Maside, Patronato que unha
vez levouno a unha das xuntanzas coma invitado
extraordinario. Pouco se falou de il entón nos
medios de comunicación e esta é outra historia
que xa se contará. Coido que só Ánxel Fole en EL
PROGRESO e Alonso Montero en “Triunfo” foron
os únicos en saudalo con sendas semblanzas.

Ernesto Guerra da Cal (1971)
A súa estética, de inequívoca singularidade, responde a cantas formas de post-modernismo hispânico –Lorca, Alberti, López Velarde– harmónicamente fundidas num substrato fundamente
galego, com uma temática projectada em duas
dimensões principais –a História e a Natureza–
que o poeta sabe desenvolver en vivas estampas
13
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por fatalidade, Lorenzo Varela era um pouco de
tudo isso, mas essencialmente não era senão o
eterno exiliado de si mesmo. O cordão umbelical
talvez tenha mesmo ficado no mar: se isso não é
uma fabulação do poeta, podemos afirmar que foi
mais que cubano, mais que galego, mais que argentino, mais que espanhol. Foi um poeta em busca
da infância perdida uma terra úmida e verde, com
vigor de paraíso e tendendo sempre à universilização através de dois idiomas que lhe eram afins,
mas que náo lhe foram “familiares” no sentido mais
estrito da palavra.

Lorenzo Varela deunos nos seus poemas [en Lonxe]
unha visión reveladora da súa intimidade espiritual
e do seu ideario estético, que xurden perfeitamente
acordes coa súa existencia de home. Eixiliado, no
corazón da chaira ilímite, o poeta sentíase lonxe da
terra do seu sangue. [...]
Luís Seoane (1978)

Manuel Lueiro Rey (1979)

[...] Fue una de las naturalezas más nobles y tiernas
que conocí. Que mejor comprendía las debilidades
de sus amigos y de los hombres en general. Fue
uno de los mejores poetas de Galicia y de España y
pudo ser uno de los grandes políticos y fue renunciando a todo ello [...]

Conocí a Lorenzo Varela en el año 1968. En la
sala Kraft de la calle Florida de Buenos Aires, con
lecturas de Vilches, Verona y Dora Prince (actores teatrales argentinos) hizo la presentación de
mis libros “Manso” y “Vicente y el otro”. Se iniciaba así esa amistad sólida que había de unirnos
en compañía de Luis Seoane y Arturo Cuadrado,
ese trío de ases, que tanto y tanto hicieron por
la cultura en general, y por la cultura gallega en
particular, siempre enarbolando la bandera de la
libertad.

Carlos Casares (1978)
[...] a obra poética de Lorenzo Varela é mais ben
escasa, pero o seu pouco volume non nos debe despistar respecto da súa importancia. Digamos que a
poesía deste poeta pouco leído e apenas conocido
é do máis serio e sólido que se ten escrito na nosa
lingua despóis da guerra. O seu contido social vai
sempre arroupado nun dominio técnico e nunha
depuración formal realmente exquisitos.

Xesús Alonso Montero (1979)
Poetizóu en galego (1944-1945) lonxe da terra nun
país de libertade cando os seus colegas do exilio
interior calaban ou tatexaban a súa lingua. Poeta
de varias cordas, sin excluír a do amor, soubo ser
nalgunhas ocasións como escritor civil, un poeta
político “puro”, ou sexa, sin panfleto e sin palabras
mutiladas. [Alonso 1981: 326-327]

Santiago Álvarez (1979)
En la lucha de Lorenzo Varela se da, como en pocos
casos, la síntesis de la utilización de la pluma, de
su arte literario y poético, para defender y enaltecer nuestra lengua, nuestra cultura y reivindicar
la personalidad nacional de Galicia, sus derechos
y libertades, y el combate directo, y personal, por
esas libertades y derechos.

César Antonio Molina (1979)
“Torres de Amor” es un libro de una gran belleza, una especie de recuperación de la identidad
personal después de la tragedia. El amor, una vez
más, sirve como desagravio a la injusticia y a la
dureza de la vida. Un amor que no solamente es
carnal, sino también hermandad con el hombre
irredento.

Lidia Besouchet (1979)
Nascido no mar antes de chegar à Cuba, galego
pelas raízes (desarraigadas sempre), viajante eterno pelas Américas, argentino de adoção, espanhol
14
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Darío Xohán Cabana
(1979)
Lorenzo Varela, na súa escasa
pero ben graída obra galega, foi
ó meu ver o peta dos heroes:
María Balteira, os Irmandiños,
María Castaña, Manuel Ponte ou
Manuela Sánchez foron ben retratadas por el en verso heroico
e sonoro que é un dos grandes
fitos da poesía galega de todos os
tempos.
Valentín Paz Andrade
(1979)

Rafael Dieste, Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo e Alonso del Real nunha
exposición/homenaxe a Lorenzo Varela celebrada en Santiago no 1979.

Con Lorenzo Varela víu a se incorporar unha corda intocada deica entón ao concerto
da lírica galega. Unha corda que se pudera pór en
amea, polo acento telúrico e a solidadiedade de
destino do home, coas mellores timbradas do seu
tempo. As de César Vallejo, Pablo Neruda, Miguel
Hernández, con aquelas outras interpolacións e,
se se quere, gradacións, que a crítica enchapelada
impoña.

Luís Seoane (1979)
Era un gran poeta querido de Cernuda, Neruda,
Bergamín, Dieste, Alberti, Octavio Paz... [...] Xa el
non definía a poesía, nin lle importaban as reglas
das preceptivas e non creía na aplicación fidel das
reglas académicas en arte. Era a intuición o que lle
importaba e o resultado estético das obras.

Lorenzo Varela
e Valentín Paz Andrade

15
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Luís Seoane (1979)

Fernando Scornik (1981)

Lorenzo Varela, crítico de arte, chegóu a ser unha
das personalidades literarias máis estimadas dos
artistas arxentinos e entre os seus compañeiros
escritores. Foi moi amigo de Eduardo Mallea, de
Ernesto Sábato, de Julio Cortázar, etc.

Es muy difícil descubrir a Lorenzo Varela sin
haberlo conocido. Sus libros reflejan sólo una
parte de su personalidad, precisamente esa personalidad era lo que más atraía. Era, sin duda, el
hombre más inteligente que he conocido. [Vid.
Pombo 1981: 9]

Xesús Alonso Montero (1979)
Francisco Fernández del Riego (1983)
Pocos ciudadanos tuvieron un compromiso más
hondo y más sostenido con su país, con “la tierra
más hermosa y desgraciada del mundo”.
Pocos políticos tienen actuado con más ética y con
menos aprovechamiento egoísta.
Pocos escritores tienen escrito con más honradez,
con más limpieza, con más virtud.

Poeta, crítico de arte, xornalista de peculiar estilo,
Lorenzo Varela pasou unha chea de anos en cidades asfaltadas, lonxe das súas raíces labregas. Pero
tivo sempre suadade das árbores, dos prados e da
montaña da súa comarca luguesa. Amaba os vellos
camiños do país natal e a aquel monte Cairón de
Monterroso, que evocou en circunstancias históricas moi singulares.

Ramón Piñeiro (1981)

Ánxel Fole (1983)

No ano 1932, viámonos case tódolos días. Naquiles
tempos de tanta discusión política e literaria, coincidíamos especialmente nas preocupaciós intelectuais,
tíñamos unha especial afinidade. Pasamos noites
inteiras paseando e falando baixo os soportales da
Plaza Maior, e Lorenzo líame poemas que xa daquela
escribía en castelán e galego. [Vid. Salgado 1981: 8]

(Unha serán do mes de outono do ano trinta
e catro estaba eu tomando café no antigo café
Nemesio, que de verdade fora o primeiro que servira café exprés en Lugo, o ano vintecinco, cando
apareceu Lorenzo...

Isaac Díaz Pardo,
Ramón Piñeiro
e Francisco Fernández
del Riego nun seminario
celebrado no Museo
Carlos Maside no 1982.
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-Agora mesmo me vou pra Madrid
nun camión do pescado.
Levaba, por equipaxe, seu saco
de lona cheo de libros e roupa...
E deixóu esquecido o seu chapeo
na percha do café...)
No mes de maio do ano trinta e
seis puiden ver na páxina bibliográfica do diario “El Sol”, un
artigo seu arredor do derrareiro
libro de Rafael Alberti, “Verte y no
verte”.

tamén polo significativo carácter da súa contribución á cultura
española da guerra civil, labor que
desempeñou cun notorio protagonismo [...].
Os textos da guerra literaria de
Lorenzo Varela, [...], son pois
un documento inestimable para
coñecer o compromiso político
e literario do escritor galego, pero
tamén para verificar a súa contribución consciente á revolución cultural que supuxo a creación
e promoción da guerra civil
na zona republicana.

E despois, a guerra civil e
[...]
Xosé Luís Mendez
Ferrín (1984)
A obra poética de Lorenzo
Varela é de indubidábel inteAnxel Fole visto por Luís Seoane.
rés, aínda que o limitado das
tiradas e a ínfima difusión dos
seus libros no interior de Galicia, foron feitos que
actuaron negativamente sobre o coñecimento e
influencia da súa obra.
X. Carlos López Bernárdez (1990)
[...] Lorenzo Varela pertence á xeración de 1936
e nela, xunto con Luís Seoane, Xosé Conde (no
exilio) e Celso Emilio Ferreiro en Galicia, representa a poesía socialrealista na nosa literatura.
Pero a peculiar formación do noso autor, nos anos
de República e guerra moi vinculado aos ambientes literarios progresistas de expresión española
(Misiones Pedagógicas, revista Hora de España,
etc.), vai facer que se sitúen os seus influxos fundamentalmente dentro da tradición literaria española
ademais da galega.
Claudio Rodríguez Fer (1999)
A figura de Lorenzo Varela merece especial atención
pola súa relevancia cultural e literaria na preguerra
e, sobre todo, pola súa importancia no exilio, pero

Méndez Ferrín, debuxo de Luís Seoane.
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En 1976. por
iniciativa de Díaz
Pardo, presentouse
na Galería
Sargadelos de
Madrid unha nova
edición do meu
libro Memorias
dun neno labrego.
Fixo a presentación
Varela.

XOSÉ NEIRA VILAS

da poesía, da narrativa e mesmo da
investigación, hai que suliñar a súa

A inxente obra de Neira Vilas ven

obra máis coñecida, Memorias dun

determinada polo seu percorrido

neno labrego, como a obra da litera-

como emigrante por América. Autor

tura galega máis editada, estudiada e

de numerosas publicacións no eido

traducida de todos os tempos.

Evocación de
Lorenzo Varela
Xose Neira Vilas

I

L orenzo V a rel a

será

ampla-

aquela Galicia ultramariña onde se publi-

mente recordado neste ano en que se

caban libros, facíase xornalismo, organi-

lle dedica o Día das Letras Galegas.

zábanse concursos literarios e musicais,

Persoalmente, para min é coma voltar

representábase teatro, había emisións

a aquel Bos Aires dos anos cincuen-

radiais e moitas outras cousas para exal-

ta en que se traballaba fervorosamente

tar a Galicia e dar fe da súa significación

pola defensa da nosa cultura. Lorenzo

histórica, da trascendencia da súa lingua,

Vareal era con Luís Seoane, Rafael Dieste,

entre propios e estranos. Eran os anos

Ramón de Valenzuela, Antonio Baltar,

das Mocedades Galeguistas, do Primeiro

Xosé Núñez Búa, Eduardo Blanco Amor

Congreso da Emigración, da revista Galicia

e tantos outros, un dos mestres da nosa

Emigrante, das editoriais Nova, Emecé,

xeneración, é dicir, dos que emigramos

Citania, Follas Novas, Alborada, Galicia,

despois da Segunda Guerra Mundial a

e outras, e das conmemoracións do ple19
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biscito de Autonomía de Galicia, e dos
Mártires Galegos (na data de fusilamento
de Bóveda).

Coñecín a Lorenzo Varela na casa de
Maruxa e Luís Seoane en 1954. E
amistamos de seguida. Veríamonos
logo moitas veces, nalgún café da
Avda. de Maio, ou na redacción do
xornal La Razón, onde el traballaba,
e con frecuencia na casa dos Seoane.
Veu unha vez por Follas Novas, organización libreiro-editorial que funcionaba
no noso fogar e dedicounos os seus libros
Torres de Amor e Lonxe.

Asistiu ó acto no que homenaxeamos a
Otero Pedrayo, en 1959 no Centro Lucense.

Dieste visto
por Isaac Díaz Pardo.

En 1958 tomou parte nun recital poético na
Federación de Sociedades Galegas, á beira

Lorenzo Vareal era

de Neruda, Nicolás Guillén, Rafael Dieste,

con Luís Seoane,

González Tuñón...

Rafael Dieste,

Naceu nun barco na baía da Habana, vol-

Ramón de

tou cos pais a Monterroso e moi axiña

Valenzuela, Antonio
Baltar, Xosé Núñez

emigraron todos tres a Bos Aires. Parte da

Búa, Eduardo Blanco

súa infancia pasouna no barrio porteño de

Amor e tantos

Nueva Pompeya. Cando voltou, adolescen-

outros, un dos

te, a Galicia, chamábanlle “o arxentino”

mestres da nosa
xeneración, é dicir,

polo seu inequívoco acento. Bos Aires está

dos que emigramos

presente tamén na súa obra literaria. Na

despois da Segunda

súa “milonga consejera” e na “Murga de

Guerra Mundial.

Coplas”. Vai citando lugares de gran cida20
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de; Puente Alsina, Mataderos, Flores, e fala

na Galería Sargadelos de Madrid unha nova

da Pampa e do Chaco. E nun extenso prólo-

edición do meu libro Memorias dun neno

go en verso para o primeiro Libro de tapas,

labrego. Fixo a presentación Varela, e é un

de Seoane aparecen farois dun corso, un

dos escasísimos textos gravados na súa

“jacarandá rendido en las veredas” e de

voz que quedaron do poeta.

“Don Carlos Gardel como un Rei Mago”.
Morreu dous anos despois. Ou, en palabras
Cando Anisia e eu deixamos Bos Aires,

de Díaz Pardo, deixouse morrer. España

dous días antes ofrecéronnos

unha

non era xa o país que deixara

cea

e non acababa de afacerse

uns cantos amigos

nesta banda do mar.

(Seoane,

Laxeiro,

Díaz

Del quedounos unha

Pardo, Dieste,

obra en galego e en

Valenzuela

castelán,

...). Entre eles

extensa pero si vigo-

estaba Lorenzo
Varela,

rosa,

non

singular.

moi

É

un

que

acerto dedicarlle o Día das

nunha serville-

Letras Galegas deste ano.

ta, cun fermo-

Coñecerémolo

so debuxo que

todos

mellor.

Seoane fixo para
nós

deixou

Pablo Neruda
visto por Seoane.

estampadas
unhas

fra-

ses que aluden
En 1958 tomou parte

á novela de Alejo
Carpentier

nun recital poético

Ecue-

na Federación de Sociedades
Galegas, á beira de Neruda,

Yamba-O. Era no mes

Nicolás Guillén, Rafael Dieste,

de xuño de 1961. tardaríamos 15 anos en

González Tuñón...

volver a vernos. Foi en Madrid, en 1976.
por iniciativa de Díaz Pardo, presentouse
21

~

•

D Í A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

Neira le o seu Brindis na clausura do Primeiro Congreso da Emigración.
Eran os anos das Mocedades Galeguistas,
do Primeiro Congreso da Emigración,
da revista Galicia Emigrante...

Cando Anisia e eu deixamos
Bos Aires, dous días antes

Anisia, Neira Vilas e Laxeiro. Vigo, 1993.

ofrecéronnos unha
cea uns cantos
amigos (Seoane,
Laxeiro, Díaz
Pardo, Dieste,
Valenzuela ...).
Entre eles estaba
Lorenzo Varela.
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II

Texto lido na homenaxe a Lorenzo Varela
Monterroso, 29- XI – 2003

Lorenzo Varela era un home de América. Nacera
na Habana e vivira o seu exilio en cidades como
México, Montevideo e sobre todo Bos Aires. Sentíase
orgulloso de ter nacido en Cuba e de que naquel
país, moitos anos despois, triunfara unha revolución
popular. Era un home moi informado dos problemas
de Latinoamérica. Na casa de Seoane falabamos da
situación de Venezuela, de Colombia, de Perú, da
República Dominicana. Coñecía ben a historia de
todos eles e facía unha valoración moi lúcida da
situación política de cada un. Tiña, por outra parte,
unha visión moi precisa do peronismo.

Neira Vilas visto por Seoane.
Na casa de Seoane falabamos da
situación de Venezuela,
de Colombia, de Perú,
da República Dominicana.

No seu poema “Milonga consejera” fala de rebenques, herba mate, grapa, ancas dun matungo, bailongos... E na “Murga de coplas” vai enumerando
barrios de Bos Aires como Puente Alsina, Flores,
Mataderos; fala da Pampa, do Chaco e menciona cielitos, barriletes, morochas, pingos, tilingas. Nunha
estrofa di:

Algún día teremos que estudar o porteñismo de
Lorenzo Varela; canto influíu nel Bos Aires, o da
súa primeira infancia e o da madureza. Nun congreso de poesía hispanoamericana que se celebrou
naquela cidade, durante un encontro con Nicolás
Guillén, León Felipe, Pablo Neruda e Rafael Alberti,
foi Lorenzo Varela quen lle suxeriu ao poeta cubano
o tema duns versos dedicados ao pintor Cándido
Portinari, que se titularía “Un son para Portinari”.
O pé forzado que deu Varela foi “Buenos Aires y un
bandoneón”.

«Criollo soy por compadre
porque me bebo los vientos,
porteño por la presencia,
español por los recuerdos».
23
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O poeta dixo que
ambos tiñamos en
común o río Ulla
e a Ulloa; e tiveramos
a Rafael Dieste como
prologuista en sendos
libros; e Cuba, onde
el nacera e eu vivía;
e o amor aos nenos,
en particular aos nenos
de Galicia;
e o idioma en que nos

Lorenzo Varela con Neira Vilas na Galería
Sargadelos de Madrid. 1976.

expresamos. Estaba distendido, de moi bo talante;
e seguiu falando dos nenos e dos homes de Galicia,
de literatura, do futuro do naso país, ...

E nun poema extenso a xeito de prólogo para o primeiro Libro de tapas, de Luís Seoane, aparecen os
farois dun corso, un “jacarandá rendido en las veredas”, santo Isidro, o organillo, a fotografía de “Don
Carlos Gardel, como un Rey Mago”.

Manuel Ponte, e o que se titula “Emigrante”, co que
nós tamén nos preguntabamos con el : “¿Quen son
eu / quen me trouxo / quen me ten de levar?”.
Hora once era o título dunha emisión radial que
Lorenzo Varela escribía e animaba en Bos Aires. Era
un formidable locutor e gran lector de poesía. Por
fortuna quedounos a súa voz gravada. Hai pouco,
a Fundación Luís Seoane publicou un disco con
poemas de García Lorca ditos polo poeta que hoxe
evocamos.

Cando publiquei na Habana a entrevista que lle
fixera, incluín o poema “Yo tenía un camarada”, de
Torres de amor, e dous ou tres poetas amigos sorprendéronse da vitalidade e da menxase daqueles
versos que dicían:
«Sí, yo tenía un camarada
en aquel yermo maldito valle seco.
Para morir juntos yo tenía un camarada.
Era mía su manta,
era mía su agua».

Despois daquela despedida de 1961, cando Anisia
e mais eu marchamos para Cuba, tardamos quince
anos en ver a Lorenzo Varela. O reencontro foi en
Madrid, na Galería Sargadelos. O 18 de novembro
de 1976, por iniciativa de Díaz Pardo, presentouse
a sexta edición do meu libro Memorias dun neno
labrego. Con Isaac e Mimina viaxamos en coche
dende Gres. E alí, na rúa Zurbano, da man de Inés
Canosa, celebrouse aquel acto, no que dixen unhas
palabras a partir da presentación que fixo Lorenzo
Varela. Recordo algúns amigos presentes: Moraima
e Celso Emilio Ferreiro, Concha Castroviejo, Mariví
e Ramón de Valenzuela; Reimundo Patiño, Ben-ChoShey, Fariña Jamardo, Ramón Acal. O poeta dixo que

E remata:
«Y le puse mortaja:
era mía su manta.
Y me quedó sedienta y fría el alma».
Os mozos emigrados en Bos Aires aprendemos de
memoria algún dos poemas do seu libro Lonxe.
Sobre todo os dedicados a Manuela Sánchez e a
24

~

D Í A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

•

ambos tiñamos en común o río Ulla e a Ulloa; e tiveramos a Rafael Dieste como prologuista en sendos
libros; e Cuba, onde el nacera e eu vivía; e o amor
aos nenos, en particular aos nenos de Galicia; e o
idioma en que nos expresamos. Estaba distendido,
de moi bo talante; e seguiu falando dos nenos e dos
homes de Galicia, de literatura, do futuro do noso
país, e do mundo circundante, e do tempo que nos
cadraba compartir, marabilloso e agoniante á vez.
Aínda quedamos dous días máis en Madrid, denantes
de seguir para Cuba. Houberamos compartido eses
dous días, dado que nos aloxamos no mesmo lugar
(o piso madrileño de Díaz Pardo, na rúa Ponzano).
Alí estaban dúas maletas del, sen abrir. Soubemos
que marchara a Portugal. E xa non volvemos vernos. Por carta de Isaac, dous anos despois daquel
reencontro, chegounos á Habana a noticia do seu
pasamento.
Era un home vencido pola vida. Coma Suárez
Picallo, coma Pedro Garfias. Non era o mesmo, o
de Bos Aires. Volvía a un país amado, escenario dos
seus combates xuvenís e motivo de exaltación no
desterro, pero o país era outro. Irrecoñecible. Con
frecuencia o exilio deriva nesas situacións, certamente dramáticas. Morreu, deixouse morrer, por
que volvera a unha patria que xa non lle pertencía.
Debeu sentir que xa non era de ningures.
Del quedounos a lembranza dun amigo verdadeiro,
dun poeta de altura, dun mestre, dun tenaz loitador. Loitou contra os reaccionarios de toda laia, e
contra a mediocridade e a fachenda dos paifocos.
Loitou disparando proxectís e palabras. Tiña da
poesía un concepto moi semellante ao de Gabriel
Celaya. E amaba a Galicia, a súa historia, a súa
identidade, o seu pobo. No poema a Rui Xordo,
que musicaron e cantan os integrantes do grupo
folk A Quenlla, dinos: “Aramos sobre os mortos
desta terra / e o noso pan ten un sabor de ósos /
familiares, irmáns...”

Lorenzo Varela visto por Seoane. 1961.

Del quedounos a lembranza
dun amigo verdadeiro,
dun poeta de altura, dun mestre, dun
tenaz loitador. Loitou contra
os reaccionarios de toda laia,
e contra a mediocridade
e a fachenda dos paifocos. Loitou
disparando proxectís e palabras.

Dicía José Martí que “honrar, honra”, e Monterroso
hónrase ao recordar a este fillo senlleiro nos vinte
e cinco anos do seu pasamento.
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Lorenzo Varela visto por Seoane. 1976
X. L. AXEITOS

Asados-Rianxo, 1945

Profesor de Literatura no IES Rafael
Dieste da Coruña. É responsable de
numerosas edicións de autores do
século XVIII -Sarmiento, Sobreira e
Cornide- e de outros escritores como
Manuel Antonio, Rafael Dieste, Luís
Seoane ou Lorenzo Varela. Colabora
en distintas revistas galegas con
artigos sobre a literatura de vangarda
e sobre o exilio de 1939.

Os regresos
imposibles de
Lorenzo Varela
X. L. Axeitos

«El hombre tiene a su lado un perro y mira incesantemente para el Río de la
Plata, mas no ve las aguas borrosas del río sino un paisaje lejano que únicamente él puede ver. Ese paisaje suele ser el mismo que nosotros estamos
viendo más allá de esas aguas, de aquel faro y de la escollera. No vemos
el humo del barco que entra o que parte. No vemos el barco. El hombre y
nosotros vemos un paisaje florido, con pájaros, como aquellos que los pintores ponían de fondo a los santos en las tablas medioevales...»
(Luís Seoane)1

A

cita de Luís Seoane ilustra de maneira
nidia o drama do exiliado, os seus ollos
non ven a paisaxe que teñen diante
senón que todo se lles representa a través do cristal
doutra terra que para o desterrado non soamente é
realidade senón tamén unha esperanza. O desterrado,
en definitiva, non valora o presente senón o pasado
–por eso se fala do destempo do exilio– non valora
o que ten senón o que ten perdido.Todo esto incide
na maneira de sentirse exiliado de Lorenzo Varela,
sen raíz, sen centro, sen terra á que acollerse e
explica o seu comportamento en algúns episodios
concretos da súa vida.

do exilio e será como tal obxeto dun tenso debate
a medida que ocurren os primeiros retornos. Non
podía ser doutro xeito se valoramos a consideración
deste destino voluntario do exilio, como resistencia
ética contra da inxusticia e denuncia da falta de
libertades.

Por este motivo o regreso –como búsqueda, como
proba de percura dunha terra– é un motivo central

que pasó una experiencia angustiosa, ácida, pero
la nuestra, que estamos fuera no es precisamente

Refírese a el Seoane en moitos textos epistolares,
coma este dirixido a Maside en novembro de 1952:
«Cuesta mucho esperar por aquello que jamás
llega y que en mi caso, en el caso de todos, nuestra
esperanza primero, fundamental, estaba cifrada,
está, en el regreso. A todos nos ha quedado desde lo

1. Luís Seoane, “El exiliado y el perro” editorial de Galicia Emigrante, 28, mayo, 1957.
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O debate ético arredor do tema do regreso, queda
reflectido nesta carta de Rafael Dieste a Sánchez
Barbudo:
«Respecto al posible o no posible regreso a España
tendría muchas cosas que decirte, algunas de las
cuales –si no todas– estoy seguro de que también
tú las has sentido, pensando, examinando. Hay un
examen de circunstancias y otro de conciencia.
Hay también los pronósticos... Y cada una de estas
cosas tiene a su vez diversas caras. De todos modos
uno puede hacerse su composición de lugar. Yo sé
que no claudicaré jamás. Sé también que no puedo
resolverme a no volver. No quiero claudicar volviendo –si es que el volver es claudicar. Pero temo
también que el no volver implique a su vez, en
algunos casos, yo no sé si el mío, una claudicación
más honda, salvo que en todo rigor no se pueda,
que esté en juego –sin provecho para nadie– la
cabeza.. Para saber a qué atenerse unos tendrán
que esperar más, otros menos, pero en general aún
hay que esperar. En lo que a mí se refiere sé concretamente que aún debo esperar... –¿te parecerá que
estoy en una crisis de nostalgia?– No exactamente
crisis. Por lo menos en este momento estoy muy
sosegado, quizá porque te escribo...»2

Autoretrato de Carlos Maside (Museo de Pontevedra).

la menos. debemos parecer vistos desde ahí como
personajes de guiñol que agitan estúpidamente sus
manos con los dedos separados en el aire vestidos
nuestros pensamientos y fervores con los colores
preferidos para esos bufonescos actores de palo,
tela y papel.Y sin embargo nuestro sufrimiento no
es el menor. Los más amigos de los que residían
aquí, entre ellos Dieste, Espasandín, Baltar, están
lejos; otros cerca o lejos, ya no cuentan como
amigos, y los que están aquí, Varela, Cuadrado,...
sufren igualmente el tremendo aplazamiento
que nos toca vivir. Cada uno de nosotros ha ido
haciendo todo lo que pudo pensando en esa y sin
calma. Ahora somos como barcos desmantelados
en el medio de la tormenta. Ya apenas nos queda
el fervor del futuro que nos gobierna.»

Lorenzo Varela tamén tentou regresar e, tamén,
fracasou o seu intento porque o regreso do desterrado é un regreso imposible. Foron moi poucos
os exiliados que acadaron a outra ribeira a maioría
quedou atrapada na condición existencial do exilio.
O documento máis representativo desta situación
segue a ser La gallina ciega de Max Aub, obra que
recolle as impresión dun viaxeiro na percura dunha
España perdida:
«Seguí andando por las calles solitarias (Arenal
hacia Sol) [...] ¿A qué vienes? No lo sabía. Me apoyé
en un árbol y, en el amanecer ya vivo, sentí que
lloraba. Lloraba calmo, por mí y por España...»

2. R. Dieste,  Epistolario, 214.
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Lorenzo Varela tamén veu, por primeira vez, no ano
1960 na percura da súa terra... e quixo regresar a
Galicia. Pero foi imposible.

Porque Varela sempre se refire á historia que xa
deixou de facerse, a un mundo que xa non existe. Busca refuxio nunha historia que non existe a
partir de 1940. Para evitar este vacío
referencial, Lorenzo Varela crea ó
longo da súa obra uns espazos dialóxicos que lle axudan
a suplir a falta de público
e ata de voz. O problema
xurde cando non existen os
fundamentos que provocan
a poesía de urxencia. Esto
explica o abandono do
mundo referencial da cultura castellana, agotada e
sen referencias. Para escapar
destas limitacións toma como
referente a lingua e a cultura
galega. É o poemario Lonxe. Un
intento de fuxir da derrota, da
soedade, de atopar acobillo
no mundo primixenio da cultura galega. Unha proba de
cómo non sempre a elección do idioma é un caso de
frivolidade e se convirte nun
drama existencial.

O seu fracasado e existencial regreso ata provocou decepción nos
compañeiros que estaban
a proxectar a súa volta, tal
como recolle Dieste nesta
carta a Sánchez Barbudo:
«La experiencia de Varela
podría habernos deconcertado, pero las circunstancias son distintas. De todos
modos no se sabe... No se nos
oculta todo lo que hay de
apuesta en el asunto.»3
A experiencia de Varela, tal
como a denomina Dieste,
foi unha viaxe existencial
na percura duns valores
ubicados nunha terra que
non existe. Chegou a Vigo
e regresou na mesma e
ininterrumpida viaxe a Buenos
Aires nuns poucos días.

Sánchez Barbudo (de Figuracións de Seoane)

Luís Seoane, que acababa de regresar da súa segunda
viaxe por Europa, visita ó amigo doente, xa na capital
arxentina, e asulagado nunha grande depresión. Nen
siquera, segundo confesión epistolar, se atreve a
preguntar pola fracasada viaxe. Porque todos os
amigos coñecen perfectamente a causa do seu mal.

Deixou Lorenzo Varela unha forte impresión de
integridade ética e moral entre os compañeiros
do exilio, acompañada sempre dunha extraña sensación de home “derrotado” polas circunstancias
políticas que lle tocou vivir.
Estivo regresando sempre pero non acabou de ancorar
nesta ribeira e sempre tiveron os amigos a impresión
de que Lorenzo era un barco á deriva. Deixou, á súa
morte, ocurrida en 1978 en Madrid, unha rara sensación de desacougo entre os exiliados, de deuda impagada a unha obra apenas coñecida fóra do exilio.

Este silencio, este abatemento, é o exilio. Non as
festas sociais da memoria dos nosos políticos, coñecedores da ineficacia ideolóxica da perturbadora
historia do exilio que encarnaba unha inquietante
utopía liberadora.
3. Dieste, 325
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Lorenzo Varela
visto por Seoane. 1972

INÉS CANOSA SANTOS

ISAAC DÍAZ PARDO

Directora da Galería Sargadelos de

Polifacético artista e empresario, na

Madrid, estreita colabora de Isaac Díaz

actualidade dirixe diversas empresas

Pardo e amiga de Lorenzo Varela.

restauradoras da memoria histórica
de Galicia como Sargadelos, Museo
Carlos Maside e Ediciós do Castro
entre outras moitas.

Lembranzas
de
Lorenzo Varela
I
Inés Canosa

E

u

coñecín

a

Lorenzo

Varela

moitos xa morreran, e algúns -moi

en

poucos-

Bos Aires, vírao

voltarían

máis tarde.

dúas veces: a primeira

pre-

Sentía moito que

sentando o libro

vez,

parte da arquitec-

Castelao Artista de

tura de entón des-

Luis Seoane, e máis

aparecera. A cida-

tarde,

na

casa

de tan querida e

deste.

Mais

foi

soñada na ausencia

Isaac Díaz Pardo

tampouco agardara

quen me ofreceu o

por el. Demostraba
moita preocupación

privilexio de escoitar moitas tardes
e moitas noites a

Lorenzo Varela falando no Centro Galego de Bos Aires. Castelao
na primeira fila da audiencia.

pola posible perda
da memoria histórica naqueles momen-

Lorenzo, pois compartimos unha casa que era propiedade de Díaz Pardo

tos da transición, e a realidade posterior demostrou que

en Madrid.

a súa preocupación era fundamentada.

Lorenzo Varela chegou a Madrid iniciada a primavera de

Recupera a amizade con José Bergamín, co que com-

1976. Camiñou en busca daquel Madrid no que vivira,

parte moitas noites, inquedanzas e mesmo proxectos,

loitara, e no que compartira ideais con tantos compa-

e moitos outros amigos intentan acompañalo: Newton

ñeiros que tamén tiveran que coller o camiño do exilio;

Freitas, Lydia Besouchet, Enrique Azcoaga, Lala Prada,
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Mariví Villaverde, Ramón de Valenzuela, José de Castro

A última noite que o vin, estivemos xuntos con Marika

Arines. Fernando Scornik, fillo de Marika, a súa muller,

e Lala, mostrouse moi ledo, cantounos cancións da

chama tódalas semanas desde Canarias, e Díaz Pardo

guerra que nunca esquecera, coplas galegas, tangos

interésase a cotío por el.

e algún bolero. Na madrugada do día seguinte, aquel
corazón ferido pola derrota da guerra, cheo de cica-

Lorenzo tiña que buscar traballo, volver a empezar -outra

trices, que nunca quixo molestar a ninguén cos seus

vez máis- , contar quén era, qué fixera, e todo isto no

pesares, ese corazón apaixonado deixou de latir.

país no que nacera e loitara ata co fusil. Cruzara o mar
Toda a peripecia da vida e o regreso de Lorenzo Varela

xa tantas veces para iniciar novas andaduras que debeu
sentir un gran cansancio e moito silencio arredor seu. En

contouna Díaz Pardo no décimo cabodano do noso

Galicia as cousas tampouco foran mellor, salvo Xesús

poeta; será ista unha excelente oportunidade de recupe-

Alonso Montero e Isaac Díaz Pardo, ninguén recoñecía

rar ese texto.

o traballo deste exiliado. Foise illando, desaparecendo,
Lorenzo Varela non o querería, pero ben o merece.

“estaba como sen estar”, deixou de contestar ás chamadas , disculpándose con moita cordialidade e aquel

Madrid, marzo 2005

sorriso que ata nos podía facer crer que estaba ben.

Lorenzo Varela nunha presentación na Galería de Sargadelos de Madrid. Ano 1978.
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II
Isaac Díaz Pardo

Aconteceu en
Madrid o 25 de
novembro

publicaciós. O
Lorenzo Varela con Isaac Díaz Pardo e Carmen Arias no Castro de Vigo, 1977

de

primeiro

leva

limiar de Dieste

1978. No enterro estivemos poucos: Rafael Dieste,

e o segundo de Seoane. E pra a presentación do

Valentín Paz Andrade, que foron a el dende Galiza,

primeiro Luis Seoane preparou un acto que se iba

Inés Canosa e Fernando Scornik, o seu fillastro.

a celebrar no Ateneo Coruñés no que il mesmo

Luis Seone estaba na Argentina e chegaría dous

leería unha conferencia sobre a vida e o significa-

meses dimpois. E cando chegou, xa cunha saúde

do da obra de Lorenzo. O acto celebraríase o día

amolada, non pensou outra cousa que prepa

6 de abril, mais o día 5 morría Luis Seoane dun

rar dous libros que recollesen a principal obra

derrame cerebral.

poética de Lorenzo Varela: un, baixo o título de
“Poesía”, recolle os tres libros “Torres de Amor”,

Tres anos dimpois, o 15 de outono de 1981, Rafael

“Catro Poemas para catro grabados”’, “Lonxe” e

Dieste rodaba as escaleiras da súa casa de Rianxo

“Homenaje a Picasso”; o segundo libro, baixo

e se esnafraba a cabeza contra as pedras daquel

o título de “Homaxes”, reune algunha da moita

relanzo do que tantos relembros hai na súa obra

obra que anda dispersa espallada en multitude de

“Histoiras e Invenciones de Félix Muriel”.
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Galiza perdía con istes tres homes unha gran parte

porque aborrecían a indignidade, entre os que vai,

do seu pulo criador, da súa concencia histórica,

claro está, a conducta de Castelao.

da súa visión de futuro, e, sobre de todo, da súa
lealtade. Eran tres torres de amor a Galiza canga-

É indudable que si Lorenzo, Seoane e Dieste esti-

das de sabiduría, e

vesen vivos cando se

dunha grande capa

formou a Autonomía

cidade ética e estéti-

galega a resistencia

ca. Así, na nosa terra,

aos

o camiño ficaba libre

culturalistas non per-

pra que os oportu-

mitiría que se fixeran

nistas do culturalis-

moitas das cousas

mo se apoderasen

que se siguen facen-

das

posibilidades

do, e se terían feito

que ofrecía a nova

outras que ineludible-

situación política do

mente se tiñan que

país, e iles ficasen

facer nunha situa-

como os inventores

ción na que medra-

da democracia e da

ba a restauración da

reivindicación políti-

identidade

ca de Galiza. Así, na
Galiza, o prestixio

oportunismos

galega,

como, por exemplo,
Lorenzo e Marika Herstein en Sargadelos. 1976.

a restauración legal e

que habían acadado

a reintegración patri-

os

monial do Seminario

nosos

exilados

podía arrombarse e deixar aberto o camiño aos

de Estudos Galegos, pois, moito falar dos homes do

posmodernismos que quixeran facer un mundo

Seminario e da Xeneración Nós -(aínda que é nece-

sin ataduras históricas, sociais ou políticas, isa

sario suliñar que se fala só de aqueles que ficaron

especie de pasotismo que pretende facer pasar aos

acó, pois os que padeceron a historia, e a pagaron

seus devotos como inventores da pólvora. Así foi

coa súa vida, ou loitaron ao lado da República na

posible facer aquela farsa que se fixo co enterro

guerra civil, ou morreron no exilio, isto percurouse

dos restos de Castelao, e crear medallas no seu

e percurase agachar, por aquelo do resentimento

nome utilizando a súa sona internacional, namen-

e a envexa, que xa siñalara Quevedo, e que rel-

tras se lIe negaba todo predicamento político e os

embraría Unamuno como os vicios graves do país

institutos culturais desta situación gastaban cartos

engadíndolle o odio á intelixencia allea)- moito

a moreas pra ensalzar a labor de calquer intelec-

falar, digo, dos homes do Seminario e da Xenera-

tual que non fose exilado político, afogando así o

ción Nós, mais o espolio feito co Seminario segue

labor heroico e intelixente dos que se desterraron

exactamente igoal, institucionalizado como nas
34
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épocas do fran-

queriamos

quismo. Sobre os

taurar a concien-

patrimonios sindi-

cia intelectiva do

cais o franquismo

país-

construiu os seus

a facer un ante-

sindicatos, pro, de

proxecto pra llo

algunha maneira,

expor a algúns

na democracia se

amigos, e, un día,

foron

devolven-

do seu propio

do. A cultura gale-

puño e letra, que

ga non tivo tanta

conservo como

sorte coa democra-

ouro en pano,

cia como a tiveron

entregoume

os

trabalIadores,

que ademais poden

Lorenzo Varela con Maria Ripoll, Camilo Díaz e a súa dona
no Castro de Samoedo.

queixarse e facer

res-

Inviteino

o proxecto, e
en base de il
reuniuse

unha

unha folga xeral pra conquerir unha gabela econó-

comisión consultiva, na casa de Ramón Piñeiro

mica máis, importándolIes tres pitos que a cultura

en Santiago e dela saiu o proxecto do Instituto

comprometida de Galiza, que tanto loitou por iles,

Galego de Información, que se está facendo no

teñan menos sorte.

Monxoi, no lugar de San Marcos en Santiago de
Compostela, e que vai máis lento que o que moitos

Chegara a España por maio do 76 e até poucos días

desexariamos, abríndose paso como unha grande

antes da súa morte estivo vivindo con nós, ben en

carroza por unha angosta corredoira.

Madrid, nun departamentiño que tiñamos aló, ben
no Castro ou en Sargadelos. En Galiza palpou a

Lorenzo Varela viña coa sua saúde moi quebrantada.

indiferenza de todos. Só Alonso Montera saudou

Sabía que tiña que rexeitar o alcohol e o tabaco se

a súa chegada en Triunfo e Anxel Fole fixo unha

quería seguir vivindo. Marika, a súa muller, veu

cousa, mais ben graciosa, en El Progreso, na que

dende a Argentina e estivo unha temporada con il.

salientaba o feito de que no Lugo do ano 36 se

No 78 marchouse a levantar e liquidar as cousas

IIe chamaba “El Argentino”. Lorenzo sentiu na súa

de Buenos Aires. Lorenzo pasou unha temporada

propia carne a vaciedade, a estulticia, que padecía

soio na nosa casa do Castro. Eu viña tódalas sema-

o país.

nas dende Sargadelos. Nunha distas atopeino un
tanto saido de razón, bebendo alcohol. Estaba visto

Un día díxome que se necesitaba unha institución

que Lorenzo chegara á conclusión que non tiña

que traballase na información, na recuperación da

sentido o seguir vivindo e estaba decidido a obnu-

historia moderna de Galiza, na comunicación, si

bilarse. Non resistía o valeiro que o cercaba, aínda
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que xamais se

te, derradeiro

queixou. Valeiro

poema,

desproporciona-

eu reproducín

damente dooro-

no meu libro

so como pago a

“Galicia

toda unha vida

no que fala do

de

sacrificio

“... Cristo lan-

polo país. Esta

zal da liberta-

sensación

non

de: mátano pra

privativa

que morra, e il

só de Lorenzo.

morre somentes

Podo dicer que

pra voltar con

foi

compartida

máis vida...” no

por todos os exi-

que, de algunha

lados cuio rein-

maneira anun-

greso

país

cia a sua volun-

acompañei; mais

tade de desapa-

foi

no

Lorenzo que fora
sempre un home

Enterro de Lorenzo Varela en Madrid.
Somentes asistiron os máis achegados.

radical nas súas
decisiós decidira non soportar a realidade conscentemente.

Cando Marika voltou de Buenos Aires fóronse para
Madrid, e levou a Lorenzo pra un departamento
dunha residencia, na que había un café no baixo,
tentando apartalo da gravedade austera do meu
departamento madrileño, querendo salvalo, mais
axiña veu o desenlace. O 25 de Novembro chamoume a Sargadelos Inés Canosa dende Madrid,
pra me comunicar que Lorenzo había morto aquela noite. Ela sabía moi ben que aquel día se bebera
unha botella enteira de Whisqui, consciente de
que aquelo remataría cos seus males da alma e do
corpo. No noso departamento ficaron todos os
seus papeis. Entre eles estaba o seu, posiblemen36
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Iste é o Cristo da libertade:
mátano pra que morra,
i el morre pra resucitar.
Iste é o Cristo do pan e o viño
da luz e dos peixes,
do amor,
do traballo
da loita e da paz.
E o fillo do carpinteiro
que hoxe, eiquí, agora,
leva duas camisetas polo inverno,
a cotio camiña cos vellos zapatos de Van Gogh,
e cando fala semella que falara
o noso hirman dos Andes,
o noso irmán, o Cesar
Vallejo desta España
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ULISES PIMENTEL VIAÑO

Galicia espallada (www.galespa.
com.ar <http://www.galespa.com.

É neta de galegos de Ponteareas naci-

É fillo dunha emigrada de Ordes a Bos

ar>) nace o 25 de xullo de 2002 e

da en Bos Aires. É licenciada en Admi-

Aires no ano 1949. En 2004 ó cambiar

ten en case tres anos máis de medio

nistración de empresas e traductora

a lei puido adoptar a cidadanía espa-

millón de páxinas vistas, sen aportes

de galego.

ñola. Realizou estudos técnicos pero

da Xunta nin de ninguén. O 13 de

terminou recibíndose de bacharel

xullo de 2003 saíu en primeira plana

especializado en letras.

do xornal Galicia Hoxe co gallo de
propoñer o cambio do nome de aeroporto Lavacolla polo de Castelao.

O permanente exilio
de Xesús Lorenzo
Varela Vázquez :
o poeta guerreiro

Galicia espallada (www.galespa.com.ar)
Mónica Suárez Groba e Ulises Pimentel Viaño

O PRIMEIRO EXILIO

En Monterroso viviu os seus sete primeiros anos
pero como bo galego o pai de Lorenzo insiste coa
emigración, esta vez a Bos Aires, Arxentina en 1923
(segundo outros en 1920).

Os pais de Xesús Lorenzo Várela Vázquez (segundo outros Xesús Manuel Varela ou Xosé Manuel
Lorenzo Varela) emigraron do seu pobo en
Monterroso, Lugo, cara á Habana, Cuba como
facían centos de miles de galegos vítimas da fame,
do atraso e illamento de Galicia, ou logo, do exilio. Entrando na baía do porto da Habana a bordo
de “La Navarre” o 10 de agosto de 1916 (outros
din 1917) nace o homenaxeado das Letras Galegas
2005.

O rapaz pasa a súa infancia no barrio sureño de
Nueva Pompeya onde cursa a escola primaria tendo
así a súa primeira vantaxe posto que en Monterroso
posiblemente estivera destinado ás tarefas rurais.
A finais de 1930 retorna novamente a Lugo onde
Lorenzo chega co acento porteño feito que lle fai
gañar o alcume de “arxentino” (moitas biografías
din 1920 pero facendo conta dos anos e considerando que a escola primaria leva uns sete anos e afirmándose que chegou pouco antes da II República
entón non podía comezar o Bacharelato en Lugo ós
catro anos sendo nado en 1916).

Pouco dura a decisión aventureira do pai xa que
Cuba está a pasar unha crise económica e o tórrido
verán caribeño diametralmente oposto á fría provincia de Lugo, empurran á familia, despois de tres
meses de estancia, a retornar.
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Outros compañeiros de militancia son Xosé
Velo (quen en 1961 secuestraría un transatlántico repudiando o fascismo ibérico) e Ramón
de Valenzuela.
Os mozos galeguistas van máis alá que os seus
maiores, Castelao e Suárez Picallo, e proclámanse
“arredistas”. A Lorenzo Varela gustábanlle as ideas
do galeguismo pero cría que no social se debía ir
máis lonxe. A súa radicalización vai achegándoo
ó trotskismo que daquela estaba representado
polo Partido Obreiro de Unificación Marxista
(POUM). Nesta época afonda a súa amizade con
Anxel Fole quen edita en Lugo a revista esquerdista “Yunque”.
Produto das súas conviccións xa en 1934
participa nos sucesos revolucionarios1 e é
perseguido pola policía fuxindo a Madrid:
“viaxa cun petate de lona nun camión de
peixe, deixando esquecido na percha dun
café o seu sombreiro”2. Sucesos como este
perseguiríano coma un sino ata a súa morte.

Celso Emilio Ferreiro visto por Siro.

A GUERRA CIVIL

En 1931 cursa o bacharelato no Instituto de Ensino
Secundario. Comeza a ter a súa primeira actividade
política matizada con tertulias literarias.

A penas chegado a Madrid amosa a súa precocidade
participando nos círculos culturais, intelectuais
e literarios. Comeza os estudios na Facultade de
Filosofía e Letras de Madrid, pronto truncados pola
guerra.

Nun acto do Partido Galeguista o 22 de marzo de
1932 no Teatro Principal de Lugo coñece a Castelao,
Paz Andrade e Suárez Picallo que interveñen nese
acto, achegándose ó Nacionalismo e participando
con Fernández del Riego, Celso Emilio Ferreiro,
Carvalho Calero e Ramón Piñeiro na Federación
de Mocidades Galeguista fundada o 11 de xaneiro
de 1933 coa presenza de Servando Gómez Aller e
o deputado pola emigración Ramón Suárez Picallo.

Apoiado polo músico Rodolfo Halfter (con quen
gravaría as cancións dos brigadistas internacionais)
ingresa coma colaborador (na sección bibliográfica,
traballando coma crítico literario) do afamado xornal liberal republicano “El Sol”, dirixido entón por
Ortega y Gasset, onde atopábanse os mellores escritores da época. Participa nas Misións Pedagóxicas e
incorpórase ó equipo de redacción da revista “PAN”

1. La entrada de tres miembros de la CEGA en un nuevo gobierno de Leroux, en octubre de 1934, y la situación caótica de la economía del país
desencadenaron una situación revolucionaria que se exteriorizó principalmente en Cataluña y en Asturias...
En Asturias el movimiento revolucionario se caracterizó por la unidad de todas las organizaciones proletarias, pero la intervención de las fuerzas de
la Legión permitió al Gobierno dominar la situación. Una violenta represión sucedió a los acontecimientos de octubre del 34.
Enciclopedia Salvat, Salvat Editores, 1999.
2. Voces da esquerda: Voceiro da Agrupacion Comarcal EU-IU de Vigo. Artigo de Carlos Portomeñe, secretario xeral do PSG.
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(Poetas Andantes e Navegantes) onde publican
Rafael Dieste, Antonio Baltar, Fernández Mazas
e Otero Espasandín.
Comparte debates no café “La granja del henar”,
de tradición republicana, con artistas novos
como Eugenio Granell, Laxeiro, Maside e
Colmeiro.
Tamén asisten os irmáns Dieste, Antonio
Sánchez Barbudo, Ramón Suárez Picallo, Otero
Espasandín, E. Fernández Mazas, e outros, coñecendo tamén a Manuel Azaña. É co-fundador
de “El Mono Azul”3 sendo miliciano do “V
Regimiento” e colabora en moitas publicacións
de loita como “Hora de España”.
Lorenzo Varela é un dos fundadores (e dos redactores do manifesto fundacional) da “Alianza de
Intelectuais Antifascistas para a Defensa da
Cultura” xunto con Antonio Machado, Rafael
Alberti, José Bergamín, Federico García Lorca,
etc.
As súas actividades políticas e intelectuais non
lle impiden ter varios romances moi coñecidos
no bando leal, segundo testemuña Pilar Vázquez
Cuesta.

Rafael Dieste visto por Siro.

Co gallo do alzamento fascista de Franco do 36
síntese obrigado a enrolarse e loitar pola República
afillándose tamén ó Partido Comunista.

Durante a guerra percorre os frontes xunto con
Alberti, Miguel Hernández e Otalaguirre, dando folgos ós soldados co seu espírito revolucionario e as
súas publicacións xornalísticas.

Tamén se evidencia a súa precocidade no eido militar segundo testemuña Santiago Álvarez: “con 21
anos de idade Lorenzo ocupou o posto de máxima responsabilidade política dunha división do
Exército Popular, a 46 División, integrante do 5º
Corpo do Exército” 4. Efectivamente en Madrid é
comisario político do exército republicano e comandante dunha brigada, a 11° División baixo ó mando
do seu compatriota Henrique Líster.

No ano 37 forma parte do Segundo Congreso
Internacional de Intelectuais Antifascistas (Valencia,
1937) onde os escritores de todo o mundo solidarízanse coas tropas legais, converténdoo no
máis importante da historia contemporánea con
nomes como Pablo Neruda, Nicolás Guillen, Ernest
Hemingway, Cesar Vallejo, Raúl González Tuñon,
Octavio Paz, André Malraux, Louis Aragón, etc.

3. En la 2ª quincena de julio, Madrid es un gran campamento donde predomina ya el “mono” azul, el correaje improvisado y los automóviles
requisados. (Fonte: La Guerra Civil Española, Hugh Thomas.)
4. Voces da esquerda: Voceiro da Agrupacion Comarcal EU-IU de Vigo. Artigo de Carlos Portomeñe, secretario xeral do PSG.
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Se congelaban en invierno y se asfixiaban en
verano. Los dibujos de los artistas representan
a los internos semi desnudos. Los alimentos
eran escasos y los utensilios que utilizaban para comer eran latas de sardinas y pedazos de madera. La falta de
facilidades sanitarias adecuadas y de
espacio suficiente aumentaron la incidencia de las enfermedades” 5.
Logo, liberado por intelectuais e artistas
franceses, emigra novamente, embarcando o 23 de maio de 1939 no vapor francés
“Sinaia” partindo de Séte, esta vez a México
onde chega o 13 de xuño ó porto de Veracruz.
Alí é recibido por 20.000 persoas que agardan os
case 1600 exiliados, entre quen están os seus amigos León Felipe, José Bergamín, Miguel Prieto e
outros.
Así o conta Sánchez Barbudo: “Fuimos GilAlbert y yo a embarcarnos a un puertecillo
que estaba no lejos de las playas en las que
aún sufrían y esperaban miles de refugiados
(...). Por el camino se unieron a nosotros Gaya y
Lorenzo Varela, que habían estado en Toulousse e
iban también a embarcar” 6 .

Octavio Paz (de Figuracións de Luis Seoane).

SEGUNDO EXILIO: MÉXICO
Sendo derrotado o bando leal da democracia
dende Figueres é levado ó campo de concentración francés Argelès / Saint-Cyprien (onde remata
morrendo Antonio Machado) o día 10 de febreiro
de 1939.

Nese barco ían tamén o fotógrafo coruñés
Francisco Souza Fernández, José Caridad Mateo,
que fundou en México a revista Saudade, e Ramón
Iglesias Parga, historiador e profesor na UNAM
e en universidades dos Estados Unidos. Tamén
viaxaba o filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, quen
relatou así aquela travesía para A Nosa Terra:

“Los internos se vieron alojados en barracas
temporarias rodeadas, por un costado, por alambradas electrificadas, mientras que por el otro
lindaban con el mar. Las barracas tenían techos
de hierro corrugado, carecían de electricidad y de
muebles, y los internos sólo contaban con camastros de paja.

“Despois das calamidades que sufrimos, lembro
unha grande ilusión. Durante a expedición desenvolvíase unha intensa vida cultural e mesmo
se publicou un xornal. Coincidín na viaxe co
poeta galego Lorenzo Varela. Camiñabamos
cara un país que nos brindaba a posibilidade
de refacer a nosa vida”.

5. http://art.holocaust-education.net/
6. Vieiros Barcelona, Helena Gónzalez.
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En México tamén leva unha activa vida intelectual, incorpórase ó consello de redacción de
“Taller” dirixida por Octavio Paz, con quen traba
amizade.
En 1940 é co-fundador da revista cultural
“Romance”. Antonio Sánchez Barbudo, na introducción á edición facsimilar de Romance, di: “El
13 de junio de 1939 entraba en el puerto de
Veracruz el Sinaia. [...] Ahora estábamos en la
Nueva España, en un país de nuestra lengua,
libres, acogidos. [...] Estábamos en otra España.
Una España trascendida, diríase, diluída, más
extensa. [...] Fue el encuentro con la lengua,
la alegría y la sorpresa de hallarnos de pronto
en un país de nuestra lengua, aunque en otro
mundo, la impresión fue honda y duradera. [...]
Y de ahí el título Romance que se le ocurrió a
Lorenzo Varela”.7
Pouco tempo despois é destituído como redactor
desta revista 8, o que o leva a voltar a emigrar, pasando por Cuba e chegando a Bos Aires en 1941.

Foto de Lorenzo Varela aparecida en Romance.

Na súa época en México escribe un conto na revista
“Romance”, publicado no número XIV, pags. 5-14
Segundo fai referencia J. Quiñones:

TERCEIRO EXILIO: BOS AIRES
Nesta cidade de Bos Aires se reencontra co seu pai,
José Ramón Varela García que vive alí, e con amigos intelectuais como Luís Seoane, Carmen Muñoz,
Rafael Dieste ou Arturo Cuadrado Moure. A este
grupo se lle sumaran, logo, algúns outros (Rafael
Alberti, Eduardo Blanco Amor, Federico Rivas, Xosé
Suárez, Colmeiro, Antonio Baltar, Otero Espasandín,
Nuñez Búa, Gumersindo Sánchez Guisande).

“En la difusión de la narrativa breve gallega en
el exilio tuvieron mucha importancia las revistas; en Galicia Emigrante, se publicaron cuentos del orensano José Núñez Búa; en Romance,
el poeta Lorenzo Varela publicó, en agosto de
1940, el cuento de ambiente gallego ‘El ilusionista’” 9 .

7. Antonio Sánchez Barbudo, “Introducción a Romance”. Revista Popular Hispanoamericana, Duvermann K. G., Nendelniechtenstein, 1974 [Ed.
facsimilar. Núms. 1º. febrero 1940 a 31 mayo 1941, México].
8. Así pues, es innegable la presencia del sentimiento del ser español en todos los exiliados, principalmente en su relación con respecto al medio mexicano en el que debían intentar integrarse. La revista Romance fue ejemplo de que no era imposible la tarea de la asimilación a la realidad americana.
La decisión de cortar las alas a ciertas tendencias se refleja con claridad. No se habla de España tanto como podría haberse esperado. Con honestidad
reconocen: “Cometimos sin embargo el gran error de permitir, aunque ello no fuera en verdad una decisión deliberada, que todos los miembros de la
redacción de Romance fueran refugiados españoles, lo cual además de grosero, era sin duda inconsistente con nuestro proclamado deseo de colaborar
íntimamente con los mexicanos”.
El equipo de redacción fue cesado y dirigieron una carta al público bajo el nombre de “El caso de Romance”, en donde declararon que la empresa
cultural iniciada por Romance continuaría libremente. Firmaban el escrito Juan Rejano, Miguel Prieto, Lorenzo Varela, Antonio Sánchez Barbudo, Adolfo
Sánchez Vázquez y José Herrera Petere, con fecha del 5 de octubre de 1940.
Entre las causas del rompimiento de Romance con el cuerpo directivo de españoles exiliados, además de los intereses particulares de los patrocinadores,
están las desaveniencias con los jóvenes redactores que tardaron poco en aflorar.
(Fonte de información: Utopía y profecía del Nuevo Mundo en el exilio republicano en México, Claudia Macías Rodríguez)
9. www.revistasculturales.com: Balance y memoria del cuento en el exilio, por Javier Quiñones. (Quimera, Nº. 252, enero 2005)
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deixando enterrado o seu amigo Bóveda no camiño,
e o vieiro máis radical da extrema esquerda e das
armas, ámbolos dous fracasados polo triunfo da barbarie do fascismo.

Otero Pedrayo
nun apunte de Maside.

Como o fixo en México, en Bos Aires codirixe e
funda unha revista, neste caso “De mar a mar”
(con Dieste, Seoane e Cuadrado Moure, todos eles
galegos coma el, que o animan a escribir nesta
lingua), revista desaparecida durante a primeira
presidencia de Perón. Publica nela “Duelo en tres
cantos por la muerte de Miguel Hernández” e sete
poemas que logo Seoane incluiría postumamente
en “Homaxes”.
“Rafael Alberti fue el primer poeta que homenajeó a Miguel Hernández tras su muerte. Fue
con “Égloga fúnebre a la memoria de Miguel
Hernández”, que publicó durante su exilio en la
revista “De Mar a Mar” de Buenos Aires. Ambos
autores compartieron mucho más que poesía.
Coincidieron en “El Mono Azul” y en “Caballo
Verde para la poesía”. (1942)
“Un grupo de exiliados, entre quienes se cuentan Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Arturo
Serrano Plaja y los plásticos Luis Seoane y Manuel
Colmeiro, comienza a publicar en Buenos Aires la
revista “De mar a mar”.
Comparte cos exiliados as tertulias do mítico café
“Tortoni” da moi española Avenida de Mayo.

El precepto modernista, que hace suyo la vanguardia, de que el libro es un objeto de arte en sí,
en su encuadernación, tipos, tintas y grabados es
especialmente defendido en Séneca aunque con
la sobriedad de las dos tintas, creando así un
precedente que será imitado por muchos editores
del exilio: desde Costa-Amic en México a Lorenzo
Varela en Argentina y Arturo Soria en Chile.10

Dos poucos que están ó tanto do seu traballo cóntanse Fernández del Riego, Aquilino Iglesia Alvariño
e Otero Pedrayo. A súa obra non se dá a coñecer
nin en España nin en Galicia ata moi tarde, quizabes pola censura, non chegando o autor a publicar
logo, por exemplo, o anunciado “In memoriam” a
Aquilino Iglesia Alvariño.

En 1942 publica “Torres de amor” e en 1944 “Catro
poemas pra catro grabados”, a súa primeira obra
poética nesa lingua. Esta obra histórico-nacionalista foi coñecida como “María Pita e tres retratos
medievais” (Roi Xordo, o bispo Adaúlfo e María

Tamén fan xuntanzas na “Casa de la Troya”, o restaurante de Elpidio Villaverde, ó que asistía algunha
vez Castelao. Neste cruceiro atópanse novamente
quen elixiu o vieiro ideolóxico máis democrático,
10. La imprenta peregrina: escritores y editores en México, www.uab.es
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Balteira) formando parte dunha obra de ilustracións
de Seoane (foi reeditado en 1951 con música de
Julián Bautista).
No tema da arte plástica, que o apaixona,
publica en 1945 “El Renacimiento” (Editorial
Atlántica) e en 1946 “Murillo” (Editorial
Poseidón), facendo ata os 50 numerosos
limiares en prosa mantendo o contacto con
numerosos artistas, entre eles o de “Juan
Martín el empecinado” de Benito Pérez
Galdós (Editorial Pleamar, 1945).
No xornal “La Razón” é critico de arte varios
anos pasando logo a “El Mundo” e colabora
nas máis importantes publicacións arxentinas
como nos xornais “Clarín”, “La Nación” e revistas como “El Hogar” (que dirixe e na cal xa tiñan
publicado prestixiosos escritores como Roberto
Arlt), “Del arte”, “Sur”, “Primera plana” “Correo
Literario” e “Cabalgata”.
É fundador e director do exitoso programa radiofónico “Hora once” xunto co fotógrafo Horacio
Cóppola quen ilustrara de mozo un libro de Borges.
En 1943 publica o seu poema “Cita” con música do
compositor arxentino Carlos Guastavino. Tamén
nese ano fai a antoloxía “Actualidad de la obra
crítica de Beaudelaire”, baseada na súa traducción
dos ensaios beaudelereianos sobre a arte. Para ela
escribe o limiar.

Miguel Hernández
debuxado por Buero Vallejo.

lembra a práctica desta última), xuntando o seu
interese pola obra literaria coa plástica, quizais esta
última unha vocación frustrada. Aínda a súa paixón
artística, do mesmo xeito que Castelao, brega pola
causa da xustiza e dos oprimidos, en toda a súa obra
e na súa vida ademais.

En 1954 publica o seu estudo “Seoane” a través
da Editorial “Botella al mar” de Arturo Cuadrado
Moure. “Lonxe”, outro libro de poesía que se publica
en 1954, é considerado por algúns como o de maior
calidade literaria coa temática da guerra civil e o
exilio. Hai numerosos poemas editados en distintas
publicacións.

Lorenzo Varela practica unha poesía de denuncia ó
estilo de Ferreiro onde non faltan os temas sociais,
do pobo, revolucionarios, como ser poemas das
guerrillas galegas, dos maquis dos anos 40, a revolución irmandiña do século XV, o asoballamento do
traballador galego, etc.

Coma poeta en castelán recibe eloxios de esixentes autores como Cernuda e o premio Nobel de
Literatura Juan Ramón Jiménez.

“Como xa se ten aclarado non é Ferreiro o poeta
que acende na posguerra o facho da poesía
cívica. Desde o exílio americano Luis Seoane e
Lorenzo Varela e no interior Manuel Maria –con

Varela ten influencias da xeración do 25 e tamén do
27 españolas (polo emprego das formas tradicionais
45
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Debuxo de Laxeiro
en homenaxe a Lorenzo Varela.

atribúe á fame á mesma senón tamén á humillación
dos que foron buscar emprego e recibiron trato de
marxinados.

Documentos persoais, de 1958– poñen os cimentos
daquel canto belixerante, épico ou intencionadamente prosaista. Pero hoxe resulta xa incuestionábel a decisiva forza de estoupido, tanto pola
derivación en escola como polos valores próprios
de súa fala, que tivo a publicación en 1962 de
Longa noite de pedra”.11

Na súa obra a muller é obxecto de admiración e
tenrura, nun mesmo plano que o home concordando coa súa ideoloxía esquerdista, figuras femininas
de loita popular contra a represión e protagonistas
como por exemplo María Pita e María Balteira.

A obra de denuncia de Varela é consecuente coa súa
vida, ó estilo de Miguel Hernández.

En Bos Aires, cidade do exilio galego, o artista e
amigo Luís Seoane recupérao para a galeguidade.
Afastárase de mozo polo seu radicalismo ideolóxico
pero non de ser galego senón do xeito de loitar.

Os temas das dores da emigración galega (endexamais deixa de lembrar á súa terra natal fora onda
fora) é parte desta denuncia na que non soamente
11. Asociación de escritores Galeuzca, 1991.
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Dirixe “El Pueblo Español” (órgano portavoz do
Partido Comunista); sempre é prolífico na súa actividade cultural e intelectual, aínda que non o fora
coa súa obra editada.

Baltar, Blanco-Amor, Laxeiro, Arturo Cuadrado y
Alberto Vilanova Rodríguez. La intención de todos
ellos fue trabajar por la recuperación cultural
y económica de Galicia y uno de los proyectos
plasmados fue el Laboratorio de Formas (1963),
constituido por el artista argentino-gallego Luis
Seoane, Isaac Díaz Pardo y el arquitecto Andrés
F. Albalat...

Adivíñase na obra de Varela os tres pilares da súa
paixón: a súa lealdade republicana por España e
Galicia, a súa obra poética e a admiración dos artistas plásticos (que ficou soamente na crítica) combinando eses pilares con poemas dedicados a artistas
coma Picasso, Seoane, Carybé, Alonso, Laxeiro ou
Luis Falcini.

Edicións do Castro es otra creación del Laboratorio
de Formas, en 1963, que en la actualidad lleva
más de 1000 (mil) títulos publicados entre temáticas que incluyen poesía, ensayo, narrativa,
filología, economía, teatro, etnografía, arte, historia, etc. El trabajo editorial no constituye una
novedad en ese grupo de intelectuales, ya que
Luis Seoane, junto con Lorenzo Varela y Arturo
Cuadrado, son los creadores de editoriales como
Nova, Citania, las colecciones Hórreo e Dorna (en
Editorial Emecé), la tradicional de poesía Botella
al Mar, entre tantas otras”.12

Viviu este exilio sen renegar dos seus ideais políticos
e facendo critica da vida intelectual que o rodeaba.
Recupera tamén a súa actividade política militante.
No ano 47 é censurado en Estados Unidos xa que
tendo un contrato cunha universidade dese país lle
denegan o visado por ser comunista.
En 1956 despois dun conflitivo romance con Estela
Canto, pretendida de Jorge Luis Borges, (vivindo
con ela nunha casa prestada por Rafael Alberti
en Uruguai entre 1947 e 1950), casa con Marika
Gerstein, muller xudía, culta, profesora de idiomas.

En 1966 editase unha monografía da obra en Buenos
Aires de Seoane con textos de Mujica Láinez,
Lorenzo Varela e outros.

Afastado do partido Comunista Español polas súas
divisións comeza a militar no partido Comunista
arxentino colaborando en “Frente Cultural”, alí comparte a súa militancia con destacados intelectuais e
artistas arxentinos: Bruzzone, Raul Larra, Horacio
Guarany, Mercedes Sosa, Tejada Gómez, Raul
González Tuñon, Alfredo Varela, Alvaro Yunque,
Hector Agosti, Hector Negro, etc.

É tamén traductor do portugués sendo máis lembrada a impecable traducción da obra de Jorge Amado,
“Dona Flor e seus dois maridos” (1975) o cal só se
lle critica a falla da incorporación dun glosario que
describa as típicas comidas de Bahía (Brasil), lugar
onde transcorre a historia.

O DERRADEIRO EXILIO: MADRID
Os xoves porteños progresistas admírano falando
nos cafés de literatura e dos sonos revolucionarios
pero non esquece á Terra sumándose a proxectos:

A historia volve a repetirse para Lorenzo Varela
cumprindo unha vez máis o seu sino de exiliado:
morto Perón, a “Triple A”, cabeza da subversión da
ultradereita arxentina, ven asasinando militantes
de esquerda. Co golpe de estado de 1976 producíronse os homicidios de numerosos escritores.
Convencido polos seus amigos ten que fuxir unha
vez máis. Segundo testemuño de Arturo Cuadrado

“Varios intelectuales, que luego de la Guerra Civil
vivían exiliados en Argentina, tomaron contacto con la Fábrica de Porcelanas La Magdalena
(Sargadelos). Entre ellos estaban Luis Seoane,
Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Núñez Búa, Antonio
12. www.almargen.com.ar
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“Arroupado por bos e xenerosos no seu exilio
madrileño de 1976, como Isaac Díaz Pardo ou
Celso Emilio Ferreiro, decidiu morrer cando
camiñaba pola rúa pois non soportaba tanta
vergoña, tantos favores. Deixou no piso que
lle prestara Díaz Pardo para vivir en Madrid,
como únicas pertenzas, cinco libros e dúas
mudas de roupa.”13

Produto desta emerxencia chega a Madrid en maio
de 1976, onde ten as únicas posibilidades de traballo.
Descoñecido e illado en España sobrevive gracias a
Isaac Díaz Pardo, María Victoria Villaverde e Ramón
de Valenzuela. Na capital hispana dedícase ás traduccións e colaboracións xornalísticas pasando o
seu tempo refuxiado na galería Sargadelos onde lembra o seu querido Bos Aires xunto coa retornada
Inés Canosa ou nos encontros esporádicos das tertulias do café Gijón co seu reducido grupo de amigos:
Lueiro Rey no Grove, Paco Lores, Cuadrado, Laxeiro,
Lala, Marcial Suárez ou Celso Emilio Ferreiro.

Nunha das súas poesías e unha lenda que se formou
arredor dela, Varela espera dende a súa sepultura
no cemiterio familiar en Monterroso que os seus
amigos o lembren cunha cesta de mazás, pedido
que adiviñamos produto dunha morriña de eterno
exiliado lembrando os seus primeiros sete anos de
vida en Lugo.

Tivo tres xuntanzas no domicilio de Ramon Piñeiro
con el, Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane, Xosé Luís
Rodriguez Pardo, Celestino Fernández de la
Vega e Valentín Paz Andrade co obxectivo de
crear un medio de comunicación independente pero que non chegou a cristalizarse. O seu
derradeiro exilio á súa terra prodúcese ante a
indiferenza da intelectualidade da época.
Lois Pérez Leira na excelente Enciclopedia da
Emigración Galega di que: “as novas xeracións
non tiñan ningunha referencia súa, era un auténtico descoñecido na súa propia terra”.
Quizabes o illamento, o impedimento
na concreción dos proxectos, foino
conducindo a resignación que o levou
segundo algúns a unha morte case
buscada.
Na madrugada do 25 de novembro de
1978 esvaece na rúa e morre na ambulancia camiño ó hospital, pobre como moitos xenios
da humanidade,

Ramón Piñeiro
visto por Luís Seoane.

13. Enciclopedia da CIG, Lois Perez Leira.
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PABLO QUINTÁ GARCÍA

A súa traxectoria profesional estivo
sempre ligada ó mundo do ensino,

Monterroso (1967)

ben como profesor de Lingua Galega e
Literatura, ben como redactor de libros

É licenciado en Fiololoxía Galego-

de texto. Na actualidade, exerce de

Portuguesa pola Universidade de

profesor e xefe de estudos no Colexio

Santiago de Compostela (1986-1991).

Fogar de Santa Margarida da Coruña.

Lorenzo Varela
no contexto
da poesía galega
Pablo Quintá García

C

radiofónicos (Recordando Galicia, Hora once...),
de obras literarias (Os vellos non deben de namorarse, Lonxe, Fardel de eisiliado, Jacobusland...)
de conferencias, etc.

É precisamente neste contexto onde se sitúa o
máis importante labor cultural, político e literario
de Lorenzo Varela a carón dunha ampla nómina doutros exiliados galegos: Castelao, Blanco
Amor, Rafael Dieste, Luís Seoane, Arturo Cuadrado,
Ramón de Valenzuela, Emilio Pita...; labor que
se concretou na creación de revistas (Correo
Literario, Romance, Galicia Emigrante...) de
editoriais (Emecé, Botella al Mar...) de programas

Agora ben, no propósito de situar a Lorenzo Varela,
poeta, nalgún grupo ou xeración de autores, conviría facelo na chamada Xeración do 36 xunto a
Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio Ferreiro,
Xosé Mª Álvarez Blázquez, X. Mª Díaz Castro, entre
outros, en tanto que responde ós seus trazos definitorios:
• Nado entre 1910 e 1920.
• Sofre o influxo das vangardas galegas ou Xeración
do 25.
• Está vitalmente marcado pola guerra.
• Segue tendencias poéticas anteriores: poesía cívica e intimismo.
• Fai de ponte entre a literatura de preguerra e a das
novas promocións.

omo é ben sabido, o estoupido da
Guerra Civil en xullo do 36 fai que
Galicia sufra unha grande creba
no ámbito social, cultural e político. Moitos
intelectuais galegos tiveron que exiliarse para
fuxir da cadea ou mesmo da execución. Deste
xeito, despois da guerra, a actividade cultural e
política só pode ter continuidade nos países da
emigración (en México, Venezuela, Cuba e, sobre
todo, na Arxentina).

51

~

•

D Í A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

Ademais, abonda con botar unha ollada ós principais
autores e tendencias do panorama poético galego,
para podermos caracterizar a Lorenzo Varela como
un continuador da poesía socialrealista iniciada por
Curros Enríquez e continuada por Ramón Cabanillas
e un predecesor, xunto ó seu amigo Luís Seoane, da
poesía cívica de Celso Emilio Ferreiro, Méndez Ferrín
ou Manuel María.

Século XIX
Denuncia
Cur ros

Idade Media
Trobadores e xograres

Século XX
Socialrealismo
Cabanillas

Século XX
Neotr obadorismo
A. Cunqueiro
Bouza Brey

Século XIX
Intimismo
Rosalía

Século XX
Paisaxismo
N. Varela

Paisaxismo
Luís Amado
Carballo

Guerra Civil do 36

Socialrealismo
Lor enzo Var ela
Luís Seoane
C. E. Fer reiro

Neotr obadorismo
Álvaro Cunqueiro
Álvarez Blázquez

Méndez Fer rín
Manuel María

Intimismo
María Mar iño

Paisaxismo
A. I. Alvariño
Díaz Castro

A. I. Alvar iño
Antón Tovar

U. Novone yra
Taramancos

a saudade da terra, que augura un futuro de paz
e liberdade.

A súa obra poética galega non é moi extensa,
apenas dous libros e uns cantos poemas soltos,
mais o seu reducido tamaño non desmerece o
seu valor e interese. É a del, dunha parte, a poesía dos heroes: María Pita, Roi Xordo, Manuela
Sánchez, Manuel Ponte..., cos que rememora
o pasado histórico e, doutra, unha poesía de
compromiso co home galego, con Galicia, unha
poesía de rebeldía contra a opresión, unha poesía que reflicte a mágoa do desterro, que evoca

O primeiro libro en galego, Catro poemas pra catro
grabados, elaborouno o autor para o álbum de Luís
Seoane María Pita e tres retratos medievales, impreso pola editorial Resol en 1944. Ós poemas compúxolles música Julián Bautista e foron reeditados pola
Editorial Argentina de Música no ano 1951. En cada
poema louba a figura dun personaxe mítico-lendario.
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No poema “María Pita”, lembra a defensora da cidade
da Coruña contra o ataque do capitán inglés Francis
Drake en 1589. O poeta quere recompensar a heroína
pola súa forteza e loita pola defensa da liberdade.

MARÍA PITA
I
María das batallas,
levareiche unha frol por cada bala;
i unha cunca de leite
arrebuxada en neve
pra che curar a sede.
¡Sede mortal, varona, a desta patria:
queima no teu peito con ardente brasa!
[...]

No seguinte poema “María Balteira” o poeta quere
loubar a figura desta famosa soldadeira (muller de
dubidosa moralidade que acampañaba e divertía os
soldados co seu canto e baile) adoito tratada no noso
corpus poético medieval.

apoloxía da figura deste xefe irmandiño. O poeta solidarízase cos que morreron coa súa loita por Galicia.

MARÍA BALTEIRA

A RUY XORDO

Loubar eu loubara, María Balteira,

Aramos sobre os mortos nesta terra
i o noso pan ten un sabor de hosos
familiares, irmáns. O monte berra
baixo do arado, e chámannos os nosos

túa saia leda,
que a carón da morte, ó vela na danza
semellando pombas redor dun pombal,
facía que aqueles barbudos sorriran.

desde a morte con voces conocidas:
“Nin marqueses, nin cregos, nin doutores
fixeron as ribeiras verdecidas
nin o guerreiro coiro dos tambores.

Aqueles labregos da morte guerreira,
carballos antergos, varós desta terra,
destes pobos todos que chaman España,
desde aqueles tempos que a tallou a espada.

Os condados do polvo son dos mortos
e quen queira ser dono desta terra
que veña navegando aos nosos portos.
Os que pidan o fruto sin labores,
si non morren de seu, morran de guerra,
e desta terra, así, serán señores”.

[...]

O fermoso soneto, “A Ruy Xordo”, sitúase temporalmente nas revoltas antiseñoriais do século XV. É unha
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se se trabucóu a vida.
¿Quen lle dixo ó touro verde
segredos de sodomía?
[...]

En 1954 aparece na nova editorial “Botella al Mar”,
creada por Seoane e Cuadrado, o libro Lonxe, segundo
libro de poemas en galego, ilustrado por Luís Seoane.
Está composto por dez poemas que xiran fundamentalmente arredor destes núcleos temáticos: a dureza da
guerra e da posguerra e a saudade da Terra.
O primeiro maniféstase de dous xeitos diferentes: ben
lembrando os momentos da loita cos seus compañeiros durante a guerra como reflicte en “Compañeiros
da miña xeneración mortos ou asesiñados”,

COMPAÑEIROS DA MIÑA XENERACIÓN
MORTOS OU ASESIÑADOS
¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,
de todos nós co mundo!
Facíamos un feixe de campos e de estrelas,
No último poema, “O touro”, descríbese a exposición á furia dun touro bravo por parte do bispo
Adaúlfo de Iria para amosar a súa inocencia ante
unha acusación de sodomía.

e ó pisar ise chao que latexaba
sentíamos subir pola sangue o misterio.
O noso corpo era o camiño da maxia,
a escada pola que viña a lúa,
o zume de todol-os segredos,
a canzón da herba que resucitóu.

O TOURO
(Na proba do bispo Adaulfo)

E o mismo verme era unha folla leda,
un mensaxeiro do sagrado alén.

Quén lle dixo ó touro verde
nas ribeiras verdes de Iria

Morréchedes, matáronvos, deixáronme.

o que non sabía a morte

Quedei eiquí, lonxe das vosas sombras.

o que a serpe non sabía?

E gardo, coma un morto,
no centro do silenzo, da sede, da agonía,

--Onde vades, feligreses,

o día que vos poda levar á sepultura

que non levades folía.

unha cesta de pombas e mazás.

--Imos ver si a cruz é demo,

¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,

si é muller a varonía,

de todos nós co mundo!

si o que era peito foi lombo
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O segundo núcleo temático, a saudade da terra, está
presente en poemas como “Lonxe” que dá título ó
libro, “Emigrante” ou “Lugo”.

ben evocando a valía dos guerrilleiros galegos dos
anos corenta como en “Manuel Ponte” ou “Manuela
Sánchez”,

LONXE

MANUEL PONTE
				
Berraron os osos brancos do luar,

II

os eixos da terra víronos berrar.

Dourados peixes, froles amarelas,

Pola túa morte, pol-o pulo teu,

lonxe de vós, ¿ónde deixar os osos,

Choraron as serras,

ónde deixar a morte que vos debo?
¿Que queredes de min, que me chamades
e despois vos marchades sen levarme?

choraron os toxos e chorou o pan.

¿Onde me agardaredes, compañeiros?

Mais oubo, Manuel, nos albres, na iauga,

¡Xa veu o tempo de que as froles falen,

na luz das mañás,

xa veu o tempo de que os peixes digan!

na fouce do raio tras de lostregar,

[...]

coma un xuramento de homes a xurar:
¡Pola túa morte a loitar, a loitar!
[...]

EMIGRANTE
¿Quén son eu, quén me trouxo,

MANUELA SÁNCHEZ

quén me ten de levar?
Lonxe quedou o muiño,

Pomba, ponla, mai, señora,

tamén lonxe o piñeiral.

guía, vara, mai de nós:

¿Quén é o veciño meu,

Hoxe non quero saber como te chamas
nin perguntar qué foi da túa mocedade.

o polaco que chora ardentes bágoas,

Hoxe non quero máis que te lembrar de novo

ise loiro rapaz que non vai ó traballo

no cume máis antergo das mámoas proteitoras,

porque di que o mencer ten veneno de serpe?

ergueita, xurdia, forte, lanzal coma ninguén.
¿Quén son eu, quén me trouxo?
¿E quén me levará diste inferno das moedas

E fose coma fose, ti chamaraste ponla,

ó ceu da caridá?

a mais verde do verde carballo que se vira.
Aguia mortal na guerra, na paz señora pomba,

¡Meu muiño de pan!

mai e guía de nós, da nosa vida enteira.

¡Meu piñeiral!

Ti chamaraste ponla, ti chamaraste a vara

¡Meu lar!

mais outa do pombal.

[...]

[...]
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Moitos dos poemas do autor que non formaron parte
dos seus libros foron recompilados por distintos
autores. Son poemas de corte intimista-existencial e
socialrealista, semellantes tematicamente ós do libro
Lonxe: a saudade, a emigración, a dureza da guerra e
posguerra, a crítica social...

Na fonte de ferro.
No coiro dos bois,
No espello do vento,
Da navalla e da frol.
[...]

Un destes poemas é o titulado “Eramos tres irmáns”,
feito a raíz da falsa noticia da morte por “paseo” de
Ramón Piñeiro. Ó coñecer a falsidade da noticia,
Luís Seoane, por decisión de Lorenzo, gardou o
poema e non se soubo máis del ata que o sacou á

Na vida, na morte, no amor e no ren,
Loubaréite, Lugo de aceiro e de mel.
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luz moito despois en 1979 como primeiro poema
do volume titulado Homaxes.

Eramos tres irmáns,
mariñeiros os tres, cada un no seu mar.
Tiñamos a mesma pel de péxegos novos,
cada un dos tres no seu albre lixeiro,
a navegar pol-as augas do tempo.
Mais fixemos un barco de carballo e piñeiro,
e cada un deixou a súa estrela nas gavias,
pra non ter máis que un mar, un barco, un ceo.
Eu era o capitán, ti eral-o santo,
i- o outro irmán maior era o tolo d’abordo,
tolo de terra leda e de luz e d’orvallo.
Queimou o barco o demo:
do tolo nada sei,
A ti como eras santo non te rachou o vento,
i-eu lonxe, lonxe, lonxe,
ardendo eiquí, no inferno.
[...]

EMIGRANTES
Centos, miles de galegos

Os tres irmáns do poema son Anxel Fole (o tolo),
Ramón Piñeiro (o santo) e el mesmo (o capitán). O
que houbo de certo é que a guerra sorprendeu a
Ramón Piñeiro, dirixindo as “Mocedades Galeguistas”
en Lugo e a morte andoulle preto, aínda que, felizmente, librou ben dela.

foron a buscar o pan,

Outro é o poema “Emigrantes”, que apareceu no ano
1966 no libro Galicia hoy, da editorial Ruedo Ibérico
de Buenos Aires. Nel fai unha crítica aceda á miseria
que sofre Galicia e as pésimas consecuencias que
provoca na súa xente.

empuxados a emigrar

fora, lonxe de Galicia,
que perto xa nono hai;
que toda a fariña nosa
non se sabe pra quen vai.
Centos, miles de galegos
oxe viven coas galiñas
porque outra casa non hai
en París, Ginebra, Hamburgo,
en ningunha capital.
Nun galiñeiro d’Europa,
Galicia, tes o teu Lar.
[...]
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Outro grupo de poemas soltos do autor fórmano
semblanzas de distintos pintores, escultores, escritores... Un deles é o soneto a “Castelao” feito para
o libro Castelao na voz dos poetas, publicado por
Ediciós do Castro en 1969. No poema agroma un
nacionalismo radical, lembra a Castelao como símbolo humano da Patria e augura unha Galicia libre e
sen cadeas.
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CASTELAO
Cando cheguen os tempos non chegados
cando canten as mans traballadoras
nas doídas manceiras dos arados
e nas salgadas redes pescadoras.
Galicia ceibe tallará o teu nome
nas outuras do Pórtico da Groria
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pra que falen os anxos con un home
que leva a patria enteira na memoria.
Unha nova Galicia sen cadea,
que non esportará mais sangue humán
nin asoballará unha man allea:
Unha Galicia nova, a de mañán,
que xa ven alborando, xa clarea,
no peito arrolará teu soño irmán.

No libro Galicia hoy y el resto del mundo, apareceu
publicado no 1987 por Isaac Díaz Pardo, un poema,
manuscrito de Lorenzo Varela e transcrito integramente, titulado: “Iste é o Cristo da libertade”. O propio Díaz Pardo manifestaba sobre o citado poema:
“O poema foi recollido por min entre os papeis
deixados polo autor na miña casa tras a súa
morte. E unha confesión do poeta, el é o mártir, el
desexa morrer para seguir vivindo. Probablemente
sexa o derradeiro poema feito por Lorenzo”.
Iste é o Cristo da libertade:
mátano pra que morra,
e il morre pra resucitar.
Iste é o Cristo do pan e do viño
da luz e dos peixes,
do amor,
do traballo,
da loita e da paz.
[...]
Morto o poeta, practicamente a totalidade da súa
poesía galega, tanto os libros coma os poemas soltos, foi recompilada polos seus entrañables amigos,
Rafael Dieste e Luís Seoane en dous volumes:
Homaxes, Edición e limiar de L. Seoane, Ediciós do
Castro, A. Coruña, 1979.
Poesía. Torres de Amor. Catro poemas pra catro grabados, Lonxe. Homenaje a Picasso, Edición e limiar
de Rafael Dieste, Ediciós do Castro, Sada, 1979.
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e culturas.

de Natalia

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Universidades da Cidade de Nova

Regueiro. Textos seus

están traducidos ó castelán, inglés,

York, da Alta Bretaña en Rennes e

Foi obxecto dos libros Por un

francés, italiano, alemán, ruso, cata-

de Santiago de Compostela, onde

vocabulario galego do sexo. A

lán e bretón.

Escritos de guerra
de Lorenzo Varela
Claudio Rodríguez Fer

A figura de Lorenzo Varela merece
especial atención pola súa relevancia cultural e literaria na preguerra
e, sobre todo, pola súa importancia
no exilio, pero tamén polo significativo carácter da súa contribución á cultura española da guerra
civil, labor que desempeñou cun
notorio protagonismo.
Lorenzo Varela encontrábase
en Madrid cando estalou a contenda, vinculado ás Misiones
Pedagógicas, así como colaborando en El Sol e estudando Filosofía
e Letras. Distanciado do galeguismo e do trotskismo aos que sucesivamente se adherira en Lugo
xa durante a República, afiliouse
en Madrid ao Partido Comunista
de España, participando como
voluntario nos primeiros combates. Serviu como miliciano no tren

blindado e loitou na fronte durante toda a guerra como comisario
político.
Xa en 1936 adscribiuse á Alianza
de Intelectuales Antifascistas
para la Defensa de la Cultura
e participou nos seus manifestos e campañas. Así, recitou
no primeiro mitin da Alianza
(Milicia popular, 30-9-1936) e,
logo, asinou a protesta polo bombardeo de Guernica (El Mono
Azul, nº 16, 1-5-1937), a réplica
ao doutor Lafora (Ahora, 21-7-37),
o manifesto da Alianza de decembro de 1937 (El Mono Azul,
9-12-1937), o compromiso dos
intelectuais pola victoria popular en 1938 (La Vanguardia, 13-1938) e o relatorio colectivo
no II Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas de 1937
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(Hora de España, VIII-1937). Polo
demais, figura como corresponsable, xunto a María Teresa León,
Rafael Alberti, José Bergamín,
Antonio Luna, Vicente Salas Viu
e os tamén galegos Rafael Dieste
e Arturo Souto, de El Mono Azul.
Hoja semanal de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas para
la Defensa de la Cultura dende o
seu primeiro número (3-9-1936).
Obviamente, os seus escritos bélicos, por suposto sempre editados
fóra de Galicia e dirixidos a un
destinatario castelánfalante, tiveron
como lingua a española dende a
súa temperá presencia en El Mono
Azul e noutras publicacións de
orientación comunista, como mostra o tamén temperán artigo “Aurora
y muerte”, publicado en Milicia
popular (nº 76, 22-10-1936).

•
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Rosa” (nº 6, 1-10-1936), “Romance
de Lina Odena” (nº 8, 15-10-1936),
“Tengo de cantar cantar” (nº 15,
11-2-1937), “Romance de Zurbano
Ramos” (nº 26, 29-7-1937) e, fóra
de dita serie, “La flor de mayo” (nº
16, 1-5-1937) e “Campo de Aragón
(A los soldados de la 150 Brigada y
a su Comisario)” (nº 42, 2-12-1937),
á súa vez composto polos poemas
“Marcha” e “Fiesta”. En prosa publicou, tamén entre 1936 e 1937, “El
romancero de la guerra civil” (nº
5, 24-9-1936), “Cantar en la guerra”
(nº 9, 22-10-1936) e “Palabras a un
miliciano anónimo” (nº 10, 29-101936), así como o conto “El fusil”
(nº 29, 19-8-1937).

Publicación do “Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes”
na que aparece Lorenzo Varela entre
outros escritores coñecidos, como
Vicente Alexandre ou Rafael Alberti.

A figura de Lorenzo Varela
merece especial atención pola
súa relevancia cultural
e literaria na preguerra, pola
súa importancia no exilio,
pero tamén polo significativo
carácter da súa contribución
á cultura española da guerra
civil.

Na primeira prosa citada, “El
romancero de la guerra civil”,
reflexiona e teoriza sobre o
romanceiro bélico no que traballan poetas coñecidos e anónimos
cun común obxectivo social e
político, do que el mesmo participa. Trátase, por tanto, dun dos
máis significativos documentos
metadiscursivos sobre o romanceiro popular republicano e como
tal ten sido considerado. Cómpre
salientar, ademais, que foi o poeta
inaugural dese romanceiro, que se
abriu no primeiro número co seu
poema “Las vacas de Avila” e co
seguinte chamamento editorial:

A revista El Mono
Azul foi o medio
que acolleu a
maior parte da súa
producción poética
bélica, composta
por romances de
loita en sintonía co
romanceiro popular
que se trataba de
crear naquela época
e ao que ese voceiro
consagrou toda a
sección “Romancero
de la guerra civil”.

Portada do nº 1 de El Mono Azul

A revista El Mono Azul foi o medio
que acolleu a maior parte da súa
producción poética bélica, composta por romances de loita en sintonía co romanceiro popular que
se trataba de crear naquela época

e ao que ese voceiro consagrou
toda a sección “Romancero de la
guerra civil”. Nela publicou, entre
1936 e 1937, “Las vacas de Ávila”
(nº 1, 27-8-1936), “La falsa promesa” (nº 4, 17-9-1936), “Fernando de
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La Sección de Literatura de
la Alianza inaugura en este
número el “Romancero de
la guerra civil”. Se pide a
todos los poetas antifascistas de España, anónimos y
conocidos, que nos envíen
inmediatamente su colaboración.

D Í A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

•

Pero durante 1937 Lorenzo Varela
entrou de cheo na reportaxe bélica no diario Ahora. Diario de la
Juventud, publicado en Madrid
como órgano das Juventudes
Socialistas Unificadas. Así o
demostran “La vanguardia de la
producción. Un nombre de sacrificio y heroísmo. Toda la fábrica
es una brigada de choque” (nº 64,
12-3-1937), “Desde Guadalajara.
Invasión. España contra el fascismo italiano” (nº 68, 17-3-1937),
“Las muchachas, al servicio de
la victoria” (nº 95, 17-4-1937),
“Apuntes de la guerra y la revolución. Un prisionero y tres evadidos” (nº 195, 10-8-1937) ou “De
las trincheras a la escuela (Cabos
y sargentos de la 45 división)”
(nº 205, 21-8-1937). Pero, ademais destes escritos estritamente
periodísticos, a ese medio aportou igualmente o poema “Primero
de mayo” (nº 107, 1-5-1937) e o
artigo “Literatura de guerra” (nº
188, 1-8-1937).
Así mesmo, tamén en 1937 colaborou na revista Hora de España,
concretamente coas prosas “Contra
viento y marea. De la disconformidad a la comodidad, y otras cosas”
(nº VI, junio, 1937) e “Bilbao” (nº VII,
julio, 1937), e cos poemas “Palabras
en el fuego”, “A un joven héroe”
e “Hoy” (todos tamén no último
número citado).
Por último, refuxiouse en Francia,
de onde se trasladou a México, iniciando alí un exilio que continuaría en Bos Aires, lugares os dous
últimos nos que deixou ampla
constancia do seu activismo cultural e social.

Lorenzo Varela en Bos Aires no 1942
Refuxiouse en Francia,
de onde se trasladou a
México, iniciando alí un

Os textos da guerra literaria de
Lorenzo Varela son pois un documento inestimable para coñecer o
compromiso político e literario do
escritor galego, pero tamén para
verificar a súa contribución consciente á revolución cultural que
supuxo a creación e promoción
do romanceiro da guerra civil na
zona republicana.
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exilio que continuaría
en Bos Aires, lugares
os dous últimos nos que
deixou ampla constancia
do seu activismo cultural
e social.

Manuela Sánchez
Gravado de Seoane.

CARMEN BLANCO

Rodríguez Fer, Unión libre. Cadernos
de vida e culturas.

Carmen Blanco centrouse como
ensaísta nas interrelacións de poder,

Sobre literatura e cultura galega publi-

muller, sexo e cultura, temática na

cou os libros Conversas con Carballo

que abriu camiño en Galicia con máis

Calero (Galaxia, 1989) e Carballo

duna decena de libros.

Calero: política e cultura (Do Castro,
1991), así como diversas edicións

Exerce como profesora titular de

introducidas de autores contemporá-

Literatura Galega da Universidade de

neos. Colaborou en numerosos libros

Santiago de Compostela no Campus

colectivos, actas de congresos, revis-

de Lugo e coordina, con Claudio

tas especializadas e xornais.

Carmen Blanco

H ai na poesía galega de Lorenzo Varela unha

o pintor Seoane, coautor da creación multiartística
que ambos protagonizan. Con posterioridade, en
Lonxe (Botella al mar, Buenos Aires, 1954), ao lado
da homenaxe ao guerrilleiro Manuel Ponte, aparecerá outra homenaxe a unha muller anónima que
apoiaba a guerrilla, Manuela Sánchez, acompañada,
como no caso do poemario anterior, do correspondente gravado de Seoane. Desta maneira, Lorenzo
Varela reúne no conxunto da súa poesía galega tres
mulleres históricas que exalta dun xeito distinto nos
seus versos, atendendo á propia diversidade delas e
á visión da muller sostida polo poeta.

significativa e excepcional presenza da muller como
suxeito histórico que cómpre resaltar e vincular co
feminismo de Luís Seoane, así como co progresismo
galeguista e comunista do propio poeta, un progresismo que convive, non obstante, cunha sexofobia e
un sexismo reaccionarios, especialmente presentes
nas súas sátiras castelás.
En efecto, no brevísimo poemario Catro poemas
para catro grabados para o álbum de Luís Seoane
“María Pita e tres retratos medioevales” (Resol,
Buenos Aires, 1944) homenaxea a heroína María Pita
e a soldadeira María Balteira, deixándose levar pola
concepción profeminina do mundo do seu amigo

María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez son
tres mulleres diversas, tamén consideradas de
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maneira diferente pola historia ata o momento en
que son cantadas polo autor de Torres de amor. Pita
é a heroína guerreira recoñecida desde o primeiro
momento pola historia oficial e a memoria institucional. Balteira é a soldadeira satirizada e vilipendiada nos cancioneiros masculinos medievais e non
recoñecida en absoluto pola historia oficial nin pola
memoria colectiva. Sánchez é, como Balteira, unha
muller popular non recoñecida pola historia oficial
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mais presente na restrinxida memoria popular da
guerrilla antifranquista. A poesía de Lorenzo Varela
fai memoria das tres mulleres históricas, que son
exaltadas, unha delas, Balteira, como muller alegre,
e as outras dúas como mulleres fortes, Pita, como
“varona” e a outra, Sánchez, como “mai de nós”.
Seguindo a ideoloxía dominante no peculiar patriarcado galego, a homenaxe ás mulleres fortes é total e
nela implícase ao completo a subxectividade do eu
poético que canta a fortaleza guerreira da muller
loitadora na guerra contra
a invasión exterior e a fortaleza maternal da muller
comprometida valentemente coa causa popular
da loita contra a invasión
interior fascista. E seguindo esa mesma ideoloxía
patriarcal, no caso da
muller alegre a homenaxe xa non é incondicional e o eu poético mantén
unha irónica ambigüidade misóxina e sexista que
está en consonancia coa
ambigüidade e a estigmatización social do prototipo da soldadeira en xeral
e da artista María Balteira
en particular. Mais vexamos agora como é ese
canto lorenzovaleriano
da muller forte que enlaza coa poética galaica de
Eduardo Pondal e Ramón
Cabanillas.
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María Pita, a varona
Di o poema «María Pita»:

I
María das batallas,
levareiche unha frol por cada bala;
i unha cunca de leite
arrebuxada en neve
para che curar a sede.
¡Sede mortal, varona, a desta patria:
queima no peito con ardente brasa!
II
María das batallas,
dareiche un ruiseñor por cada bala,
i unha estreliña nova
no berce d ´unha dorna,
núa, espida, graciosa:
Varona dos meus ollos, unha estrela
que ti ganache, poderosa e leda.
III
Muller da soberana libertade,
os artilleiros danche alfecería
e faite o mar patrona da cidade.
Din as miñas campanas, escoitade,
de monte a monte e mais de ría a ría:
O bronce meu, teu bronce foi María.

Nesta composición María Pita, a defensora da Coruña
fronte á invasión inglesa de 1589, de acordo co prototipo xenérico da muller forte ao que pertence, é cantada como guerreira a través do apelativo “María das
batallas”, verso advocativo co que comeza o poema e
que se repite ao inicio da segunda estrofa. En estreita
relación co canto á guerreira está o canto á muller
con calidades propias do xénero sexual masculino,
que testemuñan os vocativos “varona” e “varona dos
meus ollos” cos que o eu poético a invoca, así como a
categoría de “alferecía” e de “patrona da cidade” que
lle conceden, respectivamente os artilleiros e o mar.
E, así mesmo, a súa característica máis salientable e
inherente, a da fortaleza, é simbolizada polo bronce

co que a identifican as campás, proclamándoa como
tal en todo o territorio galego: “Din as miñas campanas, escoitade, / de monte a monte e mais de ría a ría:
/ O bronce meu, teu bronce foi María.”
Polo demais, o eu poético agasalla esta muller forte
con fermosas doas entre as que están “unha frol”
e “un ruiseñor” “por cada bala”, dous símbolos da
beleza e da alegría asociados á feminidade que ela
encarna e á paz que axudou a proporcionar. Entre os
agasallos aparece tamén “unha cunca de leite / arrebuxada en neve / para che curar a sede”, simbólica
bebida branca e fría para remediar a “sede mortal”
do ardente amor patriótico que queima no peito
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como unha brasa vermella: “¡Sede mortal, varona, a
desta patria: / queima no peito con ardente brasa!”.
E a entrega de obsequios remata con “unha estreliña
nova / no berce d´unha dorna, núa, espida, graciosa: / (…) unha estrela / que ti ganache, poderosa e
leda”, un símbolo da liberación e da honra por ela
gañadas.
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A muller cantada nesta composición é definida en
Galicia hoy (Ruedo Ibérico, Buenos Aires, 1966), a
coñecida publicación do exilio vencellada ao grupo
de Seoane no que se encontraba Lorenzo Varela,
como unha heroína lendaria das guerrillas galegas
da que se fai a seguinte semblanza: “de San Vicente
de Corrés (Cesures), en la provincia de La Coruña.
Su casa, conocida por el hogar de los “chintos”, era
centro de reunión y enlace de guerrilleros, a los que
en la última partida ella muere defendiendo, siendo
fusilados su esposo y sus dos hijos en venganza de
que con su sacrificio personal cubrió la retirada del
guerrillero Antonio Nouche Costa”. A súa figura, tal
como nos é presentada nesta memoria da guerrilla,
responde ao prototipo da nai galaica que é tamén
sempre unha nai forte, asociada á casa rural, como
lar e como centro da vida tradicional, que ela mesma
representa seguindo a estirpe matriliñal, e dotada
da calidade da fortaleza.

Manuela Sánchez, a nai de nós
Di o poema «Manuela Sánchez»:

Pomba, ponla, mai, señora,
guía, vara, mai de nós:
Hoxe non quero saber como te chamas
nin preguntar qué foi da túa mocedade.
Hoxe non quero máis que te lembrar de novo

En consonancia con esta imaxe, o poeta preséntanola como unha “mai de nós”, como unha matriarca
ou nai comunal que exerce de guía e emblema
popular, á vez galaico e universal, ao xeito da nai de
Gorki: “mai e guía de nós, da nosa vida enteira”, di
explicitamente na segunda estrofa.

no cume mais antergo das mámoas proteitoras,
ergueita, xurdia, forte, lanzal coma ninguén.
E fose coma fose, ti chamaraste ponla,
a mais verde do verde carballo que se vira.
Aguia mortal na guerra, na paz señora pomba,

O poema é un memorial no que esta nai de nós é
exaltada na súa función mítica de guía do pobo,
sen importar nada a súa realidade concreta de muller cun nome e unha vida de seu: “Hoxe non quero
saber como te chamas / nin preguntar qué foi da
túa mocedade”. E así é lembrada “no cume mais
antergo das mámoas proteitoras”, como unha altísima deidade protectora caracterizada pola máis
extrema dignidade: “ergueita, xurdia, forte, lanzal
coma ninguén”, seguindo as liñas máis emblemáticas do canto da muller forte de Pondal, ás que cómpre sumar tamén as máis significativas do canto
matriarcal de Cabanillas nos apelativos de “mai”
e “señora”. Estas dúas raíces poéticas conflúen na
síntese do poema que é o refrán co que comeza
e remata o canto: “Pomba, ponla, mai, señora, /
guía, vara, mai de nós”, unha enumeración acumulativa de nomes simbólicos que definen a “Manuela
Sánchez” do título nas recorrencias fónicas, léxicas

mai e guía de nós, da nosa vida enteira.
Ti chamaraste ponla, ti chamaraste a vara
mais outa do pombal.
Non chegan a ti as balas dende que pomba es,
verde no zumo verde da figueira e da vide,
verde ponla,
pros labregos de Lugo e pros granxeiros
dos verdes cómaros do mundo.
Pomba branca e máis branca
pros brancos mariñeiros de Vigo sempre branco
ou pros dourados mariñeiros de Siam.
Pomba, ponla, mai, señora,
guía, vara, mai de nós.
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e semánticas e que culminan no sintagma posesivo e afectivo que os contén
a todos, “mai de nós”, guieiro comunal
noso.
O resto da composición repite e amplifica o contido do refrán, matizando
os sentidos dos apelativos “pomba”,
“ponla” e “vara”, que se intensifican
ao identificarse uns cos outros nun
xogo constante de significados libres
asociados multiplicadores da beleza
das imaxes: muller, liberdade, paz,
filla do pobo, guieiro... Desta maneira,
a segunda estrofa comeza designándoa
ponla por enriba de todas as continxencias anteriores e insistindo na súa
excepcionalidade: “E fose como fose,
ti chamaraste ponla, / a máis verde do
verde carballo que se vira”. Continúa
identificándoa coa pomba da paz e dándolle a señoría, ao tempo que exalta as
súas calidades guerreiras de ave rapaz:
“Aguia mortal na guerra, na paz señora
pomba”, E remata coa recorrencia que
sintetiza as dúas imaxes anteriores,
insistindo de novo na súa excelencia:
“Ti chamaraste ponla, ti chamaraste a
vara / mais outa do pombal”. A terceira
estrofa enlaza con esta imaxe comunitaria do pombal ao retomar a da
pomba primeiro, “Non chegan a ti as balas dende
que pomba és”, para continuar logo coa da ponla,
“verde no zumo verde da figueira e da vide, /
verde ponla, / pros labregos de Lugo e pros granxeiros / dos verdes cómaros do mundo”, e rematar
outra volta coa da pomba: “Pomba branca e mais
branca / pros brancos mariñeiros de Vigo sempre
branco / ou pros dourados mariñeiros de Siam”.
En síntese, ponla e pomba, fermosísimo emblema,
de intensímas cores verde e branca de esperanza,
traballo e paz, para as xentes populares todas de
Galicia e do mundo, nomeadas nas metonimias
galaicas dos labregos de Lugo e os mariñeiros de
Vigo e nas universais dos granxeiros do mundo e
os mariñeiros de Siam.

Dúas mulleres fortes
Son, pois, “María Pita” e “Manuela Sánchez” dous
cantos a dúas mulleres fortes galaicas. A primeira é
a muller guerreira á que o poeta exalta dándolle trazos positivos propios do prototipo viril ao nomeala
“varona” (como fai tamén coa figura de Dolores
Ibarruri, a Pasionaria), darlle o rango militar de
alferecía e o de patroa da cidade. E a segunda é a da
nai tutelar, a matriarca guía e emblema do pobo ao
que pertence e polo que morre. Con estes dous poemas Lorenzo Varela afianza a presenza das mulleres
fortes na historia, apontoando a historia institucional, no caso de María Pita, e potenciando a historia
resistente, no caso de Manuela Sánchez.
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ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ

Catedrático de Xeografía e Histo-

Nada en Monforte, cursa

estudos

peña as súas funcións laborais na

ria no Instituto Otero Pedrayo en

superiores no Instituto Británico e

Biblioteca da Deputación Provincial

Ourense, membro do Instituto “Padre

no Instituto Universitario Pedagóxi-

de Ourense, rexistrando e inventa-

Sarmiento”, na actualidade desempe-

co de Caracas, completando poste-

riando os seu fondos.

ña o cargo de Director da Biblioteca

riormente os seus estudos de inglés

da Deputación de Ourense.

en Londres. Na actualidade desem-

O LEGADO
DE BLANCO
AMOR

VINTECINCO ANOS
Texto: Enrique Bande Rodríguez
Mª Carmen Pérez Rodríguez
Fotografías: Eduardo Blanco Amor

O

Autorretrato
día 1 de Decembro de
1979 falecía en Vigo o
poeta e novelista Eduardo

Blanco Amor, unha vigorosa personalidade literaria e corrector dos poemas escritos en galego por García
Lorca. O diario La Región, o día 3
de Decembro de dito ano informaba
que varias personalidades asistiran
ao enterro de Blanco Amor no seu
Ourense natal. Os seus restos cobertos coa bandeira de Galiza partiron
da Casa Consistorial até a igrexa de
Santa Eufemia do Centro. No acto
oficial estiveron presentes o alcalde
don José López Iglesias, o presidente
da Excma. Deputación don Victorino
Núñez e varias personalidades do
mundo da política e da cultura. No
cemiterio de San Francisco falaron
Ogando Vázquez, Paz Andrade,
Alonso Montero e José Luis López
Cid. Con este acto, a cidade de
Ourense dáballe o seu último adeus
ao escritor.
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O diario La Región, o día 20 de
Decembro de 2004, publicaba a
nova da homenaxe que o Centro
Galego de Bós Aires acollera o
día anterior en honra do escritor
ourensán no 25 aniversario do seu
pasamento, acto ao que asistiu o
Conselleiro de Emigración, quen
destacou a figura do literato. O “Pen
Club” instaurou o 1 de Decembro
como data dedicada ao escritor e
a Excma. Deputación de Ourense
comprometeuse a erixirlle un busto.
Méndez Ferrín, o mesmo día e con
motivo da ofrenda floral promovida
polo “Pen Club” que se fixo diante
da tumba de Blanco Amor, reclamou
un monumento en Ourense para
o escritor. Tamén se lle fixo outra
homenaxe na Fundación Caixa
Galicia.
Como contribución a un meirande
coñecemento e difusión da obra e
do legado de Blanco Amor, facemos
a continuación una pequena reseña
do citado legado, propiedade da
Deputación Provincial de Ourense
e que forma parte da bilblioteca
que leva o nome do noso insigne
escritor.

A biblioteca

Noia, 1958

de Blanco Amor
Con motivo do 25 aniversario da súa

Esta biblioteca foi adquirida pola

municipal aprobaba o inicio do

morte fíxose unha encendida ofrenda

Excma. Deputación de Ourense por

expediente para o nomeamento de

no cemiterio de San Francisco, acto

1.500.000 ptas. Os dereitos de

fillo predilecto de Ourense a título

no que o académico Alonso Montero

propiedade intelectual de toda a

póstumo do escritor Eduardo Blanco

mencionou a condición de republi-

obra de Eduardo Blanco Amor adqui-

Amor con 18 votos a favor e 2 en

cano e de homosexual de Blanco

riunos a Editorial Galaxia no ano

contra, ambos concellais do Boque

Amor2.

1993 aos seus herdeiros, que naquel

O 11 de Xaneiro de 1980, o pleno

1

Nacionalista Popular Galego .

momento eran vinteún, co fin de

1. Dosieres: moble dosieres, caixón número 2.
2. Dosieres: moble dosieres, caixón número 2.
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facilitar a xestión deses dereitos nese
momento e de cara ao futuro. Por
esta razón, a biblioteca da Excma.
Deputación é dona de canto se
garda na Biblioteca de Blanco Amor,
pero non pode reproducir nen editar,
nin reeditar nada do adquirido pola
editorial Galaxia sen o seu permiso3.
A Biblioteca de D. Eduardo Blanco
Amor componse de libros impresos e
de fondos arquivísticos.  

Libros impresos
Segundo o ficheiro, ascenden a un
total de 1.814 títulos. Conservamos
un inventario que consta de 103
follas utis mecanografiadas e seladas co cuño da Biblioteca e do
Arquivo da Deputación Provincial de
Ourense, realizado por D. Francisco
Javier Espino Domarco. Dito inventario está asinado o 20 de Agosto
de 1982 e inclúe os libros impresos
que se custodian na Biblioteca da
Deputación e todo canto se garda no
Arquivo desta entidade.
As obras impresas que están recollidas nesta Biblioteca foron publicaMarrocos 1935

das entre os anos de 1843, data na
que Mariano José de Larra publica a
obra que está rexistrada co número

de Xaneiro de 2003 por quen redac-

por Blanco Amor. Todos os exempla-

1.136 e titulada No más mostrador,

tan estas notas. Entre os impresos

res a que aludimos están situados

editada en Madrid na imprenta

desta biblioteca achamos algúns

na sala-altillo, vitrinas número 5-8

Yenes e a máis recente é a obra

exemplares con máis de 250 anos

e 10.

titulada Cuentos de Orense que ten

de antigüedade, polo tanto raros,

por autor a don Ricardo Outeiriño,

esto é de difícil adquisición, moitas

Ante a imposibilidade de enumerar

editada en Ourense na imprenta de

veces primeiras edicións difíciles de

todos os títulos por falla de espazo

La Región e que leva como signatura

conquerir no mercado do libro vello

neste artículo e ademais por non

o número 209. A reseña íntegra dos

hoxe en día. Achamos, sobre todo,

ser esta a súa finalidade, damos

libros impresos que se conteñen na

centos de exemplares publicados

un listado dos principais autores e

Biblioteca foi supervisada o día 23

en Hispanoamérica e alí adquiridos

editoriais:

3. Arquivo-Biblioteca de BLANCO AMOR. Excma. Deputación de Ourense.
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Ribadavia, anos 30

Manuel Luis Acuña, Rafael Alberti,

Vallejo, Ramón Cabanillas, Julio

Cunqueiro, Curros Enríquez, Isaac

Dámaso Alonso, Basilio Álvarez,

Camba, Ricardo Carballo Calero,

Díaz

Manuel Azaña, Azorín, Pío Baroja,

Carlos Casares, Camilo José Cela,

María del Carmen Enríquez Salido,

Jorge Luis Borges, Antonio Buero

Miguel

Francisco del Riego, Celso Emilio

de

Cervantes,
74
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Noia, 1958

Ferreiro, Anxel Fole, Federico García

Entre as principais

Lorca, Aquilino Iglesias Alvariño,

editoriais atopámonos

(Braga), Galicia (Buenos Aires),

Juan

coas seguintes:

Tiempo  Esotérico (Buenos Aires), Ronsel

Ramón

Jiménez,

Valentín

Lamas Carvajal, José Luis López Cid,

(Buenos Aires), Ateneu Comercial

(Lugo), Assimil (Paris), Cruz del Sur

Basilio Losada, Marcelo Macías,

Galaxia (Vigo), El Ateneo (Buenos

(Chile), Diputación (Orense), Bertrand

Manuel

Marías,

Aires), Atlanta (México), Losada

(Lisboa), Plaza y Janés (Barcelona),

Ramón Menéndez Pidal, Ricardo

(Buenos Aires), Castrelos (Vigo),

Claudio

Antonio,

Julián

García

(Montevideo),

E. Molinari, Eugenio Montes, José

Ariel (Barcelona), Espasa Calpe

Libraría José Olympio (Río de Janeiro),

Neira Vilas, Pablo Neruda, Antonio

(Madrid), Universidad Nacional (La

Ministerio de Educación (Caracas),

Odriozola, José Ortega y Gasset,

Plata - Argentina), Fundación Barrié

As Burgas (Buenos Aires), Cometa

Ramón Otero Pedrayo, Valentín Paz

de la Maza (La Coruña), Imprenta

(Puebla - México), Nós (Santiago

Andrade, Manuel Prego, José Ramón

López (Buenos Aires), Centro Gallego

de Compostela), Planeta (Barcelona),

Fernández Oxea, Antonio Rey Soto,

(Buenos Aires), Sur (Buenos Aires),

Langenscheidt

Vicente Risco, Ernesto Sábato, Luis

Real Academia Gallega (La Coruña),

Gráficas Tanco (Orense), Ediciones

Seoane, Gonzalo Torrente Ballester,

Siglo XXI editores (México), La Región

Ercilla (Chile).

(Berlín

-

Munich),

Antonio Tovar Bobillo, Luis Trabazo,

(Orense), Universitaria (Puerto Rico),

Manuel Tuñón de Lara, Francisco

Emecé editores (Buenos Aires), Instituto

Quen desexe máis información pode

Umbral, Miguel de Unamuno, Ramón

del Libro (La Habana), Sudamérica

recurrir a esta Biblioteca que perman-

del Valle Inclán, Mario Vargas Llosas,

(Buenos Aires), Del Pacífico (Santiago

ce aberta de Luns a Venres de 8.30

Pura e Dora Vázquez.

de Chile), Ecuador (México), Céltiga

da mañá a 19.30 da tarde.4

4. Arquivo-Biblioteca de BLANCO AMOR. Excma. Deputación Ourense.
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Nació hace 100 años." Consta
de doce artigos, algúns deles de
Maribel Outeiriño. A segunda carpetilla "EBA. Jornadas del Centenario
de Blanco Amor", consta de vinte
artigos. A terceira titulada "Blanco
Amor", consta de trece artigos e a
cuarta "EBA. Roteiro a Esmorga",
componse de once artigos5.

Fondos arquivísticos
O arquivo de Blanco Amor está localizado no depósito Mueble ARQUIVO
EBA I-II, no compacto número 6 e no
altillo da sala. Intégrano as seguintes seccións: publicacións periódicas, epistolario, obxectos persoais e
artísticos, recortes de prensa e follas
soltas, carteis, varios e actividade
fotográfica.

Publicacións periódicas
Ditas publicacións están metidas en
vintetres caixas sen numerar coa
palabra "CAJA" como única identificación. A continuación colócanse
alfabeticamente as publicacións que
hai en cada unha. Algunhas están
encadernadas e o resto metidas nun
estuche. Están localizadas no depósito, compacto número 6, estanterías
número 125, 130, 135 e 140. A
continuación enumeramos as publica-

Acordeonista, Ourense

cións que compoñen este apartado
Artigos periodísticos

196 artigos publicados nos diarios

integrado entre os fondos arquivísti-

de Blanco Amor

La Región e no Faro de Vigo. Tratan

cos de Blanco Amor6.

sobre temas ourensáns e sobre persoForman parte dos dossiers que con-

naxes galegos. Nese dossier tamén

La Actualidad Española (Madrid),

servamos no moble dossiers, caixón

figuran catro carpetillas: a primeira

Alba (Vigo), Alén Mar (Buenos

número 2, letras B-C. Trátase de

leva por título "EBA. Serie La Región,

Aires),

5. BLANCO AMOR, Eduardo: Dosieres. Biblioteca da Excma. Deputación Ourense.
6. Catálogo de Publicacións periódicas de BLANCO AMOR.
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Epistolario

(Betanzos), Archivo Español de Arte

Estafeta (Madrid), Orense: revista

y Arqueología (Madrid), Argentina

de la Excma. Diputación de Orense

(Buenos Aires), Argumentos (Madrid),

(Orense), Organón (Lyon), País

Artes y Letras Argentinas (Buenos

Semanal (Madrid), Papeles de Son

está localizada no depósito mueble

Aires), Atlántida (Buenos Aires),

Armadans (Palma de Mallorca), Paris

Arquivo EBA I. Componse de 1.131

Blanco y Negro (Madrid), Boletín

Match (París), La Petite Ilustration

cartas, datadas entre 1928 e 1978,

Auriense (Ourense), Boletín Culturas

(París), Pipirijaina (Madrid), Posible

e están dirixidas por persoas e edito-

(Embajada de Argentina en España

(Madrid), Posío (Orense), Primer

riais. Os orixinais gárdanse en once

– Madrid), Boletín de la Academia

Acto (Madrid), Reseña (Madrid),

caixas e delas conservamos un listado

Colombiana (Bogotá), Boletín de la

Resol (Buenos Aires), Revista Instituto

completo ordeado alfabeticamente.

Real Academia Gallega (La Coruña),

José Cornide de Estudios Coruñeses

Dito listado comeza coa carta remi-

Boletín Informativo Fundación Juan

(La Coruña), Revista de Estudios

tida por José Abades, o 26 de Xullo

March (Madrid), Bulletín Hispanique

Extremeños (Badajoz), Revista de

de 1974 e remata coa remitida por

(Madrid),

Occidente (Madrid), Revista de la

Maruja Zuluaga desde León o 21

Camp de l’Arp (Barcelona), Caras

Universidad de México (México),

de Novembro de 19778, anque ao

(Bordeaux),

La

Calle

A correspondencia de Blanco Amor

y Caretas (Buenos Aires), Casa de

Revista

Cultura

final figura unha de Xoan Pla remitida

las Américas (La Habana), Céltiga

(Caracas),

(Santiago

desde Barcelona o 21 de Maio de

Nacional

de

Santiago

(Buenos Aires), Centro Gallego de

de Cuba), Soportal (Orense), Sur

1937. Está gardada fora do lugar que

Barcelona (Barcelona), A Centuria

(Buenos Aires), La Table Ronde

lle corresponde alfabeticamente.

(Ourense), A Coruña: paraíso del

(París), Teatro (Madrid), Teima (La

turismo

Coruña), Terra (Buenos Aires), Triunfo

A continuación reseñamos unicamente

Cultural (Embajada de Argentina

(Madrid), El Urogallo (Madrid),

os nomes dalgunhas das persoas que

en España - Madrid), Cuadernos

Verba (Santiago de Compostela),

lle dirixiron cartas a Blanco Amor e os

da Escola Dramática Galega (A

Yorick (Barcelona).

lugares dende onde as envían:

(A

Coruña),

Cuaderno

Coruña), Cuadernos de Ruedo Ibérico
(Paris), Cuadernos para el Diálogo

NOMES

PROCEDENCIA

(Madrid),

Acuña, Luis
Alberti, Rafael
Alfaya, Javier
Aller, Ángel
Alone (Hernán Díaz Arrieta)
Alonso Montero, Jesús
Alvarado, Rafael
Álvarez, Basilio
Arias y Díaz de Rábago, Carmela
Armesto Fernández España, Victoria
Ateneo de Montevideo
Azaña, Manuel
Baltar, Arturo
Veiras García, Manuel
Blanco Torres, Alberto
Bouza Brey, Fermín
Bóveda, Xavier
Cabanillas, Ramón
Carballo Calero, Ricardo
Carré Alvarellos, Leandro
Casares, Carlos
Álvaro de las Casas
Castelao

Madrid
Buenos Aires
Madrid
Montevideo
Santiago de Chile
Lugo
Caracas
Madrid
A Coruña
Madrid
Montevideo
Madrid
Ourense
Santiago de Compostela
(sin lugar)
A Estrada
Buenos Aires
Cambados
(sin lugar)
A Coruña
Cangas de Morrazo
Noia
Madrid – Buenos Aires

Chan

(Madrid),

Don

Saturio (El Ferrol), Élite (Caracas),
Estafeta Literaria (Madrid), Galicia:
revista del Centro Gallego (Buenos
Aires), Galicia Emigrante (Buenos
Aires), Galicia Obreira (La Coruña),
Galicia 80 (Ourense), Gallaecia (A
Coruña), Grial (Vigo), Grupo de
Traballo Galego (Londres), Heartfield
(Madrid),

Hermandad

Gallega

(Caracas), Historia y Vida (Barcelona
- Madrid), Hora de España (Valencia),
Hora de Poesía (Barcelona), L’
Illustration Théatrale (Paris), Infor
mación Argentina (Buenos Aires),
Información

Comercial

Española

(Madrid), Madrid: cuadernos de la
casa de la cultura (Valencia), Nós
(Ourense), A Nosa Terra (A Coruña),
A Nosa Terra (Buenos Aires), Nueva
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láminas, obxectos decorativos e artís-

NOMES

PROCEDENCIA

Centro gallego de Buenos Aires
Centro gallego de Caracas
Centro orensano de Buenos Aires
Cuevillas, Florentino
Díaz Pardo, Isaac
Dónega Rozas, Mariano
Edicciones Alfaguara
Ediciones Destino
Ediciones Júcar
Ediciones do Castro
Editorial Galaxia
Editorial Losada
Fernández del Riego, Francisco
Ferreiro, Celso Emilio
Filgueira Valverde
García Sabell, Domingo
Hermandad gallega de Caracas
Hermandad gallega de Buenos Aires
Losada Castro, Basilio
Martínez Risco y Macías, Sebastián
Méndez, Cosme
Montes, Eugenio
La Nación
Neira Vilas, José
La Noche
Ogando Vázquez, Julio
Otero Pedrayo, Ramón
Paz Andrade, Valentín
Piñeiro, Ramón
Ramón Fernández – Oxea, José
Rey Soto, Antonio
Santiago, Jacinto
Santiago, Silvio
Seoane, Luis
Silverio Cañada, editor
Suárez Picallo
Taboada Chivite
La Vanguardia
Lloria, Federico

Buenos Aires
Caracas
Buenos Aires
Ourense
A Coruña
A Coruña
Madrid
Barcelona
Gijón
A Coruña
Vigo
Buenos Aires
Vigo
Caracas
Pontevedra
Santiago de Compostela
Caracas
Buenos Aires
Barcelona
(sin lugar)
Buenos Aires
Roma
Buenos Aires
Buenos Aires
Santiago de Compostela
(sin lugar)
Ourense
(Vigo)
(Santiago de Compostela)
Madrid
Ourense
Viana del Bollo
A Coruña
Buenos Aires
Gijón
Madrid
Verín
Barcelona
Valencia

ticos, cerámicas, esculturas, bronces,
cobres repuxados, revisteiro, artigos
de escritorio, pitilleiras, obxectos de
Sargadelos, marfiles, colección de 23
crucifixos, placas dedicadas a Blanco
Amor nas súas homenaxes, reloxio de
bolsillo e obxectos relixiosos, artesanía
popular, bandeirins, obras pictóricas de
Xaime Quessada (xerografía), Laxeiro
(debuxo), Prieto Nespereira (tinta),
Prego de Oliver (debuxo), Colmeiro,
Castelao (debuxo), Siro, Vidal Souto
(lámina), Seoane (lámina), Díaz Pardo
(relieve).
Estas están localizadas no altillo da
sala.

Recortes de prensa
e follas soltas
Están situadas no depósito, compacto
número 6, estanterías 150 e 155,
metidos en 8 carpetas. Os títulos
máis importantes reseñámolos a continuación:
Galicia (Buenos Aires), Galicia (Centro
Gallego de Buenos Aires), ABC, ABC
Sevilla, El Adelanto, Airiños, Atenea,
Blanco y Negro, Boletín de la Escuela,
La Calle, dibujos curiosos, Correo de
Galicia, Correo Gallego, Cuadernos
para el Diálogo, El Defensor de

Só nos resta dicir que hai unha abun-

Obxectos persoais

dante correspondencia entre Vicente

e artísticos

Granada, Destino, El Día, Diario de
Barcelona, Diario de Sesiones, Diario

Risco e Blanco Amor que abarca

de Pontevedra, Diario 16, El Diario

os anos de 1920, 1922, 1923,

Neste apartado figuran títulos, diplomas,

Ilustrado, El Diario Montañés, Élite, La

1926, 1930, 1931, 1936 e 1961.

nomeamentos como o de Vicecónsul de

Época, Ercilla, España Republicana,

Dita correspondencia xa foi dada a

España en Bos Aires, 1937, e obras

España Libre, El Español, Stampa,

coñecer por don Francisco Espino

numeradas como son óleos, dibuxos,

El Europeo, Faro de España, Faro

pinturas, gravados, paixases, carteis,

de Vigo, La Gaceta, El Ferrol Diario,

7

Domarco .

7. ESPINO DOMARCO, Francisco: Correspondencia entre Risco e Blanco Amor. Boletín Auriense, XIV-XV, 1986, páxs. 25-28.
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Festa
Ficción, Gran Enciclopedia Gallega

Carteis

to en dous mobles dedicados a Blanco

(restos), El Hogar, La Hoja del Lunes (La

Amor, que contén conferencias dicta-

Coruña), La Hoja del Lunes (Orense),

Relacionados con festas e con actua-

das por Blanco Amor, Centenarios, a

La Hoja del Lunes (Vigo), La Hora,

cións teatrais e musicais. Gardados

cultura Galega e os emigrantes, cer-

Ínsula, El Ideal Gallego, El Ideal de

na carpeta número IX, localizada no

tames, estatutos, emigrantes, orixinais

Granada, Informaciones, El Laborista,

depósito, compacto número 6. Non

de obras de Blanco Amor, poesías,

Lugo, El Mercurio, Mundo Diario,

os detallamos a continuación por

nomeamentos, homenaxes, xornadas

Mundo Gallego, La Noche, La Nación,

non os considerar de interés para o

en honor de Blanco Amor, biografía

El Nacional, El Norte de Castilla,

cometido que nos ocupa.

de Blanco Amor, copias dos Poemas
Gallegos de Lorca.

Noticias, Noticias Gráficas, Nuevo
Zigzag, Opinión Gallega, El Pueblo
Gallego, Revista Hispanoamericana,

Varios
Actividade fotográfica

Pueblo de Madrid, El Progreso, La
Prensa, El Plata, El País, Las Riberas

Este apartado está integrado por

del Eo, El Siglo, Tele Exprés, Telégrafo,

folletos, catálogos de exposións e

O legado fotográfico de Blanco Amor

Triunfo, Noticias Económicas, La Unión,

programas, gardados en 3 caixas

componse de 3.485 fotografías que

Visión, Vida Gallega, Vanguardia, Voz

sen numerar localizadas no depósito,

podemos clasificar en 14 apartados

de Galicia, T.V., Faro de Vigo, Voz de

compacto número 6.

ou áreas temáticas:

Terra, 32 Pistas, Diario de Galicia, El

Tamén incluimos neste apartado 35

1.- Retratos de Blanco Amor: aquí

País Semanal.

caixas numeradas gardadas no depósi-

incluimos 258 fotografías artísti-

Galicia, El Correo Gallego, A Nosa
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García Lorca coa súa nai
cas da súa xuventude, del nas súas

Amor: trátase de 397 fotografías nas

7.- Fotos de actos político-sociais

viaxes, retratos da súa vellez, e diver-

que aparecen Otero Pedrayo, Antón

nos que aparece Blanco Amor: 83

sas fotografías do noso personaxe no

Tovar e Rafael Alberti.

fotografías nas que figura o autor,

seu facer literario.

como son: acto político do Partido
4.- Fotos de Federico García Lorca e

Republicano

en

Arxentina

con

2.- Fotos de xente con Blanco Amor:

o seu ambiente: son 24 fotografías do

Azaña, a inauguración do Plus Ultra

son 134 fotografías nas que el apa-

poeta andaluz con quen lle unía unha

con Ramón Franco e conferencias

rece acompañado de intelectuais,

grande amizade e certo afecto.

diversas.

literatos e artistas como Celso Emilio
Ferreiro, Maruja Mallo e Alberti, de

5.- Fotos de nenos e adolescentes:

8.- Fotos de temas costumistas, relixio-

políticos como Manuel Azaña e de

un total de 88 fotografías de bebés

sos e laborais: este apartado consta

amigos que influiron na súa traxec-

e de xoves.

de 258 fotografías de procesións

toria vital como Ángel Chamorro,

relixiosas, bailes populares e feiras

Paz Andrade e Enrique Campos

6.- Fotos de mítins e de actos políti-

Menéndez.

co-sociais: 49 fotografías colectivas
nas que non aparece Blanco Amor

9.- Fotos de monumentos, obras

3.- Fotografías de familiares, intelec-

entre os personaxes captados pola

escultóricas e pictóricas: a colección

tuais e outros coñecidos de Blanco

cámara.

componse de 185 fotografías entre
80
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Louro, Muros, anos 60

as que figuran entre outros o monu-

12.- Fotos de paixases urbáns: unha

as que atopamos animais (burros  

mento á Sardana e o monumento ao

colección de 248 fotografías nas que

sobre todo), tellados, cemiterios...

Quixote en Madrid.

aparecen vistas de cidades e rúas
Blanco Amor, na colección fotográ-

por el visitadas.

fica que temos reseñado, revélase-

10.- Fotos de edificios e elementos

nos como un grande observador e

arquitectónicos: un total de 730

13.- Fotos de paixases rurais: 197

fotografías entre as que se atopan

estampas do mundo rural chileno,

reporteiro detallista, popular, cheo

imaxes da catedral de Barcelona,

arxentino, español...

de tenrura e certo egocentrismo.
Regálanos na súa colección retazos

de Santiago e de Ourense. Tamén
abundan os hórreos e os crucei-

14.- Fotos de temática mariñeira:

da historia que lle tocou vivir. As

ros.

260 fotografías cuxo obxectivo é a

súas principais características son a

mar, os pescadores faenando, bar-

búsqueda dunha temática variada,

11.- Fotos de paixases naturais:

cas, praias, peiraos e redes.

da luz, a captación física, psicolóxica e a observación8.

218 fotografías nas que Blanco
Amor busca a paisaxe ante todo.

15.- Fotos de temática variada: este

Representan xardíns, alamedas, e

apartado componse de 280 foto-

árbores como a sobreira.

grafías sen encadre específico entre

8. Para redactar este apartado, síntese do arquivo fotográfico de BLANCO AMOR, seguimos a catalogación que dende fai uns meses ven realizando
nesta Biblioteca Fátima Fernández Gómez, licenciada en Historia da Arte Contemporánea e Museoloxía. Unha investigadora experta en fotografías
quen en breve publicará un traballo que levará por título: Legado fotográfico de Blanco Amor. Trátase dunha das promesas da investigación no campo
da fotografía como documento histórico-artístico. Sexa para esta xoven o noso parabén, unha cordial felicitación e o noso agradecemento.
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nión sobre diario acontecer social
de Galicia.

Técnico de Cultura do Concello
de Celanova, foi delegado de La

Premio de xornalismo da Festa do

Región de Ourense para as comar-

Pulpo (1992) e premio Xosé Aure-

cas de Celanova e a Baixa Limia e na

lio Carracedo (1997), ten publicado

actualidade colabora asiduamente

varios monográficos sobre distintos

con este medio con artigos de opi-

aspectos da historia de Celanova.

Celso Emilio,

25 anos na memoria
de Celanova
Antonio Piñeiro

C

on motivo da publicación

de volta do mundo, cando quero

cáseque á marxe do tempo, para

dun libro ilustrado, conme-

achar un pouco de paz e sosego para

morrer coma nun soño, esa terra, que

morativo do milenario de

o meu esprito canso.

semella máis imaxinada ca real, esa
terra está en Celanova.»

San Rosendo, Celso Emilio Ferreiro
escribía un fermoso texto, que máis

Celanova é para min un mito, que

que unha presentación da súa vila

é tanto como dicir un conto de

Tan só dous anos despois de botar

natal, era unha declaración de prin-

nunca acabar. Un mito -mito significa

a andar estas fermosas “palabras

cipios sobre cómo un espacio axuda

fábula- que comezou hai dazaoito

en romaría”, unha noite de verán,

a formar unha personalidade e de

séculos cando os nosos antergos,

acougando na casa dos seus fillos

qué xeito o mundo se ve dunha deter-

os Coelerni, baixaron dende o cas-

en Vigo, deitouse para descansar

minada maneira segundo sexa a

tro de Coeliobriga -hoxe monte de

e xa non espertou máis que para a

primeira xanela pola que un mira ese

Castromao- para estabelecérense no

historia da literatura galega e para a

mundo ó través dela.

lugar de Coelianova que, oitocentos

historia da poesía.

anos despois, se chamaría Celanova,
Baixo o título de “Celanova no cora-

onde San Rosendo fundou o seu

Con motivo do 25 anivesario daquel

zón”, dicía, naqueles días 1977, o

Mosteiro, pedra solar da vila e a suá

inagardado pasamento, Celanova, por

poeta: «A miña patria primordial, o

razón de ser e estar no mundo.

medio do seu Concello e da Fundación

meu país primiceiro está en Celanova,

Curros Enríquez, decidiu sacar á rúa

cos seus vales namorados que a

As causas polas cales San Rosendo

os seus poemas co fin de que veciños

cinguen, húmedos e fecundos, anai-

deixou a sede e o báculo mindonien-

e visitantes poidesen convivir durante

nados por ventos benévolos, sulcados

ses para vir a Celanova, de freire, e

uns días coas intensas sensacións que

por ríos cantareiros que veñen de

quedar aqui a vivir e morrer, hai que

provocan as palabras cando están

lonxanas cumes e van camiño do mar

atribuirllas ós misterios sacros da ins-

preñadas de amor á terra.

en romería. Rilke o dixo: "A patria do

piración divina. Pero foi, dende logo,

home é a súa infancia". En Celanova

unha decisión sabia e acertada, pois

Velaí, pois, unha ducia de poemas,

transcurriu a miña nenez e adolescen-

se hai no mundo unha terra onde

unha selección deses versos que

cia deslumbradas. Alí comecei a des-

os ollos poidan descansar libremen-

definen “Onde o mundo se chama

cubrir o mundo. Dalí saín en busca do

te, onde o corazón benigno poida

Celanova” e lle teñen dado dimen-

mundo ancho e alleo. E ata alí chego,

latexar sen angurias e o home vivir

sión universal á súa terra.
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Lonxana Celanova vinculeira,
torre ebúrnea da miña mocedade,
cando te lembro sai da súa toqeira
coma un furón de soños, a saudade.
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ALMA DA TERRA

Unha chuvia monótona e tristeira
cai decote na miña intimidade,
e sinto que unha sombra silandeira,
coma un solpor o meu esprito invade.
Quero voltar a ti, nai agarimosa,
colo natal, arxila rumorosa,
pra acalar esta anguria que me berra
dende o fondo da noite estremecida,
pedindo amor, pregando fe de vida
pra ser eternamente alma da terra.
Caracas 1971

Nacín (modestia fora)
nun lugar onde o mundo
se chama Celanova.
Moitas vegadas
a miña nai contóumo.

MODESTIA FORA

O día que ti naciche
houbo estranas sinales no ceo.
Outo era entón o vento de xaneiro,
as pombas do solpor tornaban lentas
na serán sosegada.
Arpas invisíbeles,
penduradas das torres centinelas,
mentían un rumor de frautas doces.
Cando chegou a noite envolta en nardos
coutóu a derradeira luz do día
que aguniaba alá lonxe
como brasa mortiza dun rescaldo.
(Como brasa mortiza
ten sido a miña vida,
como brasa mortiza dun rescaldo.
Por eso vivo coa angueira
de non saber si son lume
ou si son somente fume
dunha remota fogueira.)
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TERRA
Todo o meu ser está ligado á terra,
sábeme a terra todo na memoria,
terra o camiño, terra a miña historia,
terra esta voz que no deserto berra.

OS MEUS AMIGOS
A recoller me dediqué esta tarde
las solitarias calles de mi aldea,
acompañado por el buen crepúsculo,
que es el único amigo que me queda.
NICANOR PARRA

Ademáis do solpor
quédanme a min
outros grandes amigos
na vila onde nacín.
Quédanme as outras torres
douradas polo vento,
quédanme as pombas
que aniñan no convento.
Son meus os bosques,
son miñas as campás,
miñas as noites frías
e as tépedas mañás.
Quédanme as longas tardes de verao
morrendo entre luzadas solermiñas.
E as canciós que se cantan nas tabernas
son todas miñas.
Teño alá algun vello compañeiro
da miña adolescencia desnortada
e pode que se lembre con añoiro
da miña mocedade inadaptada.
Quédanme as rúas
e as fontes,
quédanme as corgas
e os montes.
E xunto á cinza
da lareira paterna
quédame aínda
sangue fraterno.
E quédame tamén
o berce do meu canto,
e teño alí ós meus
durmindo en paz
no camposanto.
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O vento era segrel na Pedramoa
e na Coutada envolta en rechouchíos
ían mociñas ledas con pandeiros
nun remexer de risas e donaires.

En Celanova había un neno triste
cun fondo río de orfandá no peito.
Dime, señor, ¿qué voces temerosas
se pousaron no teito dos seus soños,
cativo Prometeo sin consolo
decote a pedra de volcán atado?

En Celanova había un neno triste
con cárceres durmindo longas noites
i amargos sons de bronces nos abrentes
de torres sulagadas baixo a néboa.

¿Qué escuridá sin nome, abutre cego,
mordeu a súa alma,
pomba sin fel voando sobre a lama
en busca de quentura e de surrisas?

Era un neniño nado para lóstrego,
doído de soidá, lévedas mágoas
dun derradeiro amor que nin xiquera
fora casulo ou ar de volvoreta.

Pono, señor, a túa man dereita,
pois era un neno triste e non xugaba,
nin tiña outra ledicia que o balbordo
dunhas campás o alborexar o día.

PROCRAMA ÓS MEUS VECIÑOS
Ouro vello de outono e prata fina,
a lúa embaixo, o sol enriba.
Nesa surrisa túa, Celanova,
pola que pasa o vento,
hai unha triste historia non contada,
feita de amor e troquelada en ferro.
Longos días de pranto e de cinza,
a lúa embaixo, o sol enriba.
Por ise rostro craro,
no que se miran todas as estrelas,
pasan sulcos de luz estremecida,
cantigas de mencer, noites de pedra.
Escumas de saudades sempre vivas,
a lúa embaixo, o sol enriba.
Cando surrís, libéraste. Só saben
surrir aqués que levan a esperanza.
Quen espera non morre
i o que sabe surrir é quen se salva.
Afía o teu lecer, a espada afía,
a lúa embaixo, o sol enriba.
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EIQUÍ SERÁ
Quero morrer eiquí (cando me chegue
a hora da viaxe que me agarda).
Eiquí, niste silencio
de pombas arruladas,
niste vento que dorme nos piñeiros
un profundo soño de arelanzas.
Quero morrer eiquí con ollos postos
no fumegar das tellas, na borralla
do tempo, frente a frente
de min, aberta a ialma
aos latexos das horas, nunca tarde
ateigada de arpas.
Van e veñen as nubes viaxeiras,
as anduriñas pasan.
O pandeiro da chuvia
repinica unha maina
melodía de outono,
que no roncón do río se acompasa.
Quero morrer eiquí. Ser sementado
nesta miña bisbarra.
finar eiquí o meu cansancio acedo,
pousar eiquí pra sempre as miñas azas.

PAISAXE CON FIGURA
E véxome rubir, neno que eu era,
montado nun burriño, costa enriba,
camiño de Acebedo onde mouraba
toda a infancia miña.
No outo de Penagache branqueaba a neve
e morría o outono.
A serán e a paisaxe, irmás xemeas,
esvaíanse nos bosques de ouro.
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O MEU VAL
Donde doy pasos perdidos
Por tierra que todo es aire.
LOPE DE VEGA

Meu largasío val de Celanova
que o meu tempo de neno alomiñache
con sombras de outos páxaros, con ventos
cantando polos bosques de amieiros.
As mazairas en frol,
os acebos i os pinos que te arrolan,
apréixanche a cintura tan galana,
tan cinguida de ríos namorados,
meu rumoroso val dos pitorreises,
das calandrias, das rolas, das papuxas
pola serán enriba
nun solpor de lonxanos hourizontes.
Val das campanas fondas, volvoretas,
feitas froles cheirosas nos curutos,
rosas de quente voz polas ladeiras.
val das raposas loiras, das doniñas,
que entre carqueixas pasan fuxidoiras,
mentres as rás orquestran nas xunqueiras
noites mainas de luz estrelecida.
Lémbrote a ti, terra dos meus abós,

berce dos mortos meus que están durmindo
un soño de raigames e de nubens,
de brancas maus decindo adiós á neve.
en folerpas de pombas manseliñas.
Nunca en ningures houbo un sol tan morno
como o que a ti te aquece gasalleiro
nas raxeiras do inverno baixo os olmos
ou rente os muros longos das tapadas,
meu garimoso val das silandeiras
mañás envoltas en pandeiros tristes
I en lizgairos marmurios de cantigas.
Nunca en ningures vin verdes mais puros,
tan vizosos outeiros, tantas mozas
de ollada azur,
andando cun mecer de corvas novas.
¿Cándo, meu tempo, cándo levarasme
deica aquiles regatos choutadores
que van ós ríos cantando en romeiría
e chegan até o mar grande e lonxano
arrecendo a mirtos e loureiros?
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CANTIGA PRA DURMIR A UN NENO
Celanova ten un vento,
Celanova un vento ten,
un vento peleriñante,
un vento que vai e ven.

Meu neno, no teñas medo,
que iste vento é meu amigo,
i anque rosma polas rúas
non te levará consigo.

Un vento que máis que vento
é un teimoso roncón
fungando polos tellados
con grave e tristeiro son.

Vento que vas á ventura,
¿non ollas cómo che aceno?
Vaite deiquí paseniño
deixa dormir ó meu neno.

Iste vento vagamundo,
vai coa lúa, ven co sol,
vai cos mozos, ven cos vellos,
vai coa neve, ven coa frol.

¿Ónde se marchóu mi padre
o ventiño reiseñol,
ventiño de doce gaita,
ónde se foi co seu fol?

Vai coas nubes viaxeiras
por camiños de romaxe.
Ven co pandeiro da chuvia
repenicando a paisaxe.

O vento atópase canso
do seu constante bulir.
Deitóuse nos piñeirales,
coma nun berce, a dormir.

De día vai cos paxaros
i anda a brincar polas hortas.
De noite ven cos morcegos
i anda a petar polas portas.
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Quero acougar nunha terra
i ando a buscar unha patria,
senlleira e ceibe, que teña
un ledo vento de gaitas,
unhos homes de alma ergueita,
unha lingoa proletaria
que se fale sin xenreiras;
un ceo azul vestido,
unhas nubes viaxeiras,
unha cantiga de amigo,
un calis con sete estrelas,
un Ourense labrador,
unha donda Pontevedra,
unha Cruña frente ó mar,
unha Celanova esgrevia,
un Lugo color de aceiro,
un Vigo de ancha ribeira,
un Cambados soñador,
un Mondoñedo de feira,
un Tui a carón do río
que as súas torres espella,
i alá lonxe, toda de ouro,
nun outeiro, Compostela.

O ESTRANXEIRO
   
Pra os nenos poetas do Colexio
“Rosalía de Castro”, de Vigo

XANEIRO 1972, II

Cando quero chorar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a anguria me abafa.
Digo Moraima
e ponse a mar en calma.

O pan é máis útil que a
Poesía, pro ¿cómo comer o pan
Sin o compango da poesía?
A.S.

Cando quero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando semento a espranza.
Digo Moraima
e ponse azul a alba.

Cando quero surrir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a mañá é crara.
Digo Moraima
e ponse a tarde mansa.

Cando quero soñar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a noite é pechada.
Digo Moraima
e ponse a luz en marcha.

Cando quero morrer
non digo nada.
E mátame o silencio
de non decir Moraima.
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