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O día 7 de marzo de 1908 ás 9 menos cuarto

en cada homenaxe e en cada celebración, a figura

da mañá, despois de ter declarado expresamente o seu

de Manuel Curros Enríquez, non ía deixarse ocultar

desexo de procurar alivio para a doenza de pulmón que

de forma sinxela polo po que o tempo vai pousan-

padecía dende había algúns anos, arroupado por un

do paseniñamente por riba das cousas e por moitos

pequeno feixe de amigos nunha habitación da clínica

que foran os anos que foran caíndo por riba da súa

Covadonga do Centro Asturiano de La Habana –por inter-

memoria, sempre había un intre para que o pobo, ese

mediación do editor de “El diario de la Marina”, Nicolas

protagonista permanente das mellores letras de Curros,

Rivero– e a milleiros de quilómetros do seu entorno familiar

manifestase de forma masiva aquela mesma primixenia

máis íntimo, Manuel Curros Enríquez abandonaba para

devoción.

sempre aquel “mar lleno de tempestades” no que a vida
o obrigara a navegar dende moi novo, procurando a paz

É por iso que, agora, cando se están a cumprir cen anos

dun silencio definitivo que non había ser tal ata que, case

daquela data de referencia para a literatura galega,

un mes despois, os seus azos pousaron definitivamente no

unha revista que ten como alicerce dos seus principios

camposanto herculino de San Amaro, ó pé do mar.

fundamentais o estudio dos costumes, as crenzas, o
traballo e as tradicións do home, non podía menos ca

Acababa de morrer o irredento xornalista, o poeta impla-

facerse eco da presencia e a permanencia dun ourensán

cable, o home de por veces intransixente e decote inco-

que foi quen de pasar á historia como o cantor principal

rruptible, e de súpeto erguíase impoñentemente o mito

dos aires da nosa terra e o promotor máis importante da

que anos atrás xermolara e empezara a crecer.

rexeneración da nosa lingua, esa que fai que un pobo e
unha terra se entendan en comuñón.

Aquel que berrou ós sete ventos contra o absolutismo iconoclasta da Igrexa, que tiña desafiado a Deus sen tregua por

O proxecto non era doado, pois logo da celebración do

deixarse engaiolar polos ouropeis do poder esquecendo a

Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo”,

voz dos máis humildes, e que chegara a ridiculizar sen medo

que tivo lugar en Celanova no ano 2001 con motivo

á curia Papal, de súpeto víase transformado nunha especie

da celebración do 150 aniversario do seu nacemento,

de Cristo civil do novo século, espertando nas xentes da

calquera aproximación á biografía de Manuel Curros

terra unha admiración que rozaría case a devoción divina;

Enríquez corría o risco de repetirse ou de camiñar por

unha devoción laica, pero devoción á fin e ó cabo.

vieiros xa trillados de labor.

A xente non sabía ler, pero a súa poesía había tempo que

Por iso foi que optamos por incidir nas perspectivas

lle entrara polo oído en forma de melodía e en toda a

persoais que outros seguidores do seu proxecto –algúns

súa dimensión. Unhas veces harmoniosa, outras en clave

celanovenses coma el– deixaron escritas ou faladas.

de denuncia, pero sempre facendo súas as emocións que
no fogar ou na rúa, no descanso e no traballo, nos intres

E por iso é que aquí as deixamos ó seu dispor, para

de dor e incluso nos de lecer, o pobo presentía.

que ó remexer nelas poida decatarse da vixencia e a
actualidade que, cen anos despois, mantén viva a men-

Evidentemente aquela fortaleza agromadora do mito

saxe literaria, xornalística e sobre todo humana, do gran

civil que representaba en cada acto de lembranza,

escritor que foi Manuel Curros Enríquez.
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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 recorrido

neno labrego, como a obra galega

como emigrante por América. Autor

máis editada, estudada e traducida

de numerosas publicacións no eido

de todos os tempos.

No centenario
do pasamento
de

Curros
Xosé Neira Vilas

O

pasado 7 de marzo cum-

Borrero e as visitas dominicais ó seu

príronse 100 anos da

amigo Manuel Hierro, xoieiro da rúa

morte do poeta Manuel

Obispo.

Curros Enríquez, unha das tres grandes voces líricas do nosso rexur-

O seu último poema foi “A Alborada

dimento. Morreu na cidade da

de Veiga”, que leu no acto de home-

Habana a donde emigrara 14 anos

naxe ó músico mindoniense o 20 de

antes. Finou na clínica La Covadonga

decembro de 1907 día da estrea do

do centro Asturiano, no pabillón ou

noso himno. Ata o mesmo día que

sala “Ramón Pérez” (cadra que en

ingresou no hospital da Covadonga

1974 estiven ingresado no mesmo

(unhas tres semanas antes de fale-

lugar, onde me operaron, sentín unha

cer) escribiu o seu artigo diario na

emoción grande e ata pedín que me

Sección La Prensa do citado xornal,

trouxesen para reler Aires da miña

columna que alternaba con traballos

“Marina” era orixinario de Asturias.

terra).

de crítica literaria.

Conseguíu para o poeta un departa-

O seu último poema foi
“A Alborada de Veiga”.

mento de preferencia e foi encomenAndaba de mal talante e con proble-

Tivera e tiña discrepancias cos direc-

dado especialmenteo o director, Dr.

mas de saúde nos últimos tempos.

tivos do Centro Galego (véxase a

Manuel Bengo. Visitárono diversos

Padecía asma e reumatismo e tiña

poesía “A Espiña”) pero non foron

amigos e admiradores, e en especial

problemas cardíacos. Ía camiñando

esas diferenzas as que motivaron que

o músico Chané e un dos seus fillos

dende a casa de pensión na que

cando se agravou fose levado á enti-

así como Constantino Añel, Adelardo

moraba ata a redación do Diario de

dade asturiana e non a La Benéfica,

Novo, Nan de Allariz e Fontenla

la Marina, onde traballaba. Atrás

dos galegos. Foi así sobre todo por-

Leal. Outro médico que o atendía

quedaran as tertulias con Esteban

que D. Nicolás Rivero o director da

era o Dr. Ponce Soto e de continuo



~

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

O músico Chané foi un dos galegos
que visitou a Curros na clínica
La Covadonga.

estaba á súa beira o Dr. García Mon,
paisano a quen o poeta estimaba
moito.
Tiña algúns amigos, é certo, pero en
xeral era un gran solitario, como o
sería Eduardo Blanco Amor. Padecía
–segundo conta Alberto Vilanova–
“trastornos temperamentais que tanto
desequilibraron a súa vida de relación social”.
Pepe de Xan Baña sentía por Curros
grande admiración, axudárao no

Retrato de Curros Enríquez na Habana,
dedicado ó seu amigo Cesáreo Nieto.

semanario La Tierra Gallega e ofrecíaselle para calquera xestión ou servicio que necesitase. Deixou escritas
algunhas páxinas sobre el, que nos

Estivera uns meses en Galicia en

e familiares. Pero non poido ser.

permite achegarnos en algo ó Curros

1904, ocasión na que foi coroado

Sorprendeuno a morte cando viña

íntimo. Entre outras cousas dixo que

na Coruña en acto solemne presi-

de cumprir 57 anos. Moitos foron

era un home fácil de enganar e

dido por Manuel Murguía. Volta

os trasterrados que non puideron

dificil de desenganar (esto queda

a Cuba e mantén dende entón e

desandar o camiño cando xa tiñan

demostrado cando o enganaron coa

sempre o propósito de radicarse un

proxectado en firme o retorno. Caso

proposta de plantar bacelos na pro-

día no eido orixinario. Manifestoullo

semellante ó de Curros é o do pintor

vincia da Habana).

de viva voz e por carta a amigos

pontevedrés Arturo Souto.
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A morte de Curros causou forte impre-

trasladaron ó Centro Galego para

sión na capital de Cuba. Morreu

embarcar os seus restos o día seguinte

ás oito e media da mañá e pouco

no vapor Alfonso XIII. Entre os acom-

despois o seu cadaver foi trasladado

pañates achábanse José López Pérez,

ós salóns do Diario de la Marina.

presidente do Centro Galego, o com-

Fixéronselle gardas de honor. Nas

positor Chané e o poeta e drama-

primeiras horas do día 8 iniciouse

turgo Nan de Allariz. O goberno

o cortexo fúnebre ata o cemiterio.

cubano enviou o Xeneral da Guerra

Levárono en hombros os integrantes

de Independencia José A. Bravet. Os

do Orfeón Ecos de Galicia e do cuar-

restos do poeta chegaron a Coruña o

teto “Os Montes”, que chegara dous

31 de marzo de 1908 cubertos pola

días antes a cidade. Despediuno

bandeira de Galicia. A mesma ban-

Nicolás Rivero. Foi embalsamado e

deira que ondeara por primeira vez

quedou alí ata o día 19 en que o

na Habana catro anos antes.

E N R Í Q U E Z

Alberto Vilanova, un dos biógrafos
de Curros comenta que “padecía
trastornos temperamentais que
tanto desequlibraron a súa vida
de relación social”.

En 1904 Curros foi coroado na Coruña en acto solemne presidido por M. Murguía.
Caricatura de Gogue.
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CURROS ENRÍQUEZ
EN PALABRAS
DE CELSO EMILIO FERREIRO

Celso Emilio
diante da casa de Curros.
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CONTEXTUALIZACIÓN
DA CONFERENCIA

Foron os anos setenta momentos

labor pioneiro en moitos aspectos,

Contra desa forte presencia estatal,

de cambios importantes na socie-

pero tamén transcendental, dadas

absolutamente incardinada na socie-

dade galega, o chamado tempo da

as

que

dade ferrolá e con especial agravio

Transición estaba inzado de mul-

como urbe vencellada ao Estado e

nos tempos da dictadura, e mesmo

titude de iniciativas de todo tipo

especialmente ao estamento militar

como reacción e resistencia a esa

promovidas polos grupos políticos

desde a súa creación artificial e por

presión, o Toxos naceu para servir

e polas entidades culturais que, de

decreto, se poidera supor. Entre esas

de cordón umbilical que permitise

antiga ou de nova creación, reverde-

sociedades estaba –e está- o Real

non esquecer as orixes, cantas veces

cían ou comezaban unha frenética

Coro Toxos e Froles, decana das enti-

deturpadas ou simplemente ocultadas

actividade. A avideza por recuperar

dades folclóricas galegas desde a

para salferir e amolecer a identidade

o tempo perdido, as inquedanzas

súa fundación en 1914. “O Coro”, ou

propia; aínda que é difícil ocultar

dos máis motivados e mesmo os des-

“O Toxos”, como a coñecemos por

a galeguidade dunha cidade que

exos de coñecer e de formarse de

aquí, foi durante toda a súa historia o

ten barrios que se chaman de vello

boa parte da poboación, animaban

referente da presencia de Galicia na

Esteiro, Inferniño, Canido, Caranza,

un tecido socio-cultural inquedo e

cidade, con altibaixos, loxicamente e

A Malata, A Graña, etc., e na que

dinámico.

dadas as circunstancias vividas des-

naceron figuras como Fontenla Leal,

especiais

características

pois, con momentos para o esquece-

fundador da Academia Galega e

En Ferrol, que para boa parte de

mento, pero tamén escribindo páxi-

grande amigo e colaborador de

Galicia segue a ser unha cidade

nas gloriosas de acollemento e de

Curros en Cuba, ou Carballo Calero,

descoñecida, pola súa situación xeo-

protección e proxección de artistas,

só por poñer dous exemplos.

gráfica e polo xeral descoñecemento

literatos e intelectuais galegos nunha

da súa historia, ese dinamismo socio-

cidade que, erróneamente, foi con-

En definitiva, nese contexto e cando

cultural tivo unha singular relevancia

siderada como a menos galega de

as forzas políticas de esquerda de

e as asociacións desenvolveron un

Galicia.

carácter estatal tiñan moita importan11
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cia polo propio carácter obreiro da

tado e admirado polos movementos

Galicia deron xuntado os cartos

cidade, alonxadas nas súas reivindi-

da esquerda non especialmente iden-

para facer o monumento, entre as

cacións proletarias do galeguismo,

tificados co mundo do galeguismo.

que se atopaba, como non podía ser

o Toxos deu comezo a un programa

A súa chegada a Ferrol naqueles

doutra maneira, a Coral de Ruada,

de actividades culturais parello á que

intres hai que entendela como todo

de Ourense. Pero isto non era novo,

se entendía a súa esencia folclórica

un acontecemento, os medios de

xa o fixeran anteriormente, en 1917,

e programou durante anos diversos

comunicación volcáronse en facerlle

co monumento a Rosalía que hai na

actos divulgativos e de identifica-

entrevistas e o acto da súa conferen-

Alameda de Santiago.

ción co propio: conferencias (Xosé

cia estivo ateigado de xente.

Manuel González Reboredo para

Xa que logo, servan estas palabras

falar do antroido en Galicia), concer-

A razón de que Celso Emilio Ferreiro

do poeta celanovés Ferreiro falando

tos (Amancio Prada no Teatro Jofre,

viñese falar de Curros Enríquez tamén

do vate por excelencia de Celanova

recén chegado de volta de París,

está xustificada, porque naquel ano

para lembrar tamén o inxente labor

presentando o seu primeiro album

1978 conmemorábase o 70º cabo-

que os tantas veces denostados coros

“Vida e Morte”; os Festivais de Arte

dano do seu pasamento na Habana,

galegos fixeron a prol de Galicia en

Galega coa participación de intér-

hai exactamente trinta anos. Pero

momentos onde regalar o tempo que

pretes de esencia reivindicativa –Miro

tamén existe outra razón, antes fala-

non se tiña para andar a pé ou a

Casavella e outros–), exposicións

bamos da importancia de Toxos en

cabalo ou en vellos trastos que non

(Siro, Xaquín Marín), etc. Pois dentro

Ferrol, mais esquecimos falar da

andaban nin para atrás para levar a

desa dinámica hai que entender a

importancia de Toxos en Galicia

alegría do propio por toda Galicia,

presencia de Celso Emilio Ferreiro en

antes da Guerra. Gracias á inicia-

era moito máis que andar de festas e

Ferrol da man do Real Coro Toxos e

tiva de Toxos liderando –en razón

comelladas. Mentres non se faga un

Froles en 1978. C. E. Ferreiro vivía

de ser o decano- a todos os Coros

estudo serio e documentado do ver-

en Madrid colaborando na prensa

Galegos do momento, fíxose o monu-

dadeiro labor desenvolvido por estas

(ABC, Informaciones) e dirixíndo

mento a Curros obra de Francisco

entidades nas primeiras catro déca-

a Cátedra de Cultura Galega do

Asorey que está nos Cantóns da

das do século XX, a historia recente

Ateneo madrileño, había cinco anos

Coruña. Alí, aínda hoxe, nun lateral

de Galicia estará mancada.

que volvera de Caracas e resultaba

do monumento, pode lerse nunha

ser unha institución viva, obxecto

placa fundida en bronce nos esta-

Disfrutemos, pois, das gratas e sen-

de veneración e culto por parte das

leiros ferroláns e deseñada polo

tidas verbas de Celso Emilio recor-

novas xeracións que, ademais de ter

escultor –tamén ferrolán- Juan Balás

dando a figura de Curros, que poide-

acadado un posto por dereito propio

a relación de entidades folclóricas

mos gardar durante estes trinta anos

nas Letras Galegas, era tamén respec-

que cos seus concertos por toda

nunha cinta magnetofónica.

Pedro Xosé Blanco Llano
Secretario en 1978
do Real Coro Toxos e Froles

12
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Curros Enríquez, emigrante
conferencia
de

Celso Emilio Ferreiro
8 de Marzo de 1978

19,30 horas
Salón de actos do Real Coro Toxos e Froles
Rúa do Sol, 208. Ferrol

V

amos a falar do meu paisano, do gran poeta Curros
Enríquez, como emigrante.
O día sete de febreiro pasado,
ás dez da noite, hora cubana,
cumpriuse o setenta cabo de
ano do pasamento de Curros
Enríquez, nado en Celanova cincuenta e sete anos denantes, e
cuxa morte ocorreu na Quinta
de Saúde Covadonga do Centro
Asturiano da Habana. Este é un
dato importante como despois
veremos. Non morreu no sanatorio do Centro Galego. Estaban
presentes naquel doloroso trance
o escritor Adelardo Novo, o poeta
Nan de Allariz, o músico Chané e
un industrial ourensán que aínda
coñecín, xa moi velliño, que se
chamaba don Constantino Añel.

Curros chegara a aquelas terras
embarcado no vapor Mª Cristina,
no mes de marzal de 1894, camiño de México, onde realmente
proxectaba dirixirse como emigrante. No mes de abril do mesmo
ano, dende A Habana, escríbelle
ao seu grande amigo Martínez
Salazar, da Coruña, e dille: “Como
aquí ninguén sabía da miña
chegada, os primeiros días de
estancia na Habana foron para
min moi difíciles, tendo que
sufrir as consecuencias da profunda división que separa a esta
colonia galega”. (Despois engade)
“A todos, non obstante, débolles
gratitude. Uns e outros acaban
de darme probas de agarimo
opóndose á miña saída para
México e dándome os medios
para publicar o semanario “La
13
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Tierra Gallega” ao mesmo tempo
que se imprime, gracias a eles,
“El Diario de la Familia”. Tanta
sorte tiven que xa recollín máis
de seis mil subscricións”.
Esta carta desminte dunha maneira concluínte as versións relacionadas con esta viaxe de Curros.
En primeiro termo, Curros non foi
obxecto, como se ía dicindo -incluso como dixen eu por mala información- de ningún recibimento
triunfal por parte da colectividade
galega, que descoñecía como acabamos de ver agora o seu arribo á
illa de Cuba. Por outra banda, tampouco é certo que como solían
dicir naquel tempo os inimigos
de Curros, que este fora o culpable da división existente entre os
galegos da emigración, pois como
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lidade moi amarga que el iría descubrindo máis adiante a medida
que se adentraba no labirinto da
colectividade.

Casa onde
estivera
“La Tierra
Gallega”
dirixida por
Curros.

A todos, non obstante,
débolle gratitude. Uns e
outros acaban de darme
probas de agarimo opóndose
á miña saída para México,
e dándome os medios para
publicar o semanario “La
Tierra Gallega” ao mesmo
tempo que se imprime,
gracias a eles, “El diario de
la Familia”

se ve pola carta que acabamos de
ler, os galegos xa estaban divididos, como é costume, ao parecer
inveterada, tanto naqueles tempos
como nos nosos. Sen dúbida, para
facer boa aquela frase do cabaleiro medieval que dixo: “Somos
galegos e non nos entendemos”.
Se así é o panorama optimista
que Curros describe na súa carta,
a verdade é que se achaba un
telón de enganosas aparencias,
tras da cal agachábase unha rea14
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O periódico Tierra Gallega, que
no seu comezo foi unha publicación máis ben híbrida, vagamente rexionalista, comeza a derivar cara formas máis concretas
de ideoloxía política. De vez en
cando abroia nas súas páxinas
a prosa varuda do poeta, nunha
actitude francamente doctrinal.
Refuga o centralismo, refuga o
caciquismo, declama descontra a
servidume á que se tiña sometida
Galicia. Cando en 1895 a insurrección cubana, Curros adoita unha
actitude realista pois el adiviña
o que vai traer o porvir. Cre que
o comportamento dos políticos
españois na illa obedece a un falso
patriotismo que os levará fatalmente ao desastre. Pide para Cuba
a autonomía. As súas palabras
soan entón a traizón e deslealdade.
Chátano de “mambí”, que daquela
era un alcume infamante que os
patrioteiros acostumaban pórlle
aos seus inimigos políticos para
inhabilitalos civilmente. Mambí
eran un insurrecto cubano que
loitaba pola independencia da súa
patria. Ser español e ser ademais
mambí era ser, definitivamente,
un fillo proscrito de España.
Os subscritores de Tierra Gallega
comezaron, en vista desto, a darse
de baixa colectivamente da subscrición do periódico. Curros escribiulle a Lisardo Barreiro, ao poeta
Lisardo Barreiro -que aínda o coñecín eu aló polo ano 42, moi velliño,
vivía en Vilagarcía-. Escribiulle:
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“O meu periódico morreu. O
gobernador da Habana púxome
dúas multas seguidas, e como ía
poñerme a terceira, de matalo,
eu adianteime e suspendín a súa
publicación”.
A súa inimizade coas directivas do
Centro Galego faise entón total.
Naquel tempo fúndase o Centro
Galego da Habana, el intervén e
fai un gran poema que le o día da
inauguración do Centro. Naquel
intre, fano Presidente de Honra e
danlle o bastón de mando, como
se fora un alcalde dunha vila calquera de Galicia. Pero neste intre,
el rifa cos directivos, devólvelle o
bastón de Presidente de Honra e
en carta que lles dirixe, bótalles
en cara o pouco apego que lle
teñen ás cousas da terra acusándoos de que en vez de financiar
as obras dos escritores galegos
e creadores culturais de Galicia,
gastan os seus cartos en festas,
bailes e parvadas. Naturalmente,
esta actitude que recolle Curros
foi posteriormente, anos despois,
rectificada, e o Centro Galego
chegou a ser un emporio galego
importante no senso de mutualismo e de asistencia social. Foron
os que inventaron o que podemos
chamar hoxe seguros sociais e
mutualidades para os galegos emigrantes. Pero isto ocorreu moito
despois.
Nunha carta que se conserva na
Academia Galega, Curros cóntalle a Murguía estas incidencias e
infórmao da campaña que inutilmente fixo na prensa de Cuba e
de Madrid, para que lle fose renovado polo Centro unha pequena

“La Tierra Gallega”. Curros aparece como Director Literario.

O periódico La Tierra Gallega,

asignación que lle viñan dando
para que escribise e editase a súa
historia de Galicia. Dille el:
“Se eu fose García Barbón (que
era un personaxe importantísimo da época, un home inmensamente rico e un político galego)
non só lle reintegraría os seus
haberes senón que faría outras
15
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que no seu comezo foi unha
publicación máis ben híbrida,
vagamente rexionalista,
comeza a derivar cara formas
máis concretas de ideoloxía
política.
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Centro Galego de la Habana.

Naquel tempo fundase o
Centro Galego da Habana, el
intervén e fai un gran poema
que le o día da inauguración
do Centro. Fano Presidente
de Honra e dánlle o bastón

cousas para que soubese vostede
canto é o aprecio e a admiración
que sinto pola súa obra. Pero eu
non só non son García Barbón,
senón que me encontro aínda
máis abandonado que vostede,
sen patria, sen familia e case
que sen amigos”.

de mando, como se fora un
alcalde dunha vila calquera
de Galicia.

Os feitos que motivaron esta situación e o seu enfrontamento con
certos persoeiros representativos
da emigración galega, non foron
máis que meras incidencias tras
as cales agachábanse outras causas máis profundas de incompatibilidade. É preciso saber que a
emigración galega de todos os
tempos, como en toda colectividade humana, ten a súa chusma
indesexable. Non está composta soamente de homes honrados
16
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e de traballadores honestos, que
son a maioría, nas súas ringleiras
hai tamén pícaros desleigados e
logreiros.
Non foi nada novo o que lle ocorreu a Curros, nin tampouco foi
un caso illado e único. Tamén
Ramón Cabanillas e Antón Villar
Ponte tiveron, anos despois, un
enfrontamento semellante na
mesma Habana. E décadas máis
tarde, Alfonso Castelao sufriría
as mesmas dentadas en Bos Aires,
dos ananos ascendidos a ricos e
dos zorros listos que soamente
ven na emigración un tema negociable, e que rexeitan ao intelectual e ao artista sistematicamente, porque ven nel (e con razón
soberana) un serio obstáculo
para as súas sórdidas adicións

C E N T E N A R I O

D O

de caciques e manipuladores da
emigración.
Por outra banda, algúns dos escritores galegos que estaban xa na
Habana cando chegou Curros,
radicados en Cuba, cecais por
razóns de ciumes ou envexa nunca
viron con bos ollos a Curros. Por
exemplo, don Waldo Insúa [Waldo
Álvarez Ínsua]*, o máis destacado de todos eles, que dirixía o
semanario El Eco de Galicia. Eu
manexei a colección de todo ese
periódico e endexamais se falou
de Curros, cousa estrana, non;
pero ten a súa orixe en algo que
vou explicar agora.
No prólogo da novena edición de
Aires da miña terra, publicado
en Bos Aires en 1940, Alberto
Insúa, fillo de Waldo Insúa, di o
seguinte: “Grande amigo de mi
padre (refírese a Curros, claro)
que le dedicó un estudio crítico
y fue en Cuba uno de sus panegirístas, no se bien por que razones a poco de llegar Curros a la
isla, su amistad se quebró para
siempre”.
A verdade é que nunca existiu
tal amistade entre os dous escritores e elo porque denantes de
coñecerse persoalmente xa se
tiña quebrado toda posibilidade de vencello amistoso entre
ambos. A cousa foi así. En 1886,
Curros queixábase nunha carta
a un amigo de que un tal Chao,
que realmente debía ser un galego, encargado de facer a segunda
edición de Aires da miña terra,
sacada en Madrid, tivera impreso
varios miles máis de exemplares
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dos catro mil pactados e cobrados polo poeta. Esta superprodución pirata, foi vendida na súa
maior parte na Habana por Waldo
Insúa, que, de feito, como indica
seu fillo, tiña publicado un folleto crítico sobre Curros, usando
según este, para vender máis o
seu libro, a mesma cuberta de
Aires da miña terra. Curros di
nunha carta a Martínez Salazar:
“Lo mismo el señor Chao que el
señor Insúa, me han explotado
miserablemente”.
O Centro Galego e a Sociedade
Coral “Aires da Terra”, que tomara o nome do libro de Curros,
estaban daquela en permanente
rivalidade. Rivalidade, no trasfondo, política. Curros, que aínda
conserva nese momento un resto
de esperanza, fai un derradeiro
esforzo de concordia e publica
o seu poema Pola unión, que
a cantante galega, residente na
Habana, Dorinda Rodríguez, le
nunha grande festa celebrada no
Teatro Eiré con motivo do día de
Galiza.
Vou a ler o poema, parte del porque é moi longo, porque isto axúdanos a enmarcar esta situación.
Di Curros:

Non é en honor do Patrón
que esta noite a bailar veño,
anque a teño ao santo, teño
á Patria máis devoción.
Eu, polo si ou polo non,
cos santos quero estar ben;
mais quero estalo tamén
coa Patria onde fun nacido:
soio unha Patria hai na vida
e santos hai máis de cen.
17
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Ramón Cabanillas.
Debuxo de Castelao.

Non foi nada novo o que
se lle ocorreu a Curros,
nin tampouco foi un caso
illado e único. Tamén Ramón
Cabanillas e Antón Vilar
Ponte tiveron, anos despois,
un enfrontamento semellante.
Alfonso Castelao sufriría as
mesmas dentadas en Bos
Aires.
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Farto de evanxelizar
e facer no mouro estrago,
fai tempo que está Santiago
da santa gloria a gozar.
Con non menos batallar
contra todo mal goberno,
Galicia, en suplicio eterno,
decote está condenada,
e pídenos, desolada,
que a libremos dese inferno.
É tan grande o seu penar,
máncana tantos abrollos,
que coas bágoas dos seus ollos
coido que foi feito o mar.
Diante o trono e diante o altar
contra o seu mal pide acordo;
mais sin piedá nin remordo
do seu dolor, nunca escaso,
os homes non lle fan caso
e Dios permanece xordo...
¡Pobre vella! ¡Coitadiña!
¿Que pudo ela nunca ter
con ninguén, pra merecer
sorte tan dura e mezquiña?
¿Non derrochou canto tiña
polo ben desta nación?...
¿Quen a civilización
levou de Occidente a Oriente,
na nave resprandecente
que tripulaba Xansón?
¡Ti soio, Galicia Santa!
¡Ti, que no antigo señora,
escrava ximes agora
dos caciques baixo a pranta!
Véndote entre pena tanta
Teus bravos fillos ¿que fan?...
¿En que pensan? ¿Onde están,
que non collen os fouciños
e botándose ós camiños
a redimirte non van?
Arregañados os dentes,
uns cos outros agarrados,
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revoltos i enfurruñados,
semellan a cans doentes.
Nas propias carnes os dentes
agarran, sin compasión,
e despreciando a razón
que toda xenreira borre,
¡esquecen súa Nai, que morre
chea de infamia e baldón!
Galegos que me escoitades,
galegos que a verme vindes:
¡hoxe de eiquí non saídes
sin facer as amistades!
Das nosas debilidades
o diaño non se ha de rir.
Ímonos todos unir,
matando rencores cegos;
¡que na unión dos bos galegos
está da Patria o porvir!
Xuntas estrelas i estrelas
forman o azul firmamento;
xuntas as ondas do vento
da nave moven as velas;
xuntas as pallas sinxelas
forman as medas xigantes;
xuntas as gotas pingantes
forman regatos ombríos,
xuntas as aguas dos ríos
forman océanos bruantes.
Todo, pra ser grande e forte
se une, xunta e reconchega:
quen á discordia se entrega
vai dereito cara á morte.
Non agarde mellor sorte
quen fomente a división;
que a unión de todos os bos
é lei de tan alto alento
¡que pra estar no Sacramento
hastra a ten cumprido Dios!
Non pido bravos nin palmas,
nin coroas esta noite;
pido a todo o que me escoite
a unión, que é a vida das almas;
18
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a unión, que do éter nas calmas
buscan a brisa i a flor;
a unión, que todo delor
consolo encontra no mundo;
a unión, que é xerme fecundo
de ben, de forza e de amor.
Por esta unión feiticeira
volverá a Patria a ter vida;
por esa unión ben querida
veño a bailar a muiñeira.
Colonia galega enteira:
anque falto de donaires,
non este berro desaires
en que esta unión reconcentro:
¡que o Presidente do Centro
estreite a man da dos Aires!.
Pero o seu xesto xeneroso, desgraciadamente non tivo eco, foi como
unha voz clamando no deserto e
a discordia entre galegos continuou. Era inevitable que Curros
rematase como rematou, sufrindo
as dentadas dos cans de palleiro,
dos caciques da emigración; as
inxurias e calumnias dos cabaleiros da industria que, polo xeral,
son os que dominan con malas
mañas e gobernan con peor estilo as sociedades dos emigrantes
galegos nas Américas, en case que
todos os tempos.
Pero naqueles días ocorreu algo
que veu ensanchar máis aínda as
súas diferencias cos caciques da
colectividade. O feito foi o seguinte: o sete de decembro de 1896, un
batallón de soldados españois, ao
mando do Comandante Cirugeda,
(que era a castelanización do apelido galego Ciruxeda) sostivo cos
insurrectos cubanos un combate
no que morreu, por pura casualidade, o cabecilla insurrecto cuba-
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Waldo Insúa, fundador
e director de El Eco de Galicia.

no Antonio Maceo. O día once, é
dicir, catro días despois, o Diario
de la Marina da Habana, que
era un periódico español, publica
unha nota na que propón unha
homenaxe aos soldados e mandos daquela unidade que tiñan
ofrecido á nación española como
“aguinaldo” de Navidade, a cabeza
do mulato Maceo.
A morte de Maceo tivo unha certa
transcendencia porque os políticos españois e en xeral o pobo
español, coidou que coa morte do
cabecilla acabábase a guerra de
Cuba. Estaban totalmente equivocados. O Comandante Ciruxeda,
era, como di o seu apelido, galego,
e de aí que a proposta de homenaxe que fixo o Diario de la
Marina fose de inmediato aceptada polos seus paisanos, segundo nota publicada en dito xornal
poucos días despois.
Di así: “Las sociedades gallegas
de La Habana, en representación de la colonia, acordaron
obsequiar con un banquete el
próximo día de Navidad, al
valiente Comandante Cirugeda
y a su batallón por heroico comportamiento en el combate de
Punta Brava, donde fue muerto
el cabecilla Maceo. Entre los concurrentes a la asamblea que se
celebró al efecto, se reunieron en

Algúns dos escritores galegos que estaban
xa na Habana cando chegou Curros, cecais por
razóns de ciumes ou envexa nunca viron con bos
ollos a Curros. Por exemplo, D. Waldo Insúa,
o máis destacado de todos eles, que dirixía
o semanario El Eco de Galicia.
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Xunta directiva da sociedade
«Curros Enríquez da Habana»
(1928).

Logo, a sociedade
galega da Habana
acabou mudando
de opinión e incluso
chegaron a constituírse
sociedades
co seu nome.
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un momento, como base para el
banquete, cuatrocientos veinticinco pesos de plata, diez terceroles (non sei que moeda é esta),
diez cacerolas de vino, doce cajas
de vino de Jerez, dos terneras,
tres mil puros, tres mil cajetillas
de cigarros y mil filloas, además
de todo el pescado necesario
para la confección de doscientas
empanadas. La subscrición continua abierta entre los gallegos,
a los que felicitamos por su oportuna iniciativa”.
O lugar escollido para o banquete foi o da praza da pequena
poboación de Punta Brava, onde
20
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o cabecilla fora morto. Entre soldados e paisanos asistiron perto
de mil douscentos comensais.
Nas mesas, fronte a cada invitado
había unha carta impresa, forrada
co escudo de Galiza, na que figuraba o menú seguinte:
“Vinos y licores de Oia, Avia,
Valdeorras, Ribera del Miño y
Valdepeñas; entremeses surtidos;
tortilla de chorizo a la española;
arroz con pollo a la valenciana;
empanada de pescado a la gallega; lechón asado a la criolla;
jerez, sidra y cerveza; postres y
frutas variadas; café, tabaco y
cigarros”.
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A cabeceira da mesa dicía:
“Banquete con el que la colonia
gallega de La Habana obsequia
a las fuerzas que al mando del
valiente Comandante Cirugeda,
vencieron al servicio de la
patria en la gloriosa acción
en la que fue muerto el principal cabecilla y feroz mulato
Antonio Maceo”.
Non é para contar o que foi aquela
incivil comellada celebrada sobre
o mesmo lugar onde se vertera o
sanque dun home que polo menos
merecería o silencio e o respecto
dos seus adversarios. Tampouco
é para describir o indignado noxo
de Curros ao ver como o Centro
Galego apadroaba aquela entroidada. Noxo seguido da impotencia de
non poder protestar publicamente
pois a censura de imprensa naquela época que gobernaba Cuba o
Xeneral Weyler, viña imposta, era
absolutamente cerrada. Tampouco
podía escribir no seu periódico,
porque o Diario de la Marina no
que el traballaba profesionalmente como redactor era o iniciador
desta homenaxe. Entón escríbelle
aos amigos de Galicia: “E noxaron por sempre o honor da nosa
patria”, dille a don Carlos Sabina,
que era un periodista coruñés, moi
amigo del.
Pouco tempo despois, os acontecementos precipitáronse camiño da
solución final. Estala a guerra cos
Estados Unidos. As hostilidades
foron breves e decisivas. Curros,
resumindo as súas ideas, publica
un artigo nun xornal de Madrid no
que analiza a funesta política española en Cuba. Di el: “Nada tan
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Portada
da Biografía
de Curros escrita
por C. E. Ferreiro.

Na miña condición de

antiespañol ni tan brutal como
esa política feroz que aquí imponían los hombres menos ilustrados y cultos de la colonia y que
lograba hacer triunfar siempre,
ignoramos por qué medios tenebrosos, los programas de todos
los partidos, política antinatural,
porque negaba la libertad a un
país rodeado de todos republicanos, que habían encontrado en
la libertad su condición esencial
de vida; política absurda, porque
nos exigía a todos los que vivíamos de este ...
[Cambio de cinta]

“... de nuestros hermanos de
Cuba”.
A seguir e despois de analizar
minuciosamente a conducta de
cada un dos políticos españois res21
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biógrafo que fun do
poeta poiden saber que
a súa vida conxugal non
era harmónica. Quizais,
a súa muller non estaba
preparada para convivir
cun home de tan forte
personalidade como
Curros.
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ponsables daquela desfeita, engade: “No es nueva esta falta de sentido de nuestros gobiernos. Ella
preside todas nuestras catástrofes
nacionales. Es, por decirlo así, el
mal español. Tan español que la
lengua castellana ya lo denunció
en uno de sus poemas primeros
hace más de siete siglos” . E a continuación cita este verso:

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

Decían los malfadados
En mal hora nascimos
Diéranos Dios España
Guardar no la supimos
Si el [...] somos nós
Bien nos lo merecimos
Por nuestro mal sentido
En gran yerro caímos

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

Volve a vida de Cuba á normalidade. Moitos de aqueles galegos que
extrañeceran a Curros, comprenden o seu erro e desexan desagravialo. Danse conta de que o poeta
tiña razón e que eles non souberan
mergullar até o fondo o problema
das cousas de Cuba. Comprenden
que a excomuñón civil decretada por eles contra Curros constituíra unha tremenda inxustiza.
Na homenaxe que lle tributan,
Curros le o seu poema A espiña
no que fai historia dos aldraxes
sufridas e denantes de perdoar as
aldraxes increpa duramente aos
seus antigos detractores. Vóuvolo
ler, porque este poema define
moito mellor que todo o que eu
poda contarvos sobre o proceso
de Curros emigrante:

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

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

Mais deses que, eiquí chegado,
con gaita me recibiron
e cando enteiro me viron
quixeron verme aforcado;
deses, con alma de can,
que coidan, na súa insolencia,
que se merca unha concencia
por catro codias de pan;
deses que medrando vin
dos abusos do poder
i a xornal quixeran ter
un cómplice mudo en min;
deses pra quen todo enteiro
o orden moral é un negocio,
a cubiza un sacerdocio
i o millor Dios o diñeiro;
deses pra quen fun mambí
cando era máis español
i enchen cos mambís o fol,
ida xa España de eiquí;
deses entre quen semeei
semente de paz i amor
pra coller un deshonor
por cada gran que ceibei;
deses que na loita cega
que descontra min trabaron
hastra matar non pararon
a probe terra galega;
deses que cando a fundei
ofrecéronme a súa caixa
22
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e déronseme de baixa
cando a cobrar lle mandei;
deses que de raiba cheos
da porta me despediron
e abríronma cando viron
que ma abrían os alleos;
deses que na época vella
dixeron de min horrores
en papeis de dúas coores:
alaranxada e vermella;
que pra eso a nosa bandeira
serviu na súa man odiosa,
pra erguerse ante a xente nosa
e arriarse ante a extranxeira;
deses que, o nome calando,
non me quero eiquí ocupar:
quen as fai ten que as pagar
i eles xa as están pagando.
O amigo que me convida
a cantar nesta velada,
denantes de ver calada
a miña musa ferida,
quer que vos diga as razóns
por que non saio nin entro
na Benéfica, no Centro
e nas galegas reuniós.
Según el, fuxindo ó trato
dos paisanos que me queren
doulles pé pra se ofenderen
e pra terme por ingrato,
Son algo ingrato, é verdade.
Mais pode decir en cru
que na miña ingratitú
non entrou nunca a vontade.
Xornaleiro do porvir,
decote sobre o meu tallo,
eu vivo do meu traballo
e traballo pra vivir.
I así, a un xornaleiro tal
que non agarda melloras
nin de rebaixar as horas,
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nin do aumento do xornal;
que non ten casas nin tendas,
nin merca papel do Estado,
nin dá diñeiro ó fiado,
nin cobra foros nin rendas,
a deixar o seu mester
non o podedes forzar,
si é que non o querés matar
do que non querés morrer...
E son eles dende entón,
xefes da obreira milicia,
os que han de alzar a Xusticia
por cúpula da creación.
Aí tendes as razóns
por que non saio nin entro
na Benéfica, no Centro
nin nas galegas reuniós.
¿Nin para que me queredes
nestes lugares? ¡Eu lixo!
Botoume deles quen dixo
que ia á esculca de mercedes;
botoume quen dixo un día
que nos seus ricos estrados
están de máis os letrados,
a Música i a Poesía;
botoume (¡que patrio apego!)
quen sentou, pérfidamente,
que no Centro o presidente
non precisa ser galego.
Cando esta infamia escoitei
saín; fixen, no momento,
de non volver xuramento
e cumprín o que xurei.
¿Querés que falte ó xuramento?
Pendurai daqueles muros
as copias dos homes puros
que teñen á Patria honrado.
Facede da nosa quinta
un lugar onde o doente
da muller i o fillo ausente
as extrañezas non sinta.
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Facede que os emigrantes
que eiquí chegan en precura
do que lles nega a man dura
dos seu duros gobernantes,
topen bon consello en nós,
caridá, agarimo, acobos,
¡pra que non caia entre lobos
quen fuxiu de entre ladrós!

leigados. Ao facer o resumo das
súas dores analiza as súas cousas
coa frialdade do médico que diagnostica unha doenza que quixera
ver curada. De forma semella
implacable, pero no fondo non
hai xenreira senón unha enorme
tristura.

Nada vaio e nada son;
e tan ben fóra cal dentro,
si eu teño de entrar no Centro
será con esa condición.

O cadáver de Curros estivo exposto no Diario de la Marina, que
era o xornal onde el traballaba.
Por alí desfilou toda a colonia
galega e intelectuais da capital
cubana. Despois de laboriosas xestións, conseguiuse que o morto
fose trasladado ao Centro Galego.
Para evitar situacións engorrosas
co presidente e o secretario do
Centro, cos cales os enfrontamentos do poeta foran máis persoais
decidiron pedir a súa licencia temporal e foron substituídos por os
Vices.

E aínda a poñer outra chego
aquí, dediante da xente:
¡non terei por presidente
a quen non nacer galego!
Dende que en Cuba xurdín
o mesmo fun do que son:
nin troquei o corazón
nin a concencia vendín.
O que xusto defendín,
non me neguei á razón;
loei o que entendo bon,
o que malo, combatín.
Se na vella lei vivín
e se loitei con tesón,
haio de decir por min
verme tornar pra o terrón
cos mesmos cartos que vin.
Este longo poema do que lin soamente unha parte, é quizais o que
define máis claramente a explosión do poeta. As súas estrofas
dannos a clave do seu carácter.
Semella un resentido, pero só aparentemente, pois detrás dese non
querer perdoar de todas aldraxes
recibidas topenexa o pranto da
súa alma desenganada e bondadosa. Sufriu os asoballos dos des23
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O enterro que se lle fixo na
Habana foi católico. Sobre o
cadaleito campeaba a cruz. Unha
multitude silenciosa atravesou
as rúas da Habana seguindo os
restos do poeta morto. Pasados
algúns días, o Centro Galego recibiu varias peticións dende Galiza
reclamando os restos do poeta,
quizais lembrando aqueles versos
seus de:

O terrón
Se a sorte crudel
me fai o mundo deixar,
fóra del e do meu lar,
¡Galegos, levaime a el!
Exhumouse o cadáver e o primitivo cadaleito foi introducido,

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

envolto na bandeira de Cuba,
nunha caixa de caoba e trasladado ao vapor Alfonso XIII, que
por aqueles días zarpaba rumbo
á Coruña.

Adelardo tiña xa tomada a decisión, influído por don Alfredo
Vicenti, antigo e entrañable amigo
de Curros que lle había aconsellado o enterro canónico.

Pero a paz aínda non lle chegaría
ao poeta. A discordia e a discrepancia que tiñan presidido toda
a súa vida presentábanse agora
diante da súa tumba. Reunido
o axuntamento da Coruña en
sesión permanente para programar os actos a celebrar en honra
do morto, un concellal republicano prantexou a cuestión de se
o enterro ía ser católico ou laico.
A discusión durou varias horas
e non houbo acordo. Alguén
propuxo unha fórmula arbitral.
O enterro debía celebrarse do
mesmo xeito que na Habana,
mais os partidarios do enterro
civil non aceptaron e seguiron
os discursos. Era a unha da
madrugada e non había acordo.
Entón houbo outra proposta,
que Adelardo, o fillo maior do
poeta, que estaba alí naquela
ocasión, decidira. Adelardo chegara uns días antes á cidade
pero ninguén sabía onde se hospedaba, salvo o poeta Nan de
Allariz, que era un pseudónimo, e non recordo o nome del
[Alfredo FerNANdez]*. Nan de
Allariz, partidario do enterro
laico, era un dos que acompañaron ao morto dende Cuba. El
foi á fonda e espertou ao fillo
de Curros para que resolvese
a cuestión impondo o enterro
non relixioso posto que seu pai,
segundo Nan de Allariz, e según
é certo, morrera impenitente, é
dicir, sen confesarse.

Á velada fúnebre, celebrada no
Teatro Principal, non asistiu a
representación obreira que, disconforme cos actos, convocou
un mitin de protesta. A opinión
achábase tan dividida e a xente
tan [...] que ata se temeu a declaración dunha folga xeral. A empresa
tomou parte na polémica e apareceron artigos de Nan de Allariz
e de Lugrís Freire acusando aos
fillos de Curros de estar vendidos ao Arcebispo de Santiago de
Compostela e aos xesuítas.
O enterro por fin celebrouse,
en católico, e constituíu unha
impoñente manifestación multitudinaria xamáis presenciada na
Coruña. Pecháronse os establecementos, enloitáronse con crespóns mouros os balcóns das casas
e nos edificios públicos, ondeou
a bandeira a media hasta. Na presidencia do enterro figuraban o
fillo de Curros, o músico Chané,
Murguía, o Alcalde de Celanova,
Vicente [Manuel] Linares Rivas, a
poetisa Filomena Dato, o fotográfico Cabeza de León, o Alcalde e o
Gobernador da Coruña, así como
representacións de todas as cidades galegas.
Os restos do poeta foron depositados no nicho número noventa
e dous do cemiterio, onde actualmente xace. Os cregos cantaron
os derradeiros responsos e o
Orfeón [...] entonou a plegaria
24
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Pietá Signore, de [...] cuxos ecos
se perderon no mar que bruaba
perto do cemiterio.
Por fin e para sempre chegoulle a
paz definitiva ao poeta.
No seu poema A Emigración,
Curros escribira:

Aquel que deixa o seu natal curruncho
e fóra dos seus eidos pon os pés,
cando proba o seguro polo incerto,
motivos ha de ter.
Cales foron os motivos que o
levaron á emigración. Na miña
condición de biógrafo que fun do
poeta, non me foi dado profundar moito neste problema. Poiden
saber que a súa vida conxugal
non era harmónica. Quizais, a
súa muller non estaba preparada
para convivir cun home de tan
forte personalidade como Curros.
Quizais este non era un exemplo
de ser ponderado, no senso que
Santa Tereixa pedía, cos ollo no
ceo, neste caso na poesía, e os pés
ben afincados na terra. Eu diría
sempre un pouco mergullado nos
seu soños, incapacitado para vivir
a existencia pequeno burguesa
que á súa muller lle apetecía.
Había algo que non funcionaba
ben no seu fogar, algo que non me
foi posible averiguar nas miñas
investigacións.
Carracido, o profesor Carracido,
galego, tan amigo de Curros, dixo
en certa ocasión nunha carta que
eu vira: “Un disgusto familiar
había acibarado la vida del
poeta”. Por suposto, este disgusto
non desvelado por min, tivo que
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ser dos que deixan fondo suco
para que Curros, tan afeito á dor,
tan avinzado ó sufrimento, fose
incapaz de resistilo, obrigándose
a deixar o seu emprego de xornalista en Madrid e silandeiramente
abandonar muller e fillos.
Paradóxicamente, naqueles intres
de amargura era cando a súa sona
e popularidade eran máis grandes. Por aqueles días saíra a edición castelán de Aires da miña
terra, traducida por Constantino
Llompart e cun prólogo de Blasco
Ibáñez. E por aqueles días tamén,
o Centro Galego de Madrid, recén
inaugurado, tributáralle unha calorosa homenaxe na que interviñeron diversos personaxes galegos da vida literaria e política de
Madrid.
Esta é, en síntese, a vida do emigrante Manuel Curros Enríquez.
Xa é hora de que tamén en síntese diga algunhas consideracións
encol da súa obra.
Tense dito que o lirismo é a nota
común que define as características da poesía galega. Isto é certo
soamente en parte, pois ninguén
pode negar que a belixerancia e
a loita dialéctica abroian xa, nada
máis formarse a nosa lingua literaria, nas cantigas de escarnio e
maldicir medievais onde aparece
unha corrente protestataria e testemuñal. É séculos despois, cando
á sombra do romantismo nace
o noso Rexurdimento. Rosalía
de Castro danos unha lección
xenial de poesía comprometida
ao dicirnos no prólogo dun dos
seus libros que o poeta non debe
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prescindir da sociedade na que
vive e da natureza que o rodea,
nin ser alleo ó seu tempo, para
rematar afirmando algo que poidera definirse como unha declaración profunda de solidariedade co
pobo. “Tanto é así, di Rosalía, que
neste meu libro preferín antepor as composicións persoais a
aquelas outras que expresan as
tribulacións coas que uns tras
outros, e de distintos xeitos, vin
durante longo tempo sufrir ó
meu redor”.
Curros adoita unha posición
similar pero expresada en termos máis radicais. Ten unha idea
moi clara da misión do poeta na
sociedade. En Rosalía falan a tenrura e a queixa. Curros combate
a inxustiza e canta a liberdade,
o que en definitiva é tamén un
xeito de honor. Rosalía é un
tremor. Curros é un berro unha
increpación. Curros representa
a continuidade de algo que ten
vellos antecedentes en todas as
literaturas pero ademais interpreta o sentimento eminentemente crítico e cita debaixo da
entrana máis auténtica do pobo
galego. Un inconformismo que
en Curros nace na mesma raigame insumisa que foi capaz
de crear no noso país o primeiro parlamento deliberante de
Europa. A historia da rebeldía
galega remóntase ás guerras dos
Irmandiños contra o poder feudal, encetadas cincuenta anos
antes que as guerras medievais
alemás. Esta rebeldía está presente dun xeito ou doutro nas obras
do Padre Sarmiento, do Padre
Feixóo, de Cornide, de Cernadas,
25
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de Faraldo, de Murguía e de
Brañas, por non citar máis que
uns poucos dunha longa nómina
que chega até os nosos días.
O compromiso preside o movemento de protesta de 1840, a
Asemblea de Lugo de 1843, a
revolución de 1846, que culminou nos fusilamentos de Carral,
e tamén o acto simbólico pero
tremendamente significativo para
o seu tempo, do Banquete de
Conxo. Así mesmo, está presente
na Asemblea Popular de Santiago
en 1873 e na Liga galega de 1897,
que máis tarde cristalizaría na
formación das Irmandades da
Fala en 1918, das cales naceu
despois o glorioso Partido
Galeguista.
O compromiso co pobo presidiu tamén a obra de Curros e
o pobo pagoulle identificándose
con el porque el soubo interpretar
o seu transfondo máis auténtico.
O número de edicións de Aires
da miña terra sobrepasou o das
obras de Rosalía e non foi igualada
ata hoxe por ningún libro escrito
en lingua galega. Este mesmo éxito
fíxolle gañar a xenreira de certos
sectores intelectuais da súa época,
envexas chámase esa actitude.
Cando Curros foi excomungado
e procesado, di Alonso Montero,
a actitude pública da maioría dos
escritores, dos intelectuais e universitarios galegos foi de silencio
e de cautela, nunha palabra, digo
eu, de cobardía e de insolidariedade, cando non de feroz oposición,
traducida en improperios persoais
que pretendían pasar por valoracións literarias.
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Portada interior de
O divino Sainete

O divino sainete é unha obra
extraordinaria, sen dúbida a
máis importante da literatura
galega daquel tempo, incluso
de todos os tempos. O
humor incisivo e demoledor
do sainete, a ironía, o
sarcasmo do que fai alarde
fabuloso, chegan a unha
altura que nunca foi acadada
na literatura galega e que
incluso en castelán habería
que remontarse a Quevedo
ou ao Arcipreste de Hita para
atopar algo semellante

Esta hostilidade badoca, seguida
dunha conspiración de silencio
encol do poeta, agrándase cando
este publica O divino sainete,
obra extraordinaria, sen dúbida
a máis importante da literatura galega daquel tempo, incluso
de todos os tempos, pois ata
agora non ten aparecido nada
que poida comparárselle. A xenerosidade verbal, o humor incisivo e demoledor do sainete, a
ironía, o sarcasmo do que fai
alarde fabuloso, chegan a unha
altura que nunca foi acadada en
lingua galega e que incluso en
castelán habería que remontarse
a Quevedo ou ao Arcipreste de
Hita para atopar algo semellante.
É certo que esta obra supón un
feroz alegato descontra a Igrexa
daquela época, pero tamén supón
outros valores significativos que
definen ao poeta como home
e configura o seu pensamento
26
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relixioso e político que estaba
moi lonxe de ser tan extremoso
como lle achacaban algúns dos
seus contemporáneos, creando
unha falsa imaxe do poeta como
herexe e blasfemo, cando non
era máis que un idealista liberal, reformista un tanto utópico,
que no plano do pragmatismo
político non pasaba da teoría
posibilista de Castelar, de don
Emilio Castelar. O anteriormente
citado Alonso Montero, observa
moi sagazmente que o anticlericalismo crítico de Curros estaba
moi candente no meollo interior
da propia Igrexa, e hoxe coincide cos seus conceptos posconciliares e coas obxeccións que
actualmente se lle formulan á
institución por moitos dos seus
membros. Así, o teólogo Torres
Queiruga, galego, despois de analizar as contradicións existentes
entre o cristianismo declarado de
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Curros e o seu anticlericalismo di:
“Curros deixoume de ser terrible para serme soamente enigmático”. E máis adiante engade:
“Algo debía fallar na realidade
eclesial do Divino Sainete que
acusa á Igrexa de incorrer nos
sete pecados capitais. Moitas
das acusacións son inxustas,
pero tamén é certo que non
carecían de fundamento”. E o
propio Xosé Mª González Ruíz
dixo: “Valentín Novoa comentou
certa vez que o Divino Sainete
era unha obra só digna das
tabernas, dos prostíbulos e dos
presidios e que debera ser queimada por man do verdugo na
praza pública. É curioso [di el]
que a distancia de menos dun
século obrigue a facer xuízos
tan antitéticos como os que me
mereceron a min a lectura do
Divino Sainete”. Ou sexa, que
el descubriu a prol do libro toda
unha denuncia profética, chea
dun profundo amor a Cristo. Pero
por riba de todo, o Sainete é unha
obra de arte exemplar na que sen
vulnerar nunca a esencialidade
poética, Curros fai un alarde de
dominio do idioma e dos seus
recursos expresivos, á vez que
supera todas as formas dos cancioneiros de escarnio e maldicir
dándolle unha nova dimensión á
sátira, logrando harmonizar coa
man mestra os elementos clásicos que a conforman, coa forza
cáustica da ironía popular galega,
que outro noso paisano, Castelao,
soubo tan ben e tamén cultivar
nas súas marabillosas caricaturas
sociais. Os valores que caracterizan a poesía galega de todos
os tempos poden definirse en
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tres aspectos: culto da paisaxe,
amor á terra, saudade e denuncia
social. Este último aspecto, que é
o máis común a todos os poetas
nada ten que ver cos movementos poéticos que nun intre determinado poden estar vixentes nos
tempos literarios que impoñen
as súas modas poéticas. A denuncia social non é en Galiza unha
moda, senón un modo constante
de especifidade, fillo dunha realidade hostil que xa existía nos
albores da nosa historia cando
a lingua galega se constituíu en
instrumento literario.
Nada máis. Moitas gracias.
Celso Emilio Ferreiro
27
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Curros Enríquez foi velado
baixo un crucifixo.
Fotografía cedida pola neta do poeta,
Manuela Curros.

* Nota: As indicacións feitas en [ ] son
aclaracións aportadas polo transcritor ou
indican partes da disertación irrecoñecibles. Como se indica en varias ocasións
ao logo da conferencia, os poemas de
Curros Enríquez citados e lidos por C.
E. Ferreiro son incompletos e recollidos
neste texto mesmo como el os recitou, o
que se indica para evitar comparacións
cos textos fixados polos editores de
Curros e relativas a posibles variantes
sobre o que aquí se ofrece.

Grupo de «Mocedades Galeguista»
entre os que vemos a Pepe Velo
e Celso Emilio Ferreiro.

No ano 1959 participa na creación da
Unión de Combatientes Antifranquistas, que lidera o militar republicano
Alberto Bayo e que suporía o xerme
do Directorio Revolucionario Ibérico
de Liberación, do que resulta elixido
co-director xeral. O DRIL poría en
marcha a denominada “Operación
Dulcinea”, por medio da cal á fronte
de 24 revolucionarios españois e portugueses, secuestran o transatlántico
portugués “Santa María” co fin de denunciar os réximes totalitarios que
dende os anos 30 viñan sufrindo os
PEPE VELO

permanece varios meses agachado

dous pobos da península Ibérica,

Celanova, 1916- São Paulo, 1972

en Celanova, ata que pode fuxir cara

debido ás dictaduras de Francisco

Portugal, denantes de viaxar definiti-

Franco e Oliveira de Salazar.

Fundador da Mocedade Galeguista

vamente a Venezuela.

O desenlace do secuestro do tran-

de Celanova en 1932, chegou a ser

Durante os primeiros anos venezola-

satlántico portugués obrígao a un

elixido secretario xeral da Federa-

nos conxuga a actividade docente en

segundo exilio no Brasil. En 1971

ción das Mocedades Galeguistas, con

distintos centros de Caracas cunha

funda e dirixe a revista literaria “Pa-

Celso Emilio Ferreiro como secreta-

intensa actividade social e política,

raiso 7 días”, da que tan só saíron

rio de organización.

tanto nos foros da resistencia anti-

publicados 5 exemplares. No mes

Dedicado profesionalmente á docen-

franquista coma dentro da colectivi-

de outubro, ferido xa de morte por

cia, tanto en Celanova coma en Vigo,

dade galega.

un cancro pulmonar, escribe o de-

nos primeiros anos da posguerra

En 1956 resulta elixido presidente do

rradeiro poema “Espranza”, denan-

colabora con grupos da resistencia

“Lar Galego” e inicia unha loita a favor

tes de que o 31 de xaneiro de 1972

antifranquista, polo que é detido

da unión dos tres colectivos sociais

morra no hospital “Oswaldo Cruz”

en diversas ocasións. Logo de ter

galegos repartidos por Caracas. Par-

de Sao Paulo, sendo soterrado ó día

pasado varias veces polo cárcere,

ticipa no “I Congreso da Emigración

seguinte baixo a bandeira galega, no

resulta beneficiado polas amnistías

Galega” en Buenos Aires, destacando

camposanto de Morumbi daquela ci-

do fin da Segunda Guerra Mundial,

como “un gran orador emocional”.

dade brasileira.

Curros Enríquez
A verdadeira
personalidade

D

o mesmo xeito que lle pasou ó propio

de loar publicamente a Manuel Curros Enríquez aprovei-

Celso Emilio Ferreiro, a lectura dos poemas

tábaa sen dubidar.

de Manuel Curros Enríquez e o influxo inte-

lectual que exerceu sobre a sociedade cultural da época

E por iso non é de estrañar, nin moito menos, que dal-

en xeral, supuxo, sen lugar a dúbida, un dos faros iniciais

gún xeito quixese estar presente –aínda que fose dende

que alumearon a traxectoria intelectual do Pepe Velo

Venezuela- nos actos do centenario do nacemento do

máis mozo e probablemente máis arroutado.

seu referente, poético, moral e intelectual. Cousa que
fixo ensarillando o discurso que se recolle neste traballo

Curros morre en 1908 e Pepe Velo nace oito anos des-

e que foi escrito inicialmente en castelán, para ser lido

pois. El, polo tanto, non o coñeceu, pero a súa presencia

diante dos socios do “Lar Gallego” de Caracas, do cal

estaba moi próxima e as homenaxes ó poeta foron unha

acabaría sendo presidente.

constante naqueles primeiros anos da mocedade celanovesa que había constituírse en vangarda da mocedade

Vaia finalmente o agradecemento a outro celanovés,

galeguista do resto do país. El mesmo interviu nun acto

Manuel Álvarez Quiroga, garante da memoria histórica

multitudinario convocado pola Mocedade de Celanova

de Celanova en Venezuela, pois foi gracias ó seu labor

en outubro de 1935 diante da casa familiar do poeta.

que o texto non se perdeu no tempo e que nos dá agora
a nós a oportunidade de poder exhumalo.

Por iso, cando, xa adulto e curtido pola crúa vida que
Antonio Piñeiro

lle estaba tocando vivir, cada vez que tiña oportunidade
29
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A verdadeira
personalidade

Curros Enríquez
de

Conferencia de Pepe Velo
pronunciada no “Lar Gallego” de Caracas, Venezuela,
en setembro de 1951.

Donas e cabaleiros.

Fernández Mato, dirixiuse
ó moi ilustre “Centro

Desexo, ante todo, expresar que experimento
verdadeira satisfacción ó poder contribuír, aínda
que so sexa coa modesta achega destas cuartillas, á homenaxe que esta noite a Sociedade “Lar
Gallego” de Caracas rende á memoria do excelso
bardo galego, e que para gloria de Galicia viu a
luz primeira na histórica vila de Celanova que foi
medrando á sombra augusta do seu famoso mosteiro beneditino.

Gallego de La Habana”,
recordándolle a
data en que se
cumpría un século
do nacemento
dun home a quen
cualificou cunha
metáfora ben
usual nel: “que xa

Non ignoro que é tarefa difícil falar sobre Curros,
pois que se pode dicir sobre a súa egrexia personalidade que non se dixera xa? Curros é un dos
poetas da nosa terra que máis fama ten acadado
e que máis ten sido estudado. Por iso ó falar del
neste acto, tentaremos so facer uns breves apuntamentos sobre a súa vida e un lixeiro comentario
sobre a súa obra literaria. Aquela pola que ó noso
xuízo acadou a súa extraordinaria fama.

está firmemente
engastado na
enxiva inalterable
da inmortalidade”.

A este respecto paréceme oportuno nesta noite,
coas miñas verbas sobre a verdadeira personalidade de Curros Enríquez, facer referencia ós actos
conmemorativos do “Centenario do seu nacemento” que teño a honra de presidir.

Ramón Fernández Mato
visto por Castelao.
30
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Como ben saberedes, celébrase con grande esplendor o Centenario na cidade da Habana, respondendo a unha iniciativa que reflicte o unánime sentir
da colonia galega, lanzada polo ilustre escritor Dr.
Ramón Fernández Mato, ese espírito alerta para
todo o que sexa enaltecer a España, dende a súa
lida páxina de “Motivos Hispánicos” de prensa
libre. Fernández Mato, dirixiuse ó moi ilustre
“Centro Gallego de La Habana”, recordándolle a
data en que se cumpría un século do nacemento
dun home a quen cualificou cunha metáfora ben
usual nel: “que xa está firmemente engastado na
enxiva inalterable da inmortalidade”.
Como xa dixen, teño a honra de presidir o comité constituído para honrar a memoria de Curros
Enríquez, e quixera lembrar aquí as verbas que
pronunciei diante da Xunta do “Lar Gallego” ó
facerme cargo da presidencia, porque elas revelan o meu pensamento acerca da personalidade
de Curros, ó que rendemos esta noite o tributo
da nosa admiración, conmemorando o 100 aniversario do seu nacemento. Dixen así: “temos
que honrar a memoria de Curros Enríquez neste
centenario do seu nacemento con abstracción
completa das súas ideas político-relixiosas. A
nosa homenaxe debe ser para o galego ilustre que
enalteceu a nosa terra coa brillantez da súa pluma
e a probidade da súa conduta; para o poeta que
amou a Galicia entrañablemente e foi sempre un
acérrimo defensor dos seus fillos humildes, para
o bardo insigne que escribiu poemas inmortais,
principalmente na nosa lingua vernácula, cheos
de fermosura e dozura, para o xornalista valente, talentoso e xusto que en Cuba, en momentos
difíciles para a colonia española, endexamais
claudicou das súas conviccións e soubo recadar
coa súa pluma estima para os seus compatriotas
e respecto para os sagrados dereitos que lles eran
inherentes polo seu pasado histórico.

Guerra Junqueiro.

Porque a fama, a popularidade
e a estima que acadou Curros
Enríquez no pobo galego non
foron debidas ós poemas polos
que algúns dos seus biógrafos
o teñen considerado un poeta
civil, comparándoo con Carducci
e Guerra Junqueiro. Para min
Curros Enríquez, acadou a
inmortalidade, non por eses
poemas, senón por aqueles
nos que late a súa fonda raíz
galega, polo espontáneo e puro

Sei que para algúns non é a homenaxe que lle
corresponde a Curros Enríquez, pero eu entendo
que si, e que procedemos rectamente, porque
a obra de Curros que o levou a incrustarse na
inmortalidade foi precisamente aquela que xa des-

romanticismo que enche o seu
corazón.
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cousas que o que acostuman a ter os poetas, cambiou por: “Unha noite na eira do trigo”.
Porque é evidente que a popularidade que lle deron
ó poeta os seus poemas “Mirando o chau” e “A igresia
fría” e pasaxeira e foi debido máis que nada ó barullo
que se armou con motivo do proceso que lle seguiu,
quizais cun pouco de lixeireza, pero si con plausible
celo apostólico, o bispo de Ourense pola irreverencia
dos devanditos poemas, cuxa forma non se compadecía co sentimento relixioso e o respecto a Deus do
noso pobo. Curros Enríquez foi absolto pola Audiencia
da Coruña, despois da brillante defensa que lle fixo o
eminente xurisconsulto D. Luciano Puga Blanco, na
que se advirte un pouco de artificio. Non era Curros
legalmente exonerado de culpa por aqueles poemas,
el que chegaba ó corazón de Galicia...
Como xa dixemos a verdadeira popularidade de
Curros e o seu fondo arraigo no pobo galego, non
son debidos a eses poemas, que, seguramente, de
non ser polo caracter un pouco indómito da súa
natureza, el mesmo tería esquecido. A súa fama,
a verdadeira, esa que lle outorgou un posto entre
os poetas inmortais de Galicia e España é debida
a outros poemas, ós que teñen as súas raíces na
alma saudosa da nosa terra galega dos que flúe desbordante o seu lirismo, como aquel no que recolle
unha das máis fermosas lendas da nosa terra e que
abondaría para outorgarlle a inmortalidade: “A
virxen do Cristal”. Ou aqueloutros en que late esa
suave tenrura galega cuxa lectura conmove o noso
ser como en “Ben chegado”. Ou como foi “Na morte
da miña nai”, do que non me resisto a lervos estas
dúas cuartetas:

Cabeceira de “Diario de la Marina”
onde traballou Curros,

tacamos, aquela pola que é acredor á lembranza e
á estima de tódolos galegos e que temos exaltado
e aplaudido. Este concepto que teño da verdadeira
personalidade de Curros Enríquez expúxeno na
emisión radial do “Lar Gallego”. Porque a fama,
a popularidade e a estima que acadou Curros
Enríquez no pobo galego non foron debidas ós
poemas polos que algúns dos seus biógrafos o
teñen considerado un poeta civil, comparándoo
con Carducci e Guerra Junqueiro. Para min Curros
Enríquez, acadou a inmortalidade, non por eses
poemas, senón por aqueles nos que late a súa
fonda raíz galega, polo espontáneo e puro romanticismo que enche o seu corazón e se manifesta
xa naquela cantiga dos seus días de estudante en
Madrid: “No xardín unha noite sentada”, verso
primeiro que o pobo con máis sentido real das

«Nai, adorada nai, mártir escura.
Branca pombiña, arruladora e tenra,
¡Ay! Si souperas como me deixabas...
Non te morreras.
Dende que te perdín, a terra, o ceo, todo é pra min da
[mesma cor da morte
O sol non me alumea nin os campos pra min dan flores»
E para aqueles de vos que non entendades o galego
vou a traducir ao castelán:
32
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«Madre, adorada madre, mártir oscura
Blanca paloma arrulladora y tierna,
¡Ay! Si supieras como me dejabas...
No te murieras
Desde que te perdí, la tierra, el cielo, todo lo veo de
color de muerte.
El sol ya no me alumbra, ni los campos para mi
dan flores.»
Ou naqueloutros de tanta forza
descritiva que ó lelos, vemos
retratados con fondo verismo
tipos e costumes de Galicia:
“O gaiteiro” ou “Unha boda en
Einibó”. Todo aquilo no que se
manifesta a verdadeira personalidade de Curros, a que levaba no seu sangue, a que lle viña
dos seus antepasados, que non
en balde nacera nunha comarca
na que floreceran santos e santas que son obxecto de fervorosa devoción en Galicia. En fin o
poeta galego do amor ó seu, á
súa terra e as súas xentes.

Santuario da Virxe do Cristal
en debuxo de Luis Cid.

Veño pois, nesta ocasión, con motivo
do seu Centenario, a renderlle a este Curros toda
a miña admiración e fágoo con verdadeiro pracer,
sentíndome moi honrado coa invitación que me
fixo esta prestixiosa Sociedade do “Lar Gallego”;
pero a lealdade que me debo a min mesmo, ó meu
modo de pensar e sentir, obrígame a facer esta
distinción na personalidade de Curros Enríquez,
pois como xa dixo moi acertadamente o P. Blanco
García no seu estudo das literaturas do S.XIX, en
Curros xuntábanse dúas personalidades: «unha a
do espírito culto e delicado, outra a do anticlerical, non impertinente, pero si un pouco contumaz
que extravía o voo da primeira e á que D. Marcelo
Macías nomeou “musa torva e fera”».

O seu marabilloso poema ”A virxen
do cristal” é a manifestación máis
fermosa do sentimento relixioso que
se mantivo intacto no fondo da súa
alma. Porque perdura nel a impresión
recibida, cando de neno, levado da
man da súa bondadosa nai, visitou
o Santuario da Virxe do Cristal en
Vilanova dos Infantes.

A min como vedes, interésame a primeira. A outra
déixoa para estudo dos demagogos que non estiveron conformes co Curros presentado nos actos
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Non obstante é de notar que o pai de Curros era
escribán na vila de Celanova, polo que é de supor
que sabía o que facía. Pero sexa o que sexa, creo
que o poeta saíu gañando porque con perdón
dos “López” e dos “Rodríguez”, moi honorables
apelidos, os de “Curros Enríquez” son máis singulares e teñen máis fermosura eufónica. Nós
soamente constatamos o feito, por ser pouco
coñecido, prescindindo das probas documentais
que farían demasiado extensa esta disertación e
que figuran na notable biografía “Manuel Curros
Enríquez” A súa vida e a súa obra, de D. Luis
Carre Alvarrellos que está publicada en galego e
tiven a sorte de poder ler.

Quen lle fixo un favor, amarrouno para toda a
vida. Cando o Marqués de Ravel pretendía sacar a
D. Nicolás Rivero do “Diario de la Marina”, Curros
opúxose airado, disposto a correr a mesma sorte
que o seu benfeitor e amigo. Este era o verdadeiro
Curros. E unha figura así non podía permitirse
que fora tomada con ocasión dos actos do seu
Centenario, para propaganda partidista e sectaria,
que redundaría en desdouro do noso país ó que
se debe amar por enriba de calquera situación
política que poida darse, xa que alí están as raíces
máis fondas do noso ser. E así o entendeu a Xunta
Directiva do “Lar Gallego” á que antes me referín,
dándolle unánime aprobación ás miñas verbas.

A vida de Curros nos seus primeiros anos é pouco
coñecida e atópanse moitas contradicións entre os
seus biógrafos. Sabemos que seu pai era demasiado ríxido. Non foi dende logo o ogro que algúns
quixeron pintarnos. O máis probable é que abusara un pouco da autoridade do “Pater Familiae” dos
romanos. Tivo dez fillos coa súa muller e atribúenselle algunhas infidelidades conxugais.

Como xa dixemos, nace Curros en Celanova o
15 de setembro de 1851. Na partida de bautismo aparece inscrito co nome de Manuel Curros
Nogueiras, fillo de José Mª Curros e de Dna. Petra
Nogueiras. Sen embargo sempre se lle coñeceu
polos apelativos de Curros Enríquez.

A nai de Curros, boa e abnegada muller galega,
sufría en silencio. O pequeno Curros, esperto,
romántico, namorado de todo o fermoso, amaba
á súa nai con idolatría, con toda a tenrura do seu
novo corazón, como o demostra nos versos que
fai un momento vos lin; pero non podía soportar
o caracter duro de seu pai, aínda que semella
que no fondo era un home xusto e bo. Un día,
temeroso dun castigo, non ós dez anos como din
algúns biógrafos, baseándose nas declaracións
de seu fillo Alejandro, senón ós 14 ou 15, dende
logo un neno, fuxiu da casa paterna. Dise que
anos máis tarde, xa casado e famoso, tentou
reconciliarse con seu pai. Falaron pero non se
entenderon. E entón cada un foise polo seu lado
para sempre.

Pero hai máis: si nos ativeramos os apelidos que
deberan levar os seus proxenitores, en virtude
dos que tiñan os avós paternos e maternos do
poeta, segundo a inscrición de seu irmán Urbano,
Manuel Curros Enríquez debera chamarse Manuel
López Rodríguez; xa que o nome que a seu pai
lle correspondía era o de José López Vázquez e
o da nai era Petra Rodríguez Enríquez. A razón
pola que entendo que utilizara os apelidos Curros
Enríquez é que na acta matrimonial de seus pais
aparecen estes chamándose José Mª Curros e
Petra Enríquez. É posible que lles gustaran máis
estes apelidos ou os utilizaran por ser así máis
coñecidos, que é o máis probable, pois os avós
paternos do poeta chamábanse Pedro Antonio
López de Curros e Josefa Vázquez, e os maternos
Pedro Rodríguez Nogueiras e Rosa Enríquez.

Non sería de estrañar que un mozo da súa corta
idade, rodando só polo mundo, se houbese extraviado. Ben é certo que tivo a axuda duns amigos
en Ourense e dun irmán en Madrid. De todos
modos é admirable que conservara intactas as
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Os seus poemas,
como observa Otero
Pedrayo, teñen
amarguras de loita.
Pero por fortuna, o
Curros da nenez, o
que vai da man da súa
boa nai o “Santuario
da Virxe do Cristal”,
o que foi á misa e
aprendeu a rezar, o
que bebeu nas fontes
puras das tradicións
galegas, sobreponse
ó Curros que buscaba
inspiración fora da
súa terra, ó Curros da
sátira mordaz, para
facerlle brotar da
súa pluma fermosos
poemas, nos que
palpita a alma de
Galicia e lle dan

Otero Pedrayo visto por Conde Corbal.

asento na infancia.

esencias da súa nenez, o amor á súa terra e ós seus,
incluso a seu pai a pesar de que pola súa rudeza
se tivera que afastar do fogar dos seus maiores,
da comarca amada e da nai tenra e cariñosa para
a que sempre gardará no seu corazón un fondo
cariño. E de que en medio de tódolos avatares e
amarguras da súa vida mantivera a súa fe en Deus,
aínda que algúns dos seus poemas de amarga loita
pareza que indican o contrario. O seu marabilloso
poema “A Virxen do Cristal” é a manifestación
máis fermosa do sentimento relixioso que se mantivo intacto no fondo da súa alma. Porque perdura
nel a impresión recibida, cando de neno, levado
da man da súa bondadosa nai, visitou o Santuario
da Virxe do Cristal en Vilanova dos Infantes,

onde segundo di Otero Pedrayo na súa “Guía de
Galicia”, a mediados do século pasado, aínda había
alí restos dun fermoso mosteiro de estilo mozárabe, fundado polas Santas Ilduara e Adosinda, nai e
irmá, respectivamente, de S. Rosendo, o fundador
do fermoso mosteiro beneditino de Celanova que
xa mencionei e no que se conservan as reliquias
do Santo.
Nace Curros cando en Galicia xa se producira
un poderoso renacemento literario. El vense a
incorporar á pléiade de poetas que lle están a dar
a nosa querida rexión o máis alto florecemento
romántico que puidera acadar do que Nicomedes
Pastor Díaz é un altísimo expoñente. Este rena35
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cemento é iniciado por Neira de Mosquera e
Antonio Aguirre. Pero xa moito antes viñan
xurdindo en Galicia un número tan elevado de
personalidades en tódolos ordes: científico, literario e artístico que a súa extensión nos impide
nin tan só empezar a enunciar os seus nomes. Se
furgamos un pouco no pasado atoparemos que os
antecedentes deste florecemento da cultura galega atópanse nos distantes tempos do medievo, en
que se estenderon polo noso país numerosas fundacións monásticas que eran emporio da máis alta
cultura da época na que se destacaron homes de
tal categoría que deixaron a pegada do seu xenio
gravada no po dos séculos.
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sos poemas, nos que palpita a alma de Galicia e lle
dan asento na infancia.
Como xa dixen antes Curros no se extraviara.
A fuxida do fogar paterno máis que un acto de
rebeldía, dadas as circunstancias en que se produce, puideramos considerala unha manifestación
daquela cabaleirosa dignidade que o caracterizou
sempre. Curros non fuxe do fogar para poder
facer a súa vontade, para gozar libremente da vida.
Afástase del con fonda amargura, da que xamais
se verá libre. Non se dedica a folganza e ó pracer.
Traballa e estuda. Adquire novos e amplos coñecementos. Chega a dominar á perfección varios
idiomas: inglés, francés, portugués e toscano,
ademais de facerse un verdadeiro artífice nos seus
nativos: o galego e o español.

Pero volvamos ós anos en que Curros acada
renome na literatura galega. Pondal, de formación helenista e romántica, déralle xa a Galicia o
acento cósmico dos seus poucos poemas. Rosalía
de Castro, a máis alta figura do florecemento
poético do noso país, muller de ampla cultura e
de xeneroso corazón, sorprendía pola súa nova
técnica, polas raras formas da súa versificación,
pola estraña harmonía dos seus versos, e, sobre
de todo, polo sentimento profundo das súas
composicións fermosas e espontáneas, que recollían toda a tenrura e todo o sufrimento do noso
pobo, facéndose consubstancial coas dores da
súa propia terra. Rosalía é tan extraordinaria que
se bastaría por si soa para inmortalizar a poesía
galega.

Pasados os anos de loita, constituído un fogar no
que parecía feliz e no que a chegada dos fillos veu
a iluminar a súa vida entristecida, e cando xa non
tiña que temerlle as penurias económicas porque
os seus ingresos eran suficientes para que puidera
vivir con desafogo en España, decide emigrar. É o
ano 1893. En febreiro deste ano parte para Cuba,
e alí a colonia galega recíbeo cos brazos abertos e
cólmao de afagos. ¿Que fonda amargura impulsou
a Curros á emigración? Endexamais poderá saberse. O seu caracter é retraído. Pronto se distancia
do “Centro Gallego”. Non vou a entretervos con
detalles que todos coñecedes e que farían este discurso interminable. Retornou a España en 1904. É
aclamado e coroado na Coruña. Esta coroa, debida
a dilixencia de D. Antonio M. Souto, durante a súa
presidencia do “Centro Gallego”, figura xunto coas
obras do poeta inmortal, nunha vitrina no salón
da Presidencia do Pazo Social. É unha época na
vida do poeta, na que este se sente profundamente escéptico. Escríbelle ó seu gran amigo Armada
Teijeiro, como presaxiando a proximidade da súa
morte: “Isto acábase. Os síntomas son mortais:
aclámanme”. Volve para a Cuba. O 7 de marzo
de 1908 morre na Quinta “La Covadonga” na Paz
do Señor. O “Centro Gallego” faise cargo dos seu
restos, que, acompañados polo seu Presidente, Sr.
López Pérez e outras personalidades son embarca-

Curros Enríquez incorpórase a este rexurdimento
e dálle o seu acento de combate. O idioma galego
adquire na súa pluma fermosas resonancias. Pero
baixo a inspiración do italiano Carducci e do portugués Guerra Junqueiro, os seus poemas, como
observa Otero Pedrayo, teñen amarguras de loita
e non é este o poeta que vive na súa alma. Pero
por fortuna, o Curros da nenez, o que vai da man
da súa boa nai o “Santuario da Virxe do Cristal”,
o que foi á misa e aprendeu a rezar, o que bebeu
nas fontes puras das tradicións galegas as súas
claras ninfas, sobreponse ó Curros que buscaba
inspiración fora da súa terra, ó Curros da sátira
mordaz, para facerlle brotar da súa pluma fermo36
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dos para España. Na Coruña réndenselle honores
extraordinarios. E na fermosa cidade herculina
erixíuselle unha fermosa estatua, que eu tiven o
pracer de contemplar.
Velaquí a grandes trazos o carácter da vida e obra
de Curros Enríquez. Tivo defectos, como todo ser
humano, pero as súas virtudes son meirandes. É
por esas virtudes que non puideron negarlle, os
seus máis terribles adversarios, que Curros vive
no corazón de tódolos galegos. Dos de aquí e dos
de alá. Dos de aquí, porque nesta querida segunda patria nosa na que temos constituído fogar e
familia e atopamos nobre acollida, sentiu con nós
a dor da morriña, esa tristeza cósmica que se apodera da alma do emigrante que suspira pola terra
afastada do seu nacemento, e loitou por enaltecer
ó noso país. E dos de alá porque nos seus poemas
de fonda raíz galega interpretou o sufrimento de
Galicia e loitou pola xustiza e o ben do seu pobo.
Vou rematar cunha tríade famosa de Curros que
expresa de forma cabal cal era o seu fondo sentido
da xustiza.

“Ladrade, mordede, ride; onde haxa virtude, bicade;
onde haxa vicio, feride”.
Moitas grazas pola vosa atención.
Caracas, Setembro 1951.
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quando, em passeio, usava uma boina
galega. E no seu falar mantinha certas
entoações que sem dúvida provinham
da musicalidade do falar galego,
segundo diziam pessoas que inicialmente o tomavam por "estrangeiro"
que falava muito bem português...
A sua poesia e o ensaísmo, sem
dúvida foi recebida e influenciada
através de Rosalia, que muito admirava, ou de Otero Pedrayo e outros.
Deste, publicou e mandou traduzir o
Ensayo sobre a Cultura Galega que
prefaciou. As suas relações com a
Editorial Galáxia de Vigo, chegando
a ter à excepcionalmente à venda em
Lisboa as suas edições na nossa Casa
Editora, provêm desse seu conhecimento do movimento literário galego
dos finais de oitocentos e novecentos.
Com Ramon Pinero ocasionalmente
correspondia-se sobre temas como
a Saudade, de que era entusiasta.
Conheceu Pedrayo mas com a diferença de idade a relação deve ter
sido mais de mestre para discípulo.
Quanto a Rosalia, só foi publicada
Ao preparar um volume com algumas
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CURROS
ENRÍQUEZ

desde P o r t u g a l
Francisco da Cunha Leão

M

anuel Curros Enríquez

(1851-1908), participante com
Eugénio Pondal e Rosalía de
Castro, da tríade de grande poetas
que fez renascer para as letras o idioma galego, afirmando-o decisivamente
na literatura contêmporanea, é não só
o que nasceu mais perto de Portugal
(Celanova — província de Orense),
como também aquele cujo temperamento mais se identifica com o nosso
— posto que a generalidade da poesia
galaiea persista estreitamente afim da
portuguesa, mau grado terem decorrido seis centúrias sobre a floração
comum dos Cancioneiros.
Nenhum reuniu tão paradoxalmente
a veia satírica ao derranque saudosis-

ta — associação de sentimentos que
é típica desta faixa ocidental e que
nas letras lusíadas saborosos, agridoces frutos produziu. Os galegos são
notados em Espanha pelo seu talento
ironizante que outra coisa não é senão
finura de sensibilidade. Unamuno foi
um dos que mais se impressionaram
com isso. Diz ele: «Lo burlesco abunda
en la literatura gallega, y puede decirse que lo satirico y lo elegiaco son sus
dos cuerdas. Y suele ser a menudo
una burla quejumbrosa y una queja
burlona.» (Por tierras de Portugal y
España).
Se este aspecto é um dos que unem
Portugal e Galiza, há um tonus diferencial no sentido português que se
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Osório. Depois do grego e do romano,
é o povo português o que dispõe de
uma epopeia mais sublime e adequada
à sua missão histórica: Os Lusíadas.
Epopeia recamada de lirismo, a ponto
de Oliveira Martins considerar céltica
(Camões e os Lusíadas), mas brônzea
nos seus inexcedíveis acordes marciais. Em Portugal os maus líricos são
péssimos épicps

A poesia e o
ensaísmo de
Francisco da Cunha
Leão, sem dúvida
foi recebida e
influenciada através
de Rosalia, que
muito admirava,
ou de Otero
Pedrayo e outros.
Deste, publicou e
mandou traduzir
o Ensayo sobre a
Cultura Galega que
prefaciou.

observa em Curros Enríquez, mais
que em qualquer outro artista galego,
se exceptuarmos Castelao: o vitalismo da queixa e da ironia, inclinado ao amanhã em tendência política, próprio da Galiza do Sul, mais
aproximadamente portuguesa, e que
não escapou àperspicácia de García
Marti, no magnífico prólogo às Obras
Completas de Rosalía de Castro.
Efectivamente, esta outra meia Galiza
que se chamou Portugal, logrando a
independência e um destino mundial
próprio pela obra dos Descobrimentos,
adquiriu feição activa e uma projecção futurante da Saudade, sem quebra, todavia, do fundo comum.
Essa feição activa exprime-se abundantemente na literatura. A importância de um génio épico lusitano tem
sido assinalada por vários escritores,
em que se distingue João de Castro
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Gil Vicente, outro lírico, tem muito
rasgo épico nos seus autos como a
espantosa Exortação da Guerra. O
poeta João Cabral do Nascimento
na sua obra Poemas Narrativos
Portugueses, reúne a indicação de
mais de 170 poemas do género, até ao
primeiro quartel do século XIX, entre
os quais muitos épicos. E, modernamente, que é a Mensagem do grande
Fernando Pessoa, senão uma sucessão
de quadros épicos sintéticos, com
trama estranhamente simbólica de
associações subconscientes? Hoje,
Miguel Torga, nos Poemas Ibéricos,
não foge a tal carácter, e os versos de Sofia Melo Breyner Andresen,
Caminho da Índia, denotam semelhante capacidade.
Esse activismo sobre fundo lírico laivou-se frequentemente de notas panfletárias, em verso como em prosa,
conforme os sentimentos dominantes.
Encontram-se em Garrett, Herculano,
Soares de Passos, Antero de Quental
e principalmente em Gomes Leal e
Junqueiro, para falar apenas de alguns
poetas. Em Junqueiro ainda conflui a
veia épica expressa em alto grau na
Pátria, livro do qual Sampaio Bruno
disse que «nas nossas letras e na nossa
história é como que os Lusíadas da
decadência». (Brasil Mental).
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A projecção futurante da saudade apresenta na grei portuguesa
uma das constantes da psicologia
colectiva. Exprime-se num messianismo latente e sempre redivivo.
«Fenómeno que, excluída a raça
hebraica, não tem igual na história»,
diz Lúcio de Azevedo (Evolução do
Sebastianismo). Sampaio Bruno dálhe importância fundamental no seu
livro O Encoberto, dele afastando
todavia o «Sebastianismo» que julga
manifestação paranóica, em cujos
caracteres patológicos insiste. Posto
que o sebastianismo tivesse assumido tais aspcctos, preferimos o termo
para designar o fenómeno nacional
do nosso messianismo.
O que ele tem de delirante não o
invalida como força da alma nacional
e a doença que o afecta é bem especificamente nossa. D. Sebastião foi
a figura central, o agente histórico
da transformação da tendência em
mito. A história que escreveu com
o seu sangue nos areais rifenhos
e que na lenda impulsionou para
esperança o dinamismo da saudade,
tem perturbado sucessivamente as
gerações, o que prova a sua sedução
na etnia portuguesa. No nosso tempo
verificamos numerosos exemplos de
atracção pelo assunto, em poemas,
livros de ensaios e peças teatrais.
O tema alicia os mais belos espíritos e transformou-se numa eonstante de polémica nacional, entre
os que sentem ou negam o valor, o
interesse do mito. Para apenas citar
alguns nomes, ligaram-se à discussão
em termos literários Carlos Malheiro
Dias, Antero de Figueiredo, António
Sardinha, António Sérgio, Fernando
Pessoa, José Régio, Jorge de Sena e
Metzener Leone.

Manuel Curros
Enríquez é
participante com

Muito que pese o ascendente céltico,
raça em que fenómeno similar se verificou, e sem que se afaste a influência
judaica, negada totalmente por alguns
autores, a verdade é que a aventura
incessante da nossa história, a contingente grandeza dela, a exaltação dos
êxitos desmedidos e subsequentes
ressacas de esgotamento, fixaram na
alma nostálgica de um povo ávido
de aléns geográficos, um sentimento
superador das alternativas mais trágicas. «Bem português teimoso esperar»
chama Tomaz de Figueiredo a esse
traço da alma nacional.
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Eugénio Pondal e
Rosalía de Castro,
da tríade de grande
poetas que fez
renascer para as
letras o idioma
galego, afirmandoo decisivamente
na literatura
contêmporanea.
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de Cebreiro.
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Os diversos destinos políticos de
aquém e além Minho não deixaram de
reflectir-se designadalmente: enquanto aqui se traçara uma missão definida, rica de determinativas para o
futuro, ali houve um doloroso despertar, a tomada de consciência de
uma personalidade milagrosamente
preservada, os alvores de uma nunca
esperada tardia manhã.
O sentimento da terra, a valorização
do folclore, a queixa lamentosa, com
as tonalidades rácicas do amor e da
saudade, a visão elegíaca da condição
galega, genialmente interpretados e
cantados por Rosalía de Castro, dominaram no entanto a poesia.

Unamuno foi um
dos que mais se
impressionaram
pelo talento
ironizante dos
galegos. Diz
ele: «Lo burlesco
abunda en la
literatura gallega,
y puede decirse
que lo satirico y lo
elegiaco son sus dos
cuerdas. Y suele ser
a menudo una burla
quejumbrosa y una
queja burlona.» (Por
tierras de Portugal
y España).

Todas estas considerações, vindas ao
bico da pena para sublinhar no português — a partir da comum psique do
Noroeste — uma combatividade mais
aberta e um ímpeto maior para escalar o futuro, foram determinadas pela
intenção de incluir Curros Enríquez
em tais caracteres.
Uma vez desperta da letargia que
durara séculos, no calcanhar de um
grande estado centralizador, mercê de
um vento propício aos renascimentos
nacionais que se fez sentir no século
passado, a Galiza ganhou vozes enérgicas no terreno da expressão artística, bem afins à diferencia ção portuguesa e perfeitamente explicáveis por
a causa dessa diferenciação assentar
sobretudo na separação histórica.
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Os acentos activos, ou inclinados ao
porvir, constituíram excepção, embora as houvesse bem expressivas. Estão
nestes casos Curros e Castelao. Este,
a par do fundo sentimental, tradicionalista, de apego à terra, compraz-se
em sátira mordente. Muitos dos seus
desenhos têm sentido panfletário. Em
termos caricaturais e incisivos, põem
um problema do povo galego e uma
reivindicação para o futuro.
Manifesta-se em Eugénio Pondal
autêntico génio epopaico. O seu celtismo ante-cristão e o naturalismo
bravio de ondas contra promontórios,
e de vento a sacudirem ao frio luar de
inverno pinhais de finisterra, situamno todavia no princípio do mundo,
num crepúsculo matutivo da protohistória É um ressuscitador de mitológicos heróis.
Devemos considerar também o valor
de epopeia da obra de Otero Pedrayo,
evidenciado por Gonzalez Alegre. A
prosa de Pedrayo tem música e arre-
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batamento, pujantemente barroco, e
toda a Galiza, das convulsões geológicas aos nossos dias é vitalizada
em síntese plena de movimento e
de exaltação. Seria também injustiça
não referir a predileccão pela matéria épica do grande poeba Ramón
Cabanillas.
O tom mais vibrante, mais directamente virado ao futuro da poesia
galega é dado por Curros Enríquez.
De temperamento rico, expressou e
viveu com intensidade a sua pátria.
Ao fanático proselitismo das ideias
do seu tempo, juntou não menos
fanático amor à terra e tradições do
povo galego. Estas duas atitudes implicavam uma contradição, superada
para nós pela segunda que lhe estava no sangue, feita das vivências da
alma enquanto a outra lhe vinha de
fora, dos ventos universais de então:
romantismo, influências iluministas,
o mito positivista do progresso expressos politicamente em federalismo
republicano, hostil à centralização
castelhana, bem como em veemência
anticlerical e de oposição às expressões temporais da Igreja. Crente no
poder redentor do verbo dos vates,
abusou de rotundo palavreado a que
atribuía milagreiro condão. Nos poemas em que o faz a «Igrexa fria»,
«Mirand’o chao», «Pelegrinos a Roma»
e no Divino Sainete, Curros foi um
verdadeiro demagogo, contendente
como nenhum. O P.e José Mouriño,
no livro La Literatura medieval em
Galicia diz que nem Satanaz feito
carne teria proferido tão «enormes
desatinos».
Mas a par disso, como o poeta português Guerra Junqueiro ao qual em
muitos aspectos se assemelha, revela
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a pureza de um temperamento propenso aos mais estremes sentimentalismos da ternura da terra e da vida
simples, das tradições e crenças religiosas. É um elegíaco pungente, um
nostálgico de paraíso perdido.
E assim as suas composições podem
arrumar-se em compartimentos bem
díspares: panfletárias das ideologias
do tempo; galegas de tema social, folclóricas e ainda puramente sentimentais, como a «Melodia galega», «Ay!»,
«Cantiga», etc...
Se examinarmos essas peças e as quisermos reduzir a uma unidade mental,
desconcertam-nos as atitudes inconciliáveis que na obra do Poeta convivem. Isso não seria de admirar num
poeta impressionista ou entregue ao
subjectivismo. Em Curros Enríquez,
tão sedento de verdade e veementemente afirmativo, é legítimo pretender explicitar-lhe a mensagem.
Aspira de um lado, e por imposição
ideológica, a uma linguagem universa. Do outro, estuda afincadamente
a fala galega, e cioso da sua pureza e
renome, adopta-a nos trabalhos literários concorrendo assim,com outros
para que a sua língua materna reconquistasse o plano culto e não viesse
a desaparecer restringida cada vez
mais ao povo das aldeias ou se degradasse a mera mancha dialectal do
castelhano. Como concilia estas duas
atitudes? Bizantinamente, na célebre
«Introdución» dos Aires da miña terra
: essa língua universal «compendio
d’os idiomas» será o galego «fala da
miña nay, fala armoñosa»,… «ti non
podes morrer». Como se vê, neste
ponto, o seu nacionalismo supera
com razões simplesmente poéticas
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Autocaricatura
de Castelao
Os acentos activos,
ou inclinados ao
porvir, constituíram
excepção, embora
as houvesse bem
expressivas. Estão
nestes casos Curros
e Castelao. Este,
a par do fundo
sentimental,
tradicionalista,
de apego à terra,
compraz-se em
sátira mordente.
Muitos dos seus
desenhos têm
sentido panfletário.
Em termos
caricaturais e
incisivos, põem
um problema do
povo galego e uma
reivindicação para o
futuro.
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por um lado religiosamente sacrifica
e que sonoramente invoca, porque
insiste em reavivar uma nação, em
defender-lhe o espírito e a autonomia
comprometidos no seio de um grande
Estado? Porque age ao contrário de
Mazzini, o «apóstolo da unidade»?

Gravado aparecido
en La Ilustración
Gallega y Asturiana

Também o seu furioso anticlericalismo e hostilidade à disciplina e às
expressões temporais da Igreja, flagrantemente chocam em confronto
com um poema de insipração religiosa tão profunda, e incontestavelmente sentida como A Virxe do Cristal
que nos parece a mais límpida poia
do seu espólio poético. O mesmo se
sente em relação a composicões como
«N’a morte de miña Nay» e «Tempro
Deserto» em que punge a nostalgia de
uma crença.

O tom mais
vibrante, mais
directamente virado
ao futuro da poesia
galega é dado por
Curros Enríquez.
De temperamento
rico, expressou
e viveu com
intensidade a sua
pátria. Ao fanático
proselitismo das
ideias do seu
tempo, juntou não
menos fanático
amor à terra e
tradições do povo
galego.

a imperativo ideológico de que tudo
tende à unidade, a «lei mais inexorável
progresso».
O fanatismo progressista leva-o (quando a primeira locomotiva chegou a
Orense) a escrever uns versos em que
tal máquina é considerada como o
«Cristo d’os tempos modernos». Mas
na invocação do poema A Virxe do
Cristal chama ao Progresso «montón
aceso de ôsos de mortos» e chega a
dizer aos seus sequazes «Eu non podo
seguirvos! Si amo tanto / o progresso
y-a lus ¿por qué n-a-frente / grabado
hey de levar o desencanto...»
E se a lei tudo leva à unidade de um só
povo e uma só língua, está implícita
na sua concepção de progresso, a que
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Espírito cuja chama rebelde os maus
ventos da época atiçaram, ele foi
sentimentalmente e acima de tudo
um galego. São exultações bailadas
as poesias de tema local como o
«Gueiteiro» e «Unha boda em Einibó».
E é um verdadeiro hino o seu «Saúdo»
à «cibdá d’ Cruña».
Particularmente sensível aos males
que afligiam a sua terra, ele é noutro
grupo de composições um grande
poeta social da Galiza. Os problemas
concretos, específicos do condicionalismo desse povo numeroso e «desprotegido» a emigracão, a miséria rural,
a superstição, o fisco, a degradação
dos fidalgos a servos da gleba, a centralização e ausência dos senhores
da terra, o contrabando surgem dos
ambientes emocionais de poesias tais
como «Cantiga», «Castar perdidas», «A
emigración», «O ciprianillo», «O último fidalgo», «Tangaraños», etc...
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O homem que via na democracia a
salvação dos povos chora o derradeiro
fida]go da Galiza endividado, reduzido a andar de socos e a conduzir os
bois, a troco de um ilusório voto.
Tudo o que é galego suscita a sua ternura; o galeguismo evidencia-a como
carácter dominante deste poeta e os
versos que escreveu, em tal aspecto
são imortais. Desde que a Galiza não
perca o sentido da alma própria e das
suas arraigadas tradições, o que não
deve acontecer, pois o galego, emigrando que ande, seja nas margens
do Rio da Prata ou nas plantações das
Antilhas, nunca deixa de o ser.
Descontando o que sacrificou a deuses falsos, ídolos do tempo, e os
excessos sectários de paixão exacerbada por circunstâncias da sua vida,
para a literabura,— da obra de Curros
ainda fica muito.
A época dos ismos, que dominou
quase inteiramente o intervalo decorrido entre a sua morte e a hora em
que escrevemos, foi como diz Carballo
Calero favorável à valoração deste
poeta. O cantor de «A Palabra» em
cujo sortilégio dominador dos homens
acreditava religiolsamente, o épico de
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«Crebar as liras», «A Alborada», de
«O Mayo» e «Os Mozos» onde prega
a «montaria aos lobos da terra e aos
lobos do céu», o homem que pretendia renegar a Galiza pela leitura dos
poetas, o peregrino da viagem a Roma
no comboio dos sete pecados mortais em que se faz acompanhar como
Dante de um vate — aqui o galego
Francisco Añon — não era de molde
a captar as reverências de ourives ou
puros estetas, malabaristas de imagens, subtis rebuscadores do inédito
e estremes depuradores.
Hoje que a poesia se está novamente
chegando à temperatura da carne e
à ênfase da vida, a obra de Curros
Enríquez, a quem nunca faltou o favor
do povo, terá de ser reconsiderada
pelos intelectuais. Boa contribuição
foi a da Colecção Grial, no volume
editado com a epígrafe Presencia de
Curros y D. Emilia, onde se inserem
alguns valiosos estudos em que há crítica pertinente e desapaixonada sobre
o grande Poeta.
De cá do Minho, juntam-se estas
escassas linhas ao esforço dos nossos
irmãos galegos. Que as boas intencões sirvam a perdoar-lhes a relativa
ligeireza.

E N R Í Q U E Z

Guerra Junqueiro

Como o poeta
português Guerra
Junqueiro ao qual
em muitos aspectos
se assemelha,
revela a pureza de
um temperamento
propenso aos
mais estremes
sentimentalismos da
ternura da terra e
da vida simples, das
tradições e crenças
religiosas.

Este artigo sobre Curros Enríquez surge em 1956,
fruto de uma já longa e madura vivência,
na releitura dos seus poetas afins, no ensaísmo
experenciado da causa da Filosofia Portuguesa,
na admiração que tinha da obra de Teixeira de Pascoaes,
na maestria de Leonardo Coimbra e Sampaio Bruno,
no ideal do Integralismo Lusitano e no ideário.
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PAULA CONDE LENGUA

Celanova 1980

Licenciada en Filoloxía Románica e Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Encargada da Casa dos Poetas desde
a súa apertura en 2006.
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«Casa dos Poetas»
Paula Conde Lengua

A

INTRODUCIÓN

HISTORIA DA CASA
DOS CURROS ENRÍQUEZ

casa natal de Manuel Curros Enríquez,
o primeiro poeta coroado das nosas

Unha vez casado con Petra Enríquez e xa instalado

letras, alberga na actualidade un cen-

definitivamente en Celanova, o escribán Xosé María

tro cultural onde o visitante pode achegarse á vida e

Curros Vázquez, orixinario do lugar de Santiso, na

obra do ilustre vate, así como á dos outros autores da

comarca coruñesa de Arzúa, decide mercar en 1850

Terra de Celanova. Sede tamén da Fundación Curros

unha pequena casa situada nas traseiras da actual rúa

Enríquez, nacida para velar pola figura do que é un dos

de Curros Enríquez co fin de procurarse “casa-habitación

pais do noso idioma e da nosa literatura, desde a súa

propia”. Este patrimonio vese incrementado no ano 1857,

apertura ao público desde febreiro de 2006 estase a

coa adquisición do edificio anexo a aquela primeira edi-

afianzar como lugar habitual de acollida de actividades

ficación, que dá ó número 20 da Rúa do Rollo e que nese

vinculadas principalmente coa literatura.

momento encóntrase a medio construír, contando tan só
coas paredes exteriores, sen ningunha división.

Polo que respecta ó nome de “Casa dos Poetas”, este
xustifícase porque os obxectivos da Fundación Curros

Esta sería a morada familiar dos Curros Enríquez a

Enríquez non só se centran na vida e obra de Manuel

partir deste momento, e do neno Manuel ata o ano

Curros Enríquez, senón tamén na dos outros escritores

1865 en que a abandonou en desacordo coa férrea

ligados a Celanova como son Castor Elices, Celso Emilio

disciplina familiar imposta polo escribán, de quen

Ferreiro ou incluso Xosé Luís Méndez Ferrín, ademais

se conta como anécdota que, preso da ira ó lixar o

dunha nova xeración de poetas, escritores e xornalistas

seu fillo un documento notarial que o pai lle fixera

tamén nacidos en Celanova e que garanten a continui-

copiar nos protocolos da súa custodia, Xosé María

dade dunha tradición literaria que identifica a Celanova

Curros chega incluso a tirarlle un braseiro pola ventá.

como unha das principais vilas literarias de Galicia.

Incidencia que posteriormente Curros Enríquez reflicte
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bra testamento por medio do cal determina o futuro
desta edificación deixando unha parte a Sofía Curros,
irmá do poeta, e outra parte ás sobriñas da propia
Sofía e do escritor, Pilar, Amalia e Isabel de la Cal
Rico y Curros.
Pero non sería ata 1892 cando a historia desta casa
comezou a desvincularse da familia Curros, primeiro
coa venta da parte de Sofía Curros Enríquez a un
veciño de Celanova, e posteriormente, en 1916, coa
adquisición do espazo restante por parte da xunta
directiva da sociedade “Unión Orensana” de La
Habana, quen acreditara a Modesto Fernández para
realizar as xestións oportunas para a adquisición
“bien en parte, bien en su totalidad” da Casa de
Curros Enríquez, cualificada por este colectivo como
unha “reliquia histórica de inapreciable valor, por ser
la cuna del más grande de los poetas galaicos y del
más viril de los gallegos”.
O 10 de decembro de 1952 xurde en Ourense o
Patronato Pro-Casa de Curros Enríquez, co obxectivo
fundamental de “adquirir totalmente la casa en que
nació Curros Enríquez”, de cara a “darle el destino que más convenga: escuela, biblioteca, museo,
etc.”, segundo se recolle nos estatutos fundacionais,
tomando así a testemuña da idea primeira da Unión

O nome de “Casa dos Poetas”, xustifícase porque os
obxectivos da Fundación Curros Enríquez non só se
centran na vida e obra de Manuel Curros Enríquez,
senón tamén na dos outros escritores
ligados a Celanova como son Celso Emilio Ferreiro,
Xosé Luís Méndez Ferrín ou o poeta Castor Elices
que vemos na foto.

Orensana, dona do segundo piso, parte do primeiro,
parte do baixo e unha pequena horta.
Desafortunadamente esta iniciativa foi caendo no
esquecemento debido a que os tempos políticos do
país non eran os máis favorables. Pese a todo e
dando un pasiño máis, unha Orde do 25 de febreiro
de 1976 declarou a Casa de Curros Enríquez como

nunha carta que lle escribe a un amigo: “Ojalá pudiera

“Monumento histórico artístico de interés local”, o que

yo acompañarte a Celanova, porque yo, para mayor

axudaba a garantir no tempo o seu interese como

desgracia mía, adoro aquella tierra en que tanto sufrí,

edificio público.

aquel pueblo y aquella casa en que tanto lloré hasta
los quince años en que la abandoné huyendo del furor

A revitalización do Patronato en 1985 xerou o inicio

paternal, para arrojarme en un mar lleno de tempesta-

dun largo e complexo proceso de negociacións cos

des, donde vivo en perpetuo naufragio...”.

propietarios da parte herdada por Sofía Curros e
coas institucións locais, provinciais e autonómicas,

Correndo xa o ano 1889 e “deseando evitar las dudas

que logrou cristalizar o día 22 de novembro de 1996,

y pleitos que después de mi muerte podrían suscitarse

cando a herdeira desta propiedade, Ana María

entre mis herederos”, Xosé María Curros Vázquez cele-

González Calviño, formalizou a venda da súa parte
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Xosé María Curros Vázquez celebra testamento por medio do cal determina o futuro desta edificación deixando
unha parte a Sofía Curros, irmá do poeta, e outra parte ás sobriñas da propia Sofía e do escritor, Pilar, Amalia e
Isabel de la Cal Rico y Curros.

a favor do Concello de Celanova presidido neste

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DA

momento por Antonio Mouriño Villar, contando coa

CASA

colaboración económica da Consellería de Cultura.
A casa familiar do poeta Manuel Curros Enríquez é
Redactado o proxecto de restauración e contando

un edificio de características arquitectónicas típicas

de novo coas achegas da Consellería de Cultura, da

dunha construción vilega galega do século XIX.

Deputación provincial e do Concello de Celanova,
para alcanzar os máis de 100 millóns de pesetas que

De configuración prismática regular e dotada de tres

supuxo esta inversión, en decembro de 1999 comeza-

plantas, presenta na súa fachada uns ventanais simétri-

ron as obras de rehabilitación. Finalmente sería aberta

cos laterais na planta baixa, en cuxo centro se atopa a

ó público en febreiro de 2006.

porta de acceso, e balcóns sen volante de cara o exte49
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Este edificio, actual entrada da casa-museo, é en realidade o engadido sete anos máis tarde á inicial vivenda da
familia Curros dunha configuración máis rural a través dun patio interior propio da construcción rural galega.
rior nas dúas restantes. Este edificio, actual entrada da

ofrece información sobre a casa, o contexto histórico e

casa-museo, é en realidade o engadido sete anos máis

a vida e obra de Manuel Curros Enríquez.

tarde á inicial vivenda da familia Curros dunha configuración máis rural a través dun patio interior propio da

A primeira planta da casa, á que se accede por unha

construción rural galega. Vivenda da que se conserva

fermosa escaleira que se conserva do edificio orixinal,

unha fermosa “lareira” (cociña tradicional galega).

acolle os principais espazos destinados as actividades
literarias como son o salón de actos, tamén chamada

Na parte posterior do edificio ubícase unha horta anexa

‘Sala da Lareira’, e o xardín, máis coñecido como

con porche de comunicación entre a primeira planta da

‘Horta da Palabra’. Neste piso tamén se atopan dúas

casa e a horta e que está perfectamente acondicionada

salas que acollen de forma permanente unha pequena

para poder acoller actividades ó aire libre.

mostra da documentación orixinal relacionada con
Curros, así coma algunha edición dedicada polo
propio poeta, ademais de dúas das cinco estancias

A EXPOSICIÓN PERMANENTE

destinadas a exposicións temporais.

A exposición permanente que se pode contemplar na

A zona restante da exposición atópase no segundo

planta baixa da casa-museo céntrase principalmente na

andar completando o espazo cunha zona de estudio

figura de Curros Enríquez, cunha breve aproximación á

na que o investigador pode consultar os fondos da

vida e obra de Celso Emilio Ferreiro. Trátase de varios

Fundación Curros Enríquez e traballar con acceso a

paneis retroiluminados e dotados dunha cronoloxía ele-

internet. Esta zona de estudio comprende ademais

mental que, ademais de documentación gráfica, escrita

unha zona de descanso e lectura que se atopa na

e a reprodución dalgúns manuscritos do propio poeta,

galería, no extremo oposto deste segundo andar.
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Na parte posterior do
edificio ubícase unha
horta anexa con porche de comunicación
entre a primeira planta da casa e a horta.

A exposición permanente que se pode
contemplar na planta
baixa da casa-museo
céntrase principalmente na figura de Curros
Enríquez.
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Anverso e reverso da medalla de prata,
elaborada por Acisclo Manzano,
que simboliza un galardón carente
de dotación económica.

ANTONIO PIÑEIRO

1960

Técnico de Cultura do Concello
de Celanova. Colaborador asiduo
do diario La Región de Ourense
e director da revista Auria. Ten
acadado varios premios literarios e publicados varios monográficos sobre aspectos diversos
da historia de Celanova. É Secretario da Fundación Curros Enríquez.

O premio

“Celanova,
Casa dos Poetas”
Antonio Piñeiro

D

ende que o tempo é tempo para a Fundación

momento estaba presidido por Adolfo Vázquez Rivero, a

Curros Enríquez, é dicir, dende antes incluso

posibilidade de botar a andar un premio que recoñecese

de que un fato de celanovenses decidiramos

anualmente a traxectoria vital de determinados homes

retroalimentármonos coa historia perdida dos anos 50,

e mulleres que se significasen ó longo da súa vida por

promovendo o revivir do antigo Patronato “Pro-casa de

traballar a prol de Galicia e da cultura galega no seu

Curros Enríquez” e rexenerando a necesidade de con-

ámbito de influencia.

seguir para o patrimonio público celanovés o edificio
número 37 da rúa de Curros Enríquez, onde o neno

Había tan só seis anos que Celso Emilio Ferreiro des-

Manuel forxara a ferro quente os sabores e sen sabores

cansaba no camposanto celanovés e unha necesidade

dunha adolescencia feliz e infeliz ó mesmo tempo, o

tanxible de que a presencia do poeta de “Longa noite

premio “Celanova, Casa dos Poetas” nacera xa, froito

de pedra” non se esvacese co tempo no silencio de

dunha explosión de intensidade propia da fervenza

San Verísimo, polo que tamén empezou a traballar na

intelectual do xornalista de Milmanda, Xosé Manuel del

posibilidade de que Ferreiro contase cun monumento en

Caño, que por aquela andaba mergullado nun proxecto

Celanova, do mesmo xeito que algunhas décadas atrás o

tan interesante como representantivo para o xornalismo

seu admirado Curros fora dotado da peza, sinxela pero

ourensán dos anos 80, como foi a revista “Follas secas”,

fermosa, que realizou Asorey nos xardíns que dan por

reivindicativa, ó mesmo tempo, da obra poética desco-

fronte coa Alameda, mirando de reollo á curia eclesial

ñecida do tamén celanovés Castor Elices.

que tanto o perseguira.

Asentando a súa razón de ser nesa impronta literaria

Por esta razón, dun xeito paralelo implicou no proxecto

que ninguén lle nega hoxe a Celanova, Xosé Manuel del

ó escultor Acisclo Manzano, a quen lle propuxo a ela-

Caño propúxolle ó Concello de Celanova, que naquel

boración dunha medalla de prata que puidese simboli53
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e o milenario nome de Celanova, o que
lle outorgaría un mérito que co tempo
iría collendo prestixio gracias ó prestixio propio dos galardoados.
Escollidos os artesáns, só restaba argumentar os tempos. Pero a simboloxía
dos tempos tampouco resultou ser un
problema, pois había dúas datas que
todo celanovés amante da poesía debería saber, como eran o 7 de marzo
–data do cabodano de Manuel Curros
Enríquez- e o 31 de agosto –data do
cabodano de Celso Emilio Ferreiro, pois as dúas quedaron rexistradas
para sempre nas biografías de ámbolos
dous, polo que resultaba obrigado con-

O presidente da Fundación, Antonio Mouriño
entregándolle a medalla do premio
a Xohana Torres (2002).

memoralas ano tras anos para garantir
que a memoria de Curros Enríquez e a
de Celso Emilio Ferreiro se alimentasen
ciclicamente e os máis novos tivesen
unha razón de ser para non esquecer

Acisclo Manzano, autor da medalla
que simboliza o premio,
recicibiu o galardón no ano 2004.

o privilexio literario do que orgullosamente pode fachendear “onde o mundo
se chama Celanova”.
Por esa razón o premio había facerse
público na Coruña coincidindo coa
conmemoración do 7 de marzo e
entregaríase en Celanova o día 31 de
agosto.
Foi así como, no ano 1985, naceu o
“Celanova, casa dos poetas”, que na primeira edición recoñeceu a catro nomes
que, sen lugar a dúbidas, ían marcar a
pauta da liña argumental e do elenco de
primeiro nivel de homes e mulleres que
forman parte xa da historia contemporánea de Galicia.
Xosé Luis Méndez Ferrín, Uxío Novoneyra,

zar o recoñecemento, pois o galardón nacería carente

Alfredo Cid Rumbao e Ricardo Carballo Calero foron os

de compoñentes económicos que adoitan axudar a con-

elexidos por un xurado, naquel intre iniciático case de

taminar a pureza deste tipo de recoñecementos vitais,

circunstancias, formado por un grupo de xentes que

polo que sería o propio nome dos poetas celanovenses

poucos meses despois habían serviren de xerme para
54
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a recuperación do Patronato Curros
Enríquez.
Unha exposición representativa da vitalidade artística ourensá dos anos 80,
que foi ubicada no Claustro do Poleiro,
e unha semana cultural serviron de
preámbulo para a celebración do acto
de entrega das medallas respectivas
naquel verán de 1985.
Logo, co Patronato Curros Enríquez xa
constituído, a segunda edición sería
cousa xa do propio Patronato, polo
que se pensou que, no canto de catro
nomes, mellor era un só, pois así o
protagonismo non sería compartido con

Amancio Prada recibiu o galardón
por ser unha das grandes voces divulgadoras
da poesía galega polo mundo (2005).

ninguén e o recoñecemento simbólico
sería moito maior.
Anxel Fole foi o elixido para esa ocasión e esa sería xa a primeira vez que
o anuncio público do premio se faría

Os premiados de cada edición asinan nun libro
onde quedan recollidas as súas sensacións.

na cidade da Coruña, logo de honrar
a memoria viva do autor de “Aires da
miña terra” no camposanto de San
Amaro e de reivindicar a súa perenne
presencia perante o monumento dos
Xardíns de Méndez Núñez, tamén chamados “Cantóns”.
A idade do premiado nesta segunda
ocasión non faría posible repetir o acto
do ano anterior e unha delegación do
renacido Patronato desprazouse á casa
do escritor para facerlle chegar e medalliña e o recoñecemento que, con ela,
Celanova pretendía honralo.
Esta circunstancia repetiríase algunha
vez máis aínda.

de pro, que andou polo mundo adiante sen esquecer
xamais as súas orixes ourensáns en Paradela (Calvos

A partir de aquí a lista iría crecendo cada ano, ata che-

de Randín) e que constitúe unha magnífica “disculpa”

gar ó preludio do 25 aniversario, onde nos atopamos

para axudar a devolverlle luz ó Manuel Curros Enríquez

agora, preparando xa o acto de entrega da medalla

xornalista que este ano andamos reivindicando co gallo

número 24 a Alfonso Sobrado Palomares, un xornalista

da conmemoración do seu centenario.
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PREMIO “CELANOVA, CASA DOS POETAS”
BASES
Organiza:

Fundación Curros Enríquez (Celanova - Ourense)

Filosofia do
premio:

O premio tenta recoñecer cada ano a unha persoa ou entidade que ó longo da súa vida se ten significado especialmente por desenvolver un intenso
labor a prol da cultura galega en tódalas súas facetas, ou da propia Galicia.

Galardón:

Unha medalla de prata, obra do escultor Acisclo Manzano, que reproduce por unha cara a casa de Curros Enríquez, e pola outra cinco “C” concéntricas que simbolizan a letra pola que comenzan os elementos identificativos deste premio “Casa, Curros, Celanova, Castor e Celso”. O nome de Castor
refirese a Castor Elices, poeta romántico contemporáneo de Curros, que tamén naceu en Celanova. E o de Celso, identifica, evidentemente, ó tamén
poeta Celso Emilio Ferreiro.
O galardoado recibe tamén unha placa de prata na que se recolle un resumo da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión do premio.
No acto de entrega, o premiado asina sempre no libro de honra do premio, acostumando a deixar unha frase para o recordo.

Dotación
Económica:

Non ten dotación económica

Datas de
concesión:

Faise público arredor do día 7 de marzo, coincidindo co cabodano do falecemento de Manuel Curros Enríquez e entrégase no transcurso dun acto que
se celebra o primeiro domingo de setembro, inmediato ó día 31 de agosto, que é a data do falecemento de Celso Emilio Ferreiro; tentando unir así,
as datas referenciais das dúas figuras más salientables das letras de Celanova.

Xurado:

O xurado está composto exclusivamente polo Padroado da Fundación Curros Enríquez, que preside o alcalde de Celanova, en calidade de presidente
de feito da Fundación, e da que forman parte representantes de diversas institucións e entidades galegas, ademais de xentes de diversos ámbitos
culturais e sociais de Celanova, tendo como figura máis salientable no seu seo a do escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, Xosé Luis Méndez
Ferrín.

Patróns
de honra

Tódolos galardoados co premio "Celanova, Casa dos Poetas" pasan a seren Patróns de Honra, con dereito a asistir ás reunións da Fundación, con voz
pero sen voto.

O premiado na edición de 2007, Manuel Lourenzo, asinando no libro de rexistro de premiados.
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RELACIÓN DE GALARDOADOS
Nº

1

ANO

1985

NOME

ACTIVIDADE

Xosé Luis Méndez Ferrín

Escritor

Uxio Novoneyra

Escritor

Alfredo Cid Rumbao

Historiador

Ricardo Carballo Calero

Escritor

2

1986

Anxel Fole

Escritor

3

1987

Xaquín Lourenzo-Xocas

Etnógrafo

4

1988

Carlos Velo Cobelas

Cineasta

5

1989

Xosé Neira Vilas

Escritor

6

1990

Manuel Maria Fernández Teijeiro

Poeta

7

1991

José Otero Abeledo “Laxeiro”

Pintor

8

1992

Mesa para a defensa do galego en Asturias

Colectivo Cultural

9

1993

Xesús Alonso Montero

Profesor

10

1994

Milladoiro

Músicos

11

1995

Carlos Casares Mouriño

Escritor

12

1996

Manuel Colmeiro

Pintor

13

1997

Isaac Díaz Pardo

Polígrafo

14

1998

Francisco Fernández del Riego

Escritor e xornalista

15

1999

José Angel Valente

Poeta

16

2000

Xaime Quessada

Pintor

17

2001

Luz Pozo Garza

Poeta

18

2002

Xohana Torres

Escritora

19

2003

Antón Tovar Bobillo

Poeta

20

2004

Acisclo Manzano

Escultor

21

2005

Amancio Prada

Cantautor

22

2006

Virxilio Fernández

Pintor

23

2007

Manuel Lourenzo

Actor

24

2008

Alfonso Sobrado Palomares

Xornalista

57

~

ENRIQUE BANDE

Catedrático de Xeografía e Historia no Instituto Otero Pedrayo
en Ourense. Membro do Instituto
“Padre Sarmiento”. Na actualidade
desempeña o cargo de Director
da Biblioteca da Deputación de
Ourense.

Problemática vital
de Curros
Enríque Bande Rodríguez

C

urros Enríquez nacía na vila de Celanova
en setembro de 1851, na rúa chamada
de Arriba. Hoxe Curros Enríquez número
5. Foi o quinto fillo do matrimonio formado por
José María Curros, escribán de Celanova e de Petra
Enríquez, veciña de Vilanova dos Infantes. A súa vida
foi un cúmulo de problemas familiares, persoais,
xurídicos, relixiosos e profanos. Problemática que
vou a intentar desenrolar neste artigo para a Revista
Raigame. Na súa vida hai dous períodos ben distintos: o da súa residencia en España 1851-1894 e outro
de residencia na Habana que abarca de 1884 a 1908.

axiña do corazón de Curros por iso a vida da casa
paterna contrariaba o seu ánimo e as monótonas
tarefas que o neno exercía na escribanía de seu
pai onde traballaba de amanuense primeiro e no
Seminario despois onde estudou un tempo, violentaban a súa vontade. Cóntanos que un día ante a
rebeldía innata e por esborranchar un protocolo o
pai tiroulle un braseiro1. Seu pai foi sempre home
duro, intransixente e fanático.

1.2. Problemas

de xuventude

1866-1870. Curros

o

fuxitivo polo ancho mundo

1. Problemas

de

1.1. Problemas

co seu pai

Neno

Curros

entre

1860

1866

a

e

1894

Contando coa complicidade de seu irmán maior,
fuxiron da casa e lanzáronse a aventura do descoñecido. Contaba entón con 15 anos, idade prematura, inexperta e frouxa para afrontar os duros
avatares da vida e a incerteza das horas futuras.
Levaron por toda equipaxe un sonoro triángulo de
metal e un frautín que serían obxectos inseparables nas súas correrías trovadorescas polos labirintos das grandes cidades e polos estreitos camiños
montañosos2 .

1866: Curros

e adolescente

Seu pai, escribán de profesión era un home de
carácter severo e firme que impoñía no seu fogar o
rigor da súa autoridade baseándose nos principios
de aguda disciplina e de estrito carácter relixioso.
Inquietudes e soños de outro orden apoderáronse

1. González Ledo, José : Curros Enríquez en “Galicia”(Buenos Aires). Suplemento. El centenario del nacimiento de Curros. 10 de septiembre de
1851 páx. 3
2. González Ledo, José. : O.C.
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L a Coruña

e a

Londres

Por un artigo publicado en Madrid tivo que fuxir a
Coruña e de aquí marchou para o exilio a Londres.
En Madrid participou no Sexenio Revolucionario e
na Revolución Gloriosa de 1868. As confidencias
de Curros nestes anos aluden tan só e de xeito moi
pouco detallado das súas andanzas por Inglaterra a
onde chegou dunha larga viaxe chea de aventuras.
Moitas foron as penurias vividas estoicamente en un
recollemento profundo, reveladoras da súa coraxe e
altivez. A urbe descoñecida afogábao ca súa inmensidade. Lonxe dos seus amigos e da súa patria e sen a
reconfortadora presenza de seu irmán ausente, dado
que se quedara en España. ¿Cántas veces acosado
pola necesidade, botaría de menos Curros o seu
pasado próximo máis seguro e cómodo aínda non
menos triste?. ¡Cales foron os seus pensamentos?
Non o sabemos. Máis tendo en conta a súa fortaleza de ánimo dubidamos que quixera emprender o
retorno.
O recordo das cousas non axudan a arredalo do
fogar, pero non podía constituír unha tentación
suficiente para que Curros abandonase o camiño
emprendido. Camiño de sen sabores e de espiñas
da súa iniciada vida bohemia. Cóntanos que un
día desapracible e neboento do inverno londinense, sen forzas e desorientado Curros deixase levar
pola multitude ata un templo evanxélico buscando
un curruncho para renderse o sono extenuado e
famento. O rematar a cerimonia o pastor reparou
no estranxeiro tiña aspecto que amosaba unha
dura inopia e recordábanos a Lazarillo de Tormes e
o Buscón de Quevedo. O pastor dende aquel intre
axudou a Curros e ofreceulle un medio digno de
gañarse a vida e facer que padecese menos crueldades climáticas. A vida de Curros dende a súa adolescencia ata a súa morte foi unha rebeldía contra
todo tipo de imposicións. Posuidor dun tesouro de
exquisitos sentimentos e de elevadas concepcións,
o prodigou sen reservas na satisfacción de anhelos e
ideais. Rexeitou con olímpico desdén toda suxestión
de medro persoal. Curros foi un dos que traballaron
na dignificación da humanidade, menosprezando o
mundo e concentrando todas as súas facultades de

Emilia Pardo Bazán foi das persoas que emitiu xuízo
favorable a prol de Curros Enríquez.

Tiña 15 anos, idade prematura para moinantes inexpertos e para afrontar as duras condicións da vida.
Instaláronse primeiro en Ourense onde foron ben
acollidos por un periodista ourensán (1866). Aquí
traballou como amanuense, e logo foise para Madrid
onde viviu co seu irmán Ricardo na rúa Serrano. Alí
estudou bacharelato e algún curso de dereito. Axiña
deuse conta de que as leis non eran o seu, e comeza
a alternar a actividade poética coa de periodista. As
escasas liñas que conteñen os escasos datos relativos a
vida de Curros Enríquez e que forma a súa dispersa biografía no nos dan información algunha do acontecido
despois da fuxida. Hai un silencio na vida dos rapaces
que non se pode substituír coas impresións puramente
intuitivas nin coas fantásticas, riscos por certo en toda
reconstrución de vidas. As confidencias de Curros nada
aclaran dos seus traxines por terras de España.
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altísimo poeta en conservar a inmaculada pureza do
home interior3.

1.4. Volta

a

Madrid 1870-1877

En 1870 contrae matrimonio en Madrid con Modesta
Vázquez filla de un maxistrado do supremo, pero
ca súa muller non tivo máis que problemas. En
Madrid alterna a súa actividade periodística coa
poesía. Como periodista escribe en “La Ilustración
Republicana” e “El Imparcial”. Con motivo da terceira guerra carlista foi levado polo diario “Los
Lunes del Imparcial” ao fronte de Vascongadas a
causa dun accidente causado por un compañeiro
militar, ten que deixar a corresponsalía. En Madrid
tamén escribe en “El Progreso”, en “El País”, na
redacción de “La Gaceta de Madrid”. En 1877 “El
Heraldo Gallego” publica as bases dun premio
poético para o escritor galego que mellor describa
os costumes e os habitantes de Galicia. Curros
participa no Concurso con un tríptico de poemas:
“A Virxe do Cristal”, “O Gaiteiro”, “Unha boda en
Einibó” obtén o galardón de 2000 reais. Iso faille
popular e faille esquecer un tanto os problemas
paternos e familiares.

1.5. Problema

coa

Igrexa Ourensá

e ca

Curros publica en Cuba artigos sobre diversos literatos galegos como Lamas Carvajal.

o bispo Dr. D. Cesario Rodrigo Rodríguez formula unha denuncia dirixida ó Gobernador Civil
dicindo que o libro “Aires da Miña Terra”contén
proposicións heréticas, blasfemas e escandalosas
contra o nome de Deus, ante isto Curros foi condenado por unha sentenza emitida polo Xuíz D.
Manuel Mella o 4 de agosto de 1880 polo que se
lle condena a dous anos, catro meses e un día de
cárcere e 250 pts. de multa. Non chegou a ingresar no cárcere grazas a unha fianza depositada
polo seu amigo Serafín Temes. Esta sentenza foi
recorrida ante a Audiencia da Coruña o 15 de setembro de 1881 polo avogado D. Luciano Blanco
quen gañou o preito defendido por D. Manuel
Paz Novoa e conclúe que nas composicións antes
citadas non existen proposicións heréticas e
absolven a Curros 4 .

Santa Sede

(1877-1880). Persecución

Volta a Ourense para traballar en Facenda e vive na
Herrería. En 1880 publica “Aires da Miña Terra”, a
mellor obra de Curros. Un poemario que lle trae problemas coa Igrexa ourensá, ca Curia Romana e coa xustiza a causa dos poemas que levan por título: “A Igrexa
Fría”, “Mirando o Chan” e “Pelerinaxes a Roma”.
Neste libro segundo os curiais asesores do bispo
e do secretario D. Juan Soldevilla informa o
Bispo de que Curros mófase do sagrado nome de
Deus, pon na súa boca verbas vulgares e ridiculiza varios dogmas da relixión católica. Ante isto

3. GONZÁLEZ LEDO, José : O.C.
4. proceso Penal de Manuel Curros Enríquez. Estudio introductorio de Benito Montero Prego. Consello da Cultura Galega
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defensa de D. Manuel Curros Enríquez, sostengo
que a pretensión de la sala revocando la sentencia
por la que se condena a mi cliente a la pena de .....
(ya esta señalada arriba) accesorias y costas ha de
servirse por el nuevo fallo que dicte, de conformidad
con lo propuesto por el fiscal de S.M.. Declara que en
las composiciones poéticas que han motivado este
procedimiento no se ha cometido delito alguno y
en consecuencia absolver libremente al expresado
D. Manuel Curros Enríquez con pronunciamientos
favorables y costas de oficio, ordenando a la vez que
se devuelvan al editor D. Antonio Otero los ejemplares secuestrados; pues así se han de hacer méritos de
las más estricta y rigurosa justicia”.
Curros como se deduce dos seus versos quería
un mundo mellor. Unha marquesa católica, Pardo
Bazán tamén emite un xuízo favorable.

Curros colaborou
con Fontela Leal en Cuba
na creación da Academia Galega.

1.6. Volta

O Bispo de Ourense dirixiuse os seus fregueses neste
termos: “Nos D. Cesareo Rodrigo Rodríguez ...............
..................a todos nuestros amados diocesanos hacemos saber que habiéndosenos denunciado un libro
escrito por Manuel Curros Enríquez titulado: “ Aires
da Miña Terra” que acaba de publicarse en esta ciudad, dispusimos fuese examinado por tres teólogos
de notoria ciencia resultando que, según su dictamen, contiene proposiciones heréticas, blasfemas,
escandalosas y algunas que merecen otra censura.
Nos en virtud de nuestra autoridad ordinaria y de
la especial que tenemos de la Santa sede apostólica
reprobamos y condenamos el expresado libro y
estrictamente prohibimos su lectura y ordenamos
a todos nuestros diocesanos y les mandamos, que
si tuviesen ejemplares de él los entreguen a nuestra
secretaría de Cámara o a sus respectivos párrocos o
confesores para que ellos los pongan a nuestra disposición. Condenamos el error y nos compadecemos
del que yerra. Ordenamos que este nuestro edicto
sea leído al ofertorio de la misa popular en todas
las iglesias parroquiales y anexos el primer día de
fiesta después de su recibo. Dado en nuestro Palacio
episcopal de Orense el 28 de junio de 1880 nos
consta que hubo una defensa en segunda instancia
por lo que el Señor Puga Blanco (Don Luciano) en

de

matrimoniales

Curros

a

Madrid

e

Problemas

1883-1894

A vida de Curros transcorre chea de contradicións.
En 1883 regresa a Madrid onde é axudado polo seu
irmán Modesto. Fernández González facilítalle un
posto no Concello da capital de España. Ademais
colabora no diario “El Porvenir”. Por eses anos o seu
matrimonio con Modesta comeza a ter problemas
mentres que no campo literario continúan os éxitos.
Ademais do proceso xudicial do que falábamos, falece a súa nai e tres de seus fillos a par que aumentan
cada día as súas desavenencias ca súa dona, ante isto
en 1894 opta por emigrar a Cuba onde o perseguen
os problemas de saúde e os enfrontamentos.

2. Problemas
– Estancia

en

2.1. Problemas

de

Curros

entre

1894

e

1908

Cuba
familiares e enfrontamentos con

galegos

En Cuba o perseguen os problemas de saúde como o
reuma e o asma, pronto xorden problemas cos galegos residentes na Habana. O principio da súa estadía
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en Cuba mantivo relacións estreitas con escritores
él non ía participar en nada. Fontenla convénceo e
galegos tales como Ramón Armada Teijeiro, Abelardo
Curros presidiu a Asociación e foi o primeiro Presidente.
Novo,
Manuel
Multitude de episoLinares, Murguía,
dios motivaron as
Lisardo Barreiro,
críticas de Curros e
Gato Salinas, Alfredo
produciron enfronFernández
(Nan
tamentos con Waldo
de Allariz). Publica
Álvarez Insúa Novas.
atigos sobre diverDende o acto celesos literatos da súa
brado no Centro
terra como Lamas
Galego onde lee o
Carvajal, Filomena
poema “A Espiña”. O
Dato
Murais,
11-01-1903 foi aparTeodosio Vesteiro,
tado da institución
Victorino
Novo
e unicamente interGarcía,
Antonio
virá en 1905 para
María de la Iglesia,
apoiar unha nova
Manuel
Lugrís
axuda a Murguía
Freire. Tivo tamén
para que puidese
moitas
relacións
continuar ca publicon escritores de
cación da historia
La Habana5. Froito
de Galicia. Por todo
En
1940
Basilio
Álvarez
publica
en
“Loita”
dos seus achaques
isto e a pesares das
un artigo en defensa de Curros.
de saúde, o reuma
mostras de simpatía
non lle daba tregua
dos seus amigos e
e tamén padecía problemas asmáticos e cardíacos.
adeptos de Curros rompe ca sociedade.
Estaba só e mal humorado de modo que ata os seus
amigos queixábanse da súa iracundia.
2.4. Desahucio
2.2. Clausura

do seu

Semanario “Tierra Gallega”

co

Centro Galego

de

Curros

no

Centro Gallego

Basilio Álvarez publicaba en “Loita” o ano de 1940 un
artigo titulado “La lección de Curros”.

En 1898 comezan os problemas na Habana cando
o seu Semanario “Tierra Gallega” foi clausurado a
causa dun artigo no que atacaba a Romero Robledo
membro do Congreso dos Deputados en Madrid.

2.3. Enfrontamentos

de

No que nos di que uns paisanos malvados o desahucian do “centro gallego” e condenaron a morrer fora
do seu fogar no exilio, o xenio da nosa raza. No Centro
Gallego triunfou a bandidaxe e o caciquismo6.

La Habana
2.5. Curros

En Abril de 1905 Fontenla Leal visítao na casa pensión
onde moraba con motivo do proxecto da Academia
Gallega. Curros contesta que lle parecía ben pero que

morre afastado dos seus paisanos

En 1908 os problemas de saúde de Curros agrávanse.
Entón decide internarse nas dependencias da Quinta

5. LA HABANA 1894-96. edición Facsímil. Xunta de Galicia.
6. álvarez, Basilio: La lección de Curros. Loita, 1940.
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da Saúde da Sociedad Covadonga
do Centro Astuariano sen reconciliarse co “Centro Gallego”.
Afastado dos seus paisanos ingresou en dita institución por propia
decisión. Alí faleceu aos 57 anos
lonxe da súa terra e dos galegos.
Foi enterrado “polo católico” para
ter un enterro decente a causa
dunha manobra da dereita galega
e de seu fillo Abelardo Vázquez.
Na realidade aquel foi un enterro
“indecente” dado que Curros non
estaba de acordo co clero nin ca
Igrexa Católica7.

Múltiples problemas relacionados
co Centro Gallego motivaron as críticas de Curros contra a Institución.
Os enfrontamentos con Waldo
Álvarez e con Antonio P. Cea director de “Follas Novas” fan que Curros
dende o acto celebrado no Centro
Gallego no que lee “A Espiña “ (1101-1903) afastase da Institución e
unicamente intervén no 1905 para
apoiar a Murguía. Apesares das
mostras de simpatía e de apego dos
seus amigos e admiradores, Curros
morre sen reconciliarse co Centro
Gallego de Cuba.

3. C urros

3.2. Xuízos

despois da súa morte

sobre

Curros

3.1. Características

Pura Vázquez dinos que Curros
foi unha intelixencia para poleCurros foi un galego insigne, gala
mizar. Unha pluma afiada disposdas letras, honra do periodismo,
ta a defender opinións e ideas.
amigo moi leal da liberdade dos
Carlos Casares na homenaxe que
pobos. Un home todo corazón. Un
lle fixeron a Curros na Coruña
En carta a Murguía, Curros confesa
xenio de carácter doce e bondadoen 1998 di: “Poetas como Curros
que se atopa só e abandonado, sen
so, mestre de moitos, compañeiro
le devolvieron la dignidad a
patria, sen familia e sen amigos.
de todos. Era un dicionario de
Galicia”. Foi un home con uns
consultas. O comportamento da
firmes principios que lle ocasionaColonia Galega en Cuba causou nel unha mágoa,
ron máis dun desgusto e incluso o exilio a Cuba9.
polo abandono. Só uns poucos lle prestaron axuda.
Alonso Montero díxonos que: “Curros é unha voz
Nunha carta a Manuel Murguía o poeta queixase
radical presente o paso do tempo. Unha vida
da súa amarga situación e lle dicía: “Me encuentro
chea de contrariedades. Foi un home dunha peza
todavía más sólo y abandonado que usted, sin
para ben e para mal. Como home e como escritor
8
patria, sin familia y sin amigos”.
serviu uns ideais con entrega e con paixón. Un
home moi difícil de entender. É un home dos de
Os problemas de Curros agrávanse na illa a partires
antes na rectitude, na palabra e no sentido da
de 1908. O asma, o reuma e a fatiga do corazón obriresponsabilidade”.10
gáronlle a ingresar no “Centro de Salud Covadonga”,
da Asociación Asturiana na capital cubana. O 7 de
Fernández del Riego dinos que Curros soubo conxugar
marzo de 1908 morría un dos máis grandes poetas
galeguismo e progresismo. Elisardo López Varela di:
de tódolos tempos.
“Fue uno de los mayores creadores anticlericales del
7. DEL CAÑO, Manuel: Celso Emilio no purgatorio. Faro de Ourense. 25-03-2008.
8. PEREIRA, Campio : Diario La Región 20-12-1995. Carta inédita de Curros.
9. O Correo Galego. 07-03-1998. Delegación. La Coruña
10. ALONSO MONTERO. Jesús : A conciencia Viva. La Voz de Galicia, 3-09-2001. Suplemeto 150 anos do nacemento de Curros Enríquez.
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siglo XIX”. Justo Beramendi afirma que “foi a voz do
homenaxe a Curros e foi como unha ferida de redenrexionalismo republicano e que mantivo un liderazción para as futuras xeracións da Galicia inmortal.
go incomparable”. José Ramón Barreiro Rivas dinos
Curros foi o liberador dunha cultura galega e un látego
que “soubo conxupara o malvado e para
gar republicanismo,
o agresor. Isto aparece
internacionalismo e
na revista “Alborada”13.
galleguismo”. Franco
Na “La Tierra Gallega”
Grande di que “foi un
Roberto Blanco Torres,
home contraditorio
un dos “mártires galedado que conxugaba:
gos” saca un texto titudenuncia e defensa,
lado: “Un Recuerdo del
condena e absolución”
Maestro”, boa proba de
Olaia Ferro di que “foi o
elo da admiración que
poeta comprometido”.
Blanco Torres sentía
Romero Rante dí que
por Curros.
foi “arquetipo e poeta
do século XIX”. Foi
En 1918 o cumprirun verdadeiro campo
se o décimo cabo de
de probas. Segundo
ano de Curros “El Eco
Alonso
Montero,
de Galicia”ofrecía un
Curros é o poeta civil
monográfico dedicamáis importante da
do o poeta. A Revista
Europa do século XIX.
“Cultura
Gallega
En 1918, ao cumprirse o décimo cabo de ano de Curros,
Méndez Ferrín dinos
“(1936-40) a comezos
El Eco de Galicia ofrecía un monográfico dedicado ao poeta.
que .” Es el introductor
de 1938 anunciaba o
del marxismo en las
propósito de home11
letras gallegas” .
naxear a Curros. Como se pode ver abondan as
referencias a Curros na prensa de La Habana. O novo
escritor ourensán Eloy Luís André confesou nun arti3.3. Recordos que nos quedan de Curros
go publicado na “La Voz de Galicia” que Curros foi un
terrible lategazo o pobre e dominado espírito do noso
Despois da súa morte, o recordo da súa vida e da súa
pobo e un enérxico chamamento a xuventude tímida
obra foi constante na prensa da illa. Escribíronse numee vacilante para que erguera altiva e forte apelando
rosas monografías referentes a Curros en revistas e diaa loita redentora que precisaba o noso pobo. Basilio
rios. A primeira gran homenaxe póstuma dedicada a
Álvarez en “Loita” en 1940 dinos que fai trinta anos a
memoria de Curros tivo lugar no Gran Teatro Nacional
voz do bardo inmortal apagábase para sempre.
do Centro Gallego de La Habana o 15 de setembro
de 1910 cunha velada organizada pola Asociación
Curros Enríquez foi glorioso carballo do país a quen
Iniciadora e Protectora da Real Academia celebrada en
uns paisanos malvados condenaron a morrer fora
beneficio da Academia Gallega. En 1912 “Suevia Revista
do noso fogar no exilio. Os galegos debémoslle
Ilustrada” no número 3 do 07-03-1912 presentaba un
a Curros a gloria imperecedeira do seu nome e a
monográfico dedicado a Curros no aniversario da súa
rebeldía innata que lle custou a excomuñón papal.
12
morte . Tres días antes de este número aparece unha
Loitou pola liberación de ancestrais, prexuízos que
pesaban sobre o pobo galego como unha lousa
11. MÉNDEZ FERRÍN, José Luis. Faro de Ourense. 25-03-07.
sepulcral. En Curros o caciquismo sentiu o lategazo
12. Suevia Revista Ilustrada. Num. 3 (07-03-1912).
13. “Revista Alborada Num. 26 (10-03-1918).
da rebeldía.
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Manuel Casado Nieto

non exerceu

a súa profesión en Galicia. Finou
en Cataluña en 1984. Ali foi fiscal
durante moito anos. A lonxanía
da Terra non lle impediu a Casado
Nieto ter querencia polo noso. De
aí que a súa meirande parte literaria a escribise cando residíu en
Catalunya. A súa obra é prolífica:
Amor e eleuciós (1930); Orballo
ispido (1954); O ronsel do meu
silenzo (1955); Canta de lonxe
o corazón do tempo (1969), etc.
Pero hai unha faceta que o noso
autor cultivou, que foi a tradución.
Traducíu algúns libros da Biblia ao
desem-

galego: Libro de Xob, o Eclesiastés

O pasado mes de novembro foi ho-

Orencio Pérez González

menaxeado na súa vila natal Manuel

peñou o seu cargo no xulgado de

e a Cantiga das cantigas.

Casado Nieto. Esta homenaxe fíxo-

1ª instancia e instrución núm. 5 de

Desempeñou con acerto a presi-

se estensiva tamén a dous egrexios

Vigo durante moitos anos. A activida-

dencia do Centro Galego de Barce-

xuristas caldeaos: Claudio Movilla

de xudicial do órgano xurisdicional

lona, nun período de florecemento

Álvarez e Orencio Pérez González.

desenvolveuse sempre en lingua

cultural nunha cidade na que os

Tódolos tres tiveron como epicen-

galega. Por este motivo foi premiado

emigrantes galego contábanse por

tro da súa vida ás terras de Calde-

e homenaxeado varias veces.

milleiros.
A Fundación Lois Peña recolleu no

las e, nomeadamente, ao Castro.
amais de

libro "Arrequecer a endeita" (2007),

Durante tres días, máis de setenta

Claudio Movilla Álvarez,

alumnos, asistiron ao curso "Gali-

ser un reputado xurista do Tribu-

unha colectánea de traballos xorna-

cia vista polo Dereito", promovido

nal Supremo, é o autor dun acto

lísticos de Claudio Movilla, Orencio

pola Asociación de Funcionarios

decisivo na recuperación da nosa

Pérez, e moitos relatos breves, cheos

para a Normalización Lingüística de

identidade nacional: en 1984 ditou

de enxundia, de Manuel Casado Nie-

Galicia, co patrocinio do Concello,

a primeira sentenza en lingua gale-

to. Un deles, o que conta unha viaxe

Dirección Xeral de Xustiza e Secre-

ga sendo presidente da sala do con-

feita con Vicente Risco á vila de Ce-

taría Xeral de Política Lingüística.

tencioso da Audiencia Territorial

lanova, xunta a dúas personalidades

Os tres xuristas están unidos na his-

da Coruña. Un fito importante para

sensibles e de impagable presenza.

toria por un denominador común: a

a historia de Galicia, despois de

preocupación pola cultura e lingua

catrocentos anos de marxinación

galega.

da nosa lingua da vida xudicial.

Xosé González Martínez
Secretario da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística.
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Un viaxe a Celanova
Arrequecer a endeita

texto: Manuel Casado Nieto
debuxos: Luis Cid

Antoloxía de tres homes de dereito

N

on digo novedade ningunha se digo que
Celanova é unha vila de engado: Leda, feituca, ben posta, xentil, cun mosteiro moimental e unha paisaxe verdescente. Ir a Celanova
aprácelle a calquera. A min ir a Celanova non so
me aprace, coma a todos, senón que, por parte,
reméxeme por adentro lembranzas lonxanas, espreguízame saudades adormentadas, aivéntame arelas
esquecidas. No seu témero mosteiro de San Rosendo
agromou a adolescencia dun neno delgado de ollos
grandes que as veces penso que nunca existiu. Hai
tempo escribín encol daquel neno un poema do que
rexurden agora estes versos:

A vila de Celanova, a maiores de por belida, ten
outras cousas das que se gabar, por exempro a de ser
berce de homes esgrevios, empezando por Curros,
o noso gran Curros Enríquez, que se nos amosa
meirande cantos máis anos pasan sobor del e da
súa obra. Aquel vran de 1951, a Academia Galega e
outras entidás acordaran celebrar na vila unha festa
literaria en homenaxe ao poeta co gallo do cente
nario da súa nacencia.
– ¿Que che parece se o domingo fóramos a Cela
nova...?– preguntoume Vicente Risco cando voltabamos dunha das nosas paseatas polos arrabaldos do
Castro de Caldelas.

"Ai once, doce, trece, catorce anos!
¿Qué segredos perdidos na distancia?
¿Qué símbolo ou qué nome?
¿Qué illas aguacentas?
¿Cantos nós de caminos a ceibarse nos tesos?
¿Qué fiestra para abalar un pano branco?

– Home, ir a Celanova paréceme sempre ben
–repuxen–. E ir alá por Curros paréceme aínda
millor.
A vila de Celanova, a maiores de por belida,
a maiores de polo mosteiro, a maiores de por
patria de Curros, distinguiuse pola fonte da súa
praza principal, unha xeitosa fonte de catro
canos ou pichos que botaban auga cara os catro

Aquel neno, se existíu, era eu. Compréndese, xa que
logo, este vencello avelaíño, malencónico, que me
xungue a Celanova.
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pobo, da auga do cano do norde
beberan don Paco Roque, don
Castor Méndez Brandón, o poeta
e barítono celanovés, e incruso
o tan afamado don Xoán da Cova
Gómez cando iba de Ourense
a Celanova por encárregas de
agrimensura, e que, con razón
ou sin ela, a xente colléralle
medo aos efectos desa auga nos
celebres...
Boh, contos de camiño!
Conque o domingo marchamos
a Celanova, Vicente Risco e
máis eu, nun fotingo que eu tiña
daquela, duro coma unha pedra,
pero que, o mesmo que algúns
cabalos, esixía certos coidados
garimosos do dono para avantar
xangal, verbigracia: que lle deran
moito de beber. Eu, para telo da
miña parte, aproveitaba as fontes
e fontelas espalladas ao longo
das estradas. Levaba sempre unha
regadeira, e aixiña que lle reparaba no suor, que as veces rubía
en mestas bafaradas polo cume
dianteiro, dispúñame a refréscalo
na primeira fonte. E o automóvil,
agradecido, tiraba logo cun verdadeiro alegrón: coma un cabalo
e adiós.

–¿Que che parece se o domingo
fóramos a Celanova...?– preguntoume
Vicente Risco cando voltamos dunha
das nosas paseatas polos arrabaldos

Pois, asegún dixen, o domingo marchamos no meu automovil. Aló por
metade da costa de Vilariñofrío debeu
de quecer, pois escomenzou a dar espirros e a facer
uns estranos para os lados como se protestara ou
esbarazara a mantenta no chan.

do Castro de Caldelas.

pontos cardinais. Os canos do sul, do leste e
do solpor verquían uns xorros inocentes, sans,
inofensivos. E tampouco o xorro do cano do
norte, tan cristaiño coma os outros tres, delataba
particularidade ningunha que non fora da mesma
inocencia virxinal. Bulíame, descasi, na memoria
que o Vicente, nalgunhas das moitas nosas paroladas, dixérame algunha vez que, asegún a voz do

O Risco, moi escozoso, díxome:
– ¿El non nos dará un desgosto este chisme? Convirá
que andes con ollo.
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campo de fútbol!) onde xa resoaba a verba patricia
de don Ramón Otero en louvanza do gran poeta: "A
voz de Curros, voz dunha terra sin voz, voz latexante
destes eidos..."

– Serán, serán, pero as máquinas tamén teñen as
súas vértolas –rosmou entre dentes cunha crara
desconfianza.

– Fala ben don Ramón, ¿eh? –Home!

Na fonte do Rodicio bebimos nos os dous, i enchín
o radiador daquela auguiña tan
xebre, tan frieira; e o coche non
ascondeu o seu agradecemento.
Polo pronto, no resto do viaxe
non se volveu espantar, de xeito
que Vicente Risco medio foi
recuperando a tranquilidade.
– Auguiña do Rodicio! Haiche
augas e augas, Vicente –dixen–.
– Neso estou eu... Que son moi
diferentes unhas doutras, para
bebelas e..., para todo.
Chegamos ao noso destino sin
outros trambilicos. Era unha
maná quente, limpa, lumiosa, de
ceo moi azul e traslúcido que,
estando no agosto, lembrou-me
de súpeto as vellas mañás de
maio, azougadas de chíos de
paxaros nas que o neno delgado de ollos grandes, contra
unha baranda do mosteiro cara
a Coutada, abesullaba os xogos
do sol nas follas do alboredo, o
bico do vento nas ponlas, o tolo
revoar das anduríñas no seu
ir e vir sin folgo aos niños do
veirado, o misterioso espertar
do mundo, tan alleo a esquemas
de razón coma o espertar dos
nenos á adolescencia. "Saudades
fóra", díxenme.

Deixamos o auto na praza,
i entramos no patio
neoclásico do mosteiro.

Deixamos o auto na praza, i entramos no patio
neoclásico do mosteiro (o que fora o noso
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Despois, seguindo o programa nunha sala escura
e largacía do piso baixo, de paredes e abovedas
de pedra –noutrora refectorio dos monxes, nalgún
tempo tráxica cadea, ó final espacio vougo– celebrouse unha xuntanza da Real Academia Galega
para recibir a dous membros novos. Presidía a venerable figura de don Manuel Casas, ao que Deus teña
en gloria-, varón afeito á solemnidade, que abalaba
unha campaíña e pronunciaba con voz ecoante as
académicas fórmulas rituás. Maquila húmida e sombriza soedade monástica, arredada do sol e mesmo
da luz, sentíase un trasladado a un mundo fuxido,
angurioso e incomunicable. Menos mal que o acto
non durou moito. Sería o sitio, serían as súas evocacións, sería a fame (pois xa deran as tres), o certo
é que a min entráronme ganas de chorar. Por fin
saímos afora, á luz, que alí dentro semellaba un ben
longamente perdido.

de sócato quedei estarecido, coma paralizado coa
regadeira na man. Polo oco dun cristal do coche
acababa de emergullar a cabeza de Vicente Risco
eos ollos espaventados, os seus louseños brazos acenando cara o radiador, a súa forte voz non son entre
de súprica e de mando:

De contado, nos claustros serviuse un banquete. Eu
tiña ao meu lado ao Celso Emilio Ferreiro, antigo
compañeiro da escola, que acababa de ganar un
premio por unha biografía de Curros, e aledeime
moito de velo, pois non o vira desde que estudiaba
mos xuntos e rinme de gana durante o xantar coas
churrusqueiras e intelixentes saídas do seu inxenio
ricaz.

Total: Que polo si ou polo non, en defensa da normalidade mental do automóvil, tiven que meterme
debaixo del para valeirar o radiador por unha billa
cuáseque ascendida entre manguetas ballestas e
outros ferraganchos cheos de grasa lordenta, e coa
grasa e co ferruxe escarallei o traxe que levaba pos
to, e amaldizoei a sorte de irme tocar, entre catro
pichos, xustamente o do norte, tamén é boa.

Rematado o xantar, descobriron na rúa un busto de
Curros, tocou a banda de música, cantou un cura,
falou don Manuel Casas, houbo ofrenda foral, todo
moi axeitado. Iba xa caíndo o serán daquela diada
de afervoado homaxe a un dos millores fillos de
Galicia. O Risco e máis eu despedímonos dos moitos
bos amigos, e tratamos de voltar ao Castro. Fomos á
praza, onde deixáramos o coche.

Ao final pechei a billa, i enchín outra vez o radiador, agora con auga do cano do sul, perante o compracido sorriso de Vicente Risco, que asentía coa
cabeza.

– Do cano do norte, non! Do cano do norte, non!
porque se cadra despois non o dominas!
Aínda coa regadeira en alto ollei para a fonte, e
sonrintes entón me decatei de que collera a auga
do cano do norte, por casualidade, xúroo, que non
vai estar un sempre pensando nestas cousas..., que
poden ser chafalladas, digo eu, non sei, porque o
feito de que dese cano bebían don Paco Roque, don
Castor, don Xoan da Cova..., se é verdade, arreguízalle a un unha miga o corpo.

Ora eso si, o viaxe de volta, non é por dicir, pero foi
coma unha seda: o coche rubia as reviravoltas do
Rodicio cunha raza que nin un potro do curro de
Sabucedo, fóra a alma, e sin interquenencias. Dios
sexa louvado.

O Vicente montou nel, i engurriñouse no asento da
direita. Eu, diñantes de porme ao volante, confor
me ao costume e aproveitando que a fonte estaba a
dous metros, dispúxenme a botarlle ao coche unha
auguiña de refresco. Levantei o capó, desarrosquei
o tapón, saquei a regadeira, coloqueina debaixo do
xorro dun dos canos hastra que esbombou, i escomencei a verquer a auga no radiador. Sinxelamente,
con naturalidade, sen receo ningún, podo xuralo. E

– Salvámonos de boa!– foi o comentario do Vicente
cando chegamos felices ao Castro.
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No claustro serviuse un banquete.
Eu tiña ao meu lado ao Celso
Emilio Ferreiro, antigo
compañeiro da escola,
que acababa de
ganar un premio por
unha biografía de
Curros.
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revistas e congresos sobre temas cul-

Deputación de Pontevedra, I Certame

Ferrol, 1972

turais galegos. O seu labor investiga-

Galego de Ensaio da Xunta de Galicia

dor foi recoñecido coa concesión de

ou o Premio “Centro Ramón Piñeiro”

Licenciouse en Filoloxía Hispánica

premios como o “17 de Maio” da Uni-

de Ensaio Breve, entre outros. Traba-

(Sub. Galego-Portugués) na Universi-

versidade de Santiago de Compostela,

llou como Profesor Asociado na Uni-

dade de Santiago de Compostela e ob-

Premio de Ensaio da Universidade de

versidade de Murcia e actualmente

tivo o grao de Doutor pola Universi-

Vigo, Premio de Investigación Xuvenil

desenvolve o seu labor docente na

dade da Coruña. Colaborou en libros,

en Ciencias Sociais e Humanidades da

Universidade de Alacante.

En lembranza
de Curros Enríquez
O TRATAMENTO DO CENTENARIO DO ESCRITOR E DO
DÍA DAS LETRAS GALEGAS DE 1967 NA PRENSA GALEGA
José Ángel García López

O

obxectivo deste traballo é a análise das

3. Conmemoracións levadas a cabo no resto de España

diferentes contribucións e actos en honra

en 1951.

de Curros Enríquez realizados por norte do

4. Accións promovidas polas comunidades galegas no

centenario do nacemento deste escritor e mais co gallo

exterior en 1951.

do Día das Letras Galegas de 1967, edición na que se

5. Xuízos sobre Curros e a súa obra por norte do

conmemoraron a vida e a obra de Curros Enríquez. Por

centenario.

razóns obvias, acollemos nesta panorámica tanto as

6. As homenaxes a Curros nas publicacións galegas de

informacións e opinións aparecidas en xornais da Terra

ultramar en 1951.

como as publicadas nos órganos de prensa galegos

7. Actividades levadas a cabo en Galicia en 1967.

asentados fóra de Galicia. Á hora de clasifica-los arti-

8. Celebracións realizadas no resto de España en 1967.

gos e referencias curtas que co antedito motivo foron

9. Homenaxes promovidas polas sociedades galegas no

recollidos nos medios de comunicación escritos en 1951

exterior en 1967.

e 1967, inclinámonos por facelo atendendo non só ás

10. Xuízos sobre Curros e a súa obra nas publicacións

coordenadas espaciais, senón tamén ó contido das con-

periódicas galegas en 1967.

tribucións. Desta maneira, configurámo-los epígrafes que

11. Conclusións.

enumeramos a continuación:
Somos conscientes dos límites de extensión ós que nos
1. Actos celebrados en Celanova, vila natal do escritor,

debemos cinguir na nosa análise, ben que coidamos

arredor do centenario do nacemento de Curros.

que o sobredito non empece un achegamento ós trazos

2. Actividades realizadas para festexa-lo susodito acon-

fundamentais da temática do noso traballo.1 Por último,

tecemento noutras localidades galegas.

non quixeramos rematar esta introdución sen agradece-

1. Os actos en lembranza do escritor de Celanova celebrados en Cuba durante 1951 xa foron analizados na monografía Actas do Comité ProCentenario do nacemento de Curros Enríquez (A Habana, 1951), edición de Luís Alonso Girgado e Carmen Fariña Miranda, Santiago de Compostela,
Follas Novas, 2002. Por outra parte, o profesor Alonso Montero anunciou hai algúns anos que prevé abordar no futuro liñas de investigación
diferentes ás establecidas no presente estudo respecto dalgunhas cuestións concretas, como as escolmas da poesía de Curros ou o tratamento da
conmemoración de 1967 en publicacións periódicas non vinculadas á Terra ou ás comunidades galegas no exterior (Alonso Montero, Xesús, Curros
Enríquez no franquismo [1936-1971], Santa Comba-A Coruña, tresCtres, 2001, p. 88).
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A Real Academia
Galega trasladaría a
súa sede a Celanova
con ocasión da
recepción no seu seo
de dous novos membros numerarios:
Xoaquín Lorenzo
Fernández e Xesús
Ferro Couselo.
Gravado de Conde Corbal.

lo paciente e atento labor dos bibliotecarios e do persoal

macións verbo do aniversario da Pardo Bazán.3 Á hora

administrativo da Real Academia Galega, Biblioteca Xeral

de decidi-la localidade que debería acolle-los actos

da Universidade de Santiago de Compostela, Consello

centrais do acontecemento, foi elixida a vila natal do

da Cultura Galega, Fundación Penzol, Biblioteca Pública

escritor en detrimento da cidade herculina, sede da Real

do Concello de Lugo, Biblioteca do Museo de Pontevedra

Academia Galega e termo municipal onde se encadra

e Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense, con

o cemiterio no que repousan os restos do poeta galego.

quen pasamos non poucas horas consultando diversas

O alcalde de Celanova nesas datas, Manuel Rodríguez

publicacións periódicas na procura dos contidos cos que

Alonso, remitiu ós principais diarios de Galicia unha

demos forma ó presente traballo.

nota coa que pretendía saír ó paso dos rumores que
situaban a homenaxe a Curros en diversas localidades.4
A Junta Provincial y Local destacou que o concello de

1. ACTOS CELEBRADOS EN CELANOVA,

Celanova sería a principal referencia da celebración,

VILA NATAL DO ESCRITOR, ARREDOR DO

onde se darían cita representacións da Real Academia

CENTENARIO DO NACEMENTO DE CURROS

Galega e doutras institucións. Para sufraga-los gastos
derivados dos actos en honra do escritor galego, que

O feito de ser homenaxeado Curros comportou que a

incluirían previsiblemente o reparto de volumes con tra-

medida que se achegaba a unha data tan sinalada os

ballos e poesías escollidas,5 representantes do Comité

diarios publicaran notas curtas lembrando o centenario

pro-homenaje a Curros Enríquez, acompañados do

do seu nacemento, ás veces en concorrencia con infor-

coro De Ruada, visitaron varias cidades galegas para

2

2. "El centenario de Curros", La Región (Ourense), 27-VII-1951; Gallego, S[everino], "Curros Enríquez: en el primer centenario de su nacimiento",
Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-VII-1951; "La vida en la provincia. Celanova. Sobre las fiestas del Centenario de Curros",
La Región (Ourense), 11-IX-1951; "Centenario de Curros Enríquez", El Pueblo Gallego (Vigo), 14-IX-1951.
3. "Ante los centenarios de la Pardo Bazán y Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 14-IX-1951; Helios, "Centenarios", La Voz de
Galicia (A Coruña), 15-IX-1951. O terceiro número monográfico da Colección Grial, publicado ese mesmo ano baixo o título de Presencia de Curros
y Dª. Emilia, incluía os seguintes artigos sobre o escritor de Celanova: "Algo sobor da poesía de Curros" de Ricardo Carballo Calero; "Curros o el
Progreso" de José Luís Varela; "A lingua galega desde Curros" de Xesús Alonso Montero; e "Home, verbo" de Ramón Otero Pedrayo”.
4. "Centenario del poeta Curros Enríquez", El Pueblo Gallego (Vigo), 5-IX-1951; "El centenario de Curros Enríquez", La Voz de Galicia (A Coruña),
5-IX-1951.
5. "Todos los actos que se celebren en honor de Curros Enríquez tendrán lugar en Celanova", El Ideal Gallego (A Coruña), 6-IX-1951.
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reuni-los fondos necesarios. Con este propósito, a citada

da homenaxe12 fixo pública a súa decisión tralo saúdo

agrupación musical interpretou programas do seu reper-

do alcalde de Celanova e maila lectura da memoria

torio en Vilagarcía de Arousa, A Coruña e Santiago de

elaborada pola Comisión provincial. Tocante ós traba-

Compostela.6 Por outra banda, a Deputación Provincial

llos gañadores do susodito concurso, o primeiro premio,

de Ourense decidiu a finais de xullo subvenciona-las

de cinco mil pesetas, correspondeu á biobibliografía

actividades programadas pola Comisión do centenario

preparada por Alberto Vilanova Rodríguez. Un estudo

coa cantidade de trinta mil pesetas.

do poema "A Virxe do Cristal" presentado por Celso

7

Collazo obtivo o segundo premio, dotado con dúas mil
Con anterioridade ó domingo dezaseis de setembro,

pesetas, mentres que o terceiro e o cuarto premios, des-

apareceran en tódolos xornais galegos resumos do

tinados a recoñecer un traballo sobre a prensa galega

programa oficial dos actos previstos coincidindo coas tra-

na época de Curros e un índice da produción literaria

dicionais festas da Virxe do Cristal, agardando a asisten-

e xornalística do de Celanova, respectivamente, foron

cia das figuras máis representativas da intelectualidade

declarados desertos. O quinto e o sexto premios, de

galega, así como a das autoridades provinciais e mailos

cincocentas pesetas cada un, creados co propósito de

netos do poeta, Angela e Manuel Curros. Nesa mesma

recoñecer artigos periodísticos sobre Curros e a súa

data daríanse a coñece-los gañadores do certame litera-

obra, recaeron na triloxía publicada por Celso Collazo

rio convocado sobre a vida e a obra de Curros, amais

en La Noche os días tres, catro e cinco de agosto baixo

de inaugurar un monumento dedicado ó poeta e descu-

o pseudónimo de Antonio Snad e no artigo de José Luis

brir unha placa na casa na que aquel nacera. Á parte

López Cid "El teatro de Curros Enríquez", que viu a luz

de conmemora-lo escritor de Celanova co gallo do seu

en La Región o seis de agosto de 1951. Así mesmo, o

centenario, a Real Academia Galega trasladaría a súa

xurado, tendo en conta a base cuarta do certame, que

sede a Celanova con ocasión da recepción no seu seo

o habilitaba para distinguir con accésits os traballos que

de dous novos membros numerarios: Xoaquín Lorenzo

considerase pertinentes, outorgou esta distinción ó orixi-

Fernández e Xesús Ferro Couselo.10

nal presentado baixo o título de "Moraima", do cal era

8

9

autor Celso Emilio Ferreiro.13
Chegada a data do aniversario, en El Ideal Gallego
poñíase de relevo que os actos servirían para resaltar el

Rematada a lectura do ditame do xurado, Otero

cariño que los pueblos tienen a los hijos que alcanzaron

Pedrayo, mantedor dos actos, pronunciou un discurso

celebridad y fama.

O xurado encargado de avalia-

sobre Curros. Comezou pola análise dalgúns poemas

los traballos presentados ó certame literario sobre a

significativos de Curros, concretamente "Ben chegado"

biografía e a produción de Curros convocado co adaxo

e "Na morte de miña nai", composición esta última que

11

6. Lorenzana, Salvador [Fernández del Riego, Francisco], "Galicia cada treinta días. El centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro
Gallego de Buenos Aires (Bos Aires), xullo de 1951.
7. "Acuerdos de la Diputación Provincial", La Región (Ourense), 29-VII-1951.
8. "Centenario de Curros Enríquez. Programa de los actos conmemorativos", La Región (Ourense), 14-IX-1951; "Centenario de Curros Enríquez.
Homenaje al poeta en Celanova", La Noche (Santiago de Compostela), 14-IX-1951; "Programa de actos en el centenario de Curros", La Voz de Galicia
(A Coruña), 14-IX-1951; "Los actos en honor de Curros Enríquez, en Celanova", El Ideal Gallego (A Coruña), 14-IX-1951.
9. Algunha información neste sentido, froito das présas, resultou errada. Así, El Pueblo Gallego informou de que o día dezaseis serían descobertas
en Celanova dúas placas conmemorativas na casa onde nacera o vate ("El centenario de Curros Enríquez", El Pueblo Gallego [Vigo], 11-IX-1951).
Ó contrastar esta noticia con outras posteriores, tórnase evidente que, finalmente, unha placa destinaríase a Celanova, para ser colocada na casa
natal do poeta, e a segunda correspondería a Vilanova dos Infantes, onde se venera a Virxe do Cristal (Lorenzana, Salvador [Fernández del Riego,
Francisco], "Galicia cada treinta días. El centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires [Bos Aires], xullo de
1951).
10. "Conmemoración del centenario de Curros Enríquez. Solemnes actos en el monasterio de San Rosendo, en Celanova. Asistirán la Real Academia
Gallega, autoridades y personalidades de las Letras", El Pueblo Gallego (Vigo), 15-IX-1951; "Los actos del centenario de de Curros Enríquez se
celebrarán mañana en Celanova", El Ideal Gallego (A Coruña), 15-IX-1951; "Los actos de hoy en Celanova. Conmemoración del centenario de
Curros Enríquez", El Pueblo Gallego (Vigo), 16-IX-1951. Ora ben, unha comisión desta institución decidiu achegarse con anterioridade ó domicilio
compostelán do académico Antonio Couceiro Freijomil, convalecente dunha doenza que non transcendeu na prensa ("Una comisión de la Academia
Gallega visitó a don Antonio Couceiro", La Noche [Santiago de Compostela], 17-IX-1951).
11. "Los actos de hoy en Celanova", El Ideal Gallego (A Coruña), 16-IX-1951.
12. Pódense consulta-las bases do certame no número correspondente ó trimestre marzo-maio da revista ourensá Posío, da cal hai unha edición
facsimilar: Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro, 1998.
13. "Brillante celebración del Centenario de Curros Enríquez en Celanova", La Noche (Santiago de Compostela), 17-IX-1951; "Centenario de Curros
Enríquez en Celanova", El Correo Gallego (Santiago de Compostela), 18-IX-1951.

75

~

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

orixinal para o inmoble fora convertelo nunha residencia-museo dedicada ó escritor.16 El Correo Gallego e
La Región foron os únicos medios que citaron a lectura
dun discurso por parte de Manuel Casás, quen presidía
daquela a Real Academia Galega.17 Fóra do referido,
La Voz de Galicia salientou a actuación dos coros de
Ourense De Ruada e Os enxebres de Troya, ademais
do herculino Cántigas da Terra.18 El Ideal Gallego loou
igualmente a actuación dos coros, resaltando a asistencia do tenente de alcalde coruñés, señor del Río, e maila
presenza do vicepresidente da Deputación coruñesa,
señor Crespo, como representantes de cadansúa institución. Cómpre subliñar que a nota de prensa publicada
por este medio é a única na que se indica o nome do
representante do Centro Gallego de Bos Aires, Daniel

Rematada a lectura do ditame do xurado,
Otero Pedrayo, mantedor dos actos,
pronunciou un discurso sobre Curros.

Calzado.19

Debuxo de Luis Cid

¿Como xulgaron alén mar os actos de Celanova? En

consideraba comparable ás grandes elexías clásicas. A

xeral, de xeito moi crítico. Neste sentido, o voceiro da

continuación, detívose na popularidade da que gozou a

Federación de Sociedades Gallegas foi o máis explícito,

obra do escritor entre os seus coetáneos, para rematar

criticando o carácter minguado da homenaxe celebrada

destacando o poemario Aires da miña terra, fermoso

en Celanova por mor das imposicións do Réxime, así

canto ás excelencias da lingua galega.

Verbo dos

como que os diarios apenas si puideran dedicarlle

novos académicos Xoaquín Lorenzo e Ferro Couselo, os

espazo á conmemoración debido ás consignas recibi-

seus discursos de ingreso foron contestados por Otero

das. Por outra banda, subliñouse que en Celanova se

Pedrayo e López Cuevillas. Tal como estaba previsto,

inaugurara un monumento cualificado como modesto,

os actos tamén incluíron a inauguración do monumento

que non se colocase a placa correspondente na casa

obra do escultor galego Asorey fronte á alameda da

natal de Curros (ben que así estaba previsto no pro-

vila de Celanova, así como a colocación dunha placa

grama oficial dos actos) e o carácter das recepcións na

conmemorativa na casa natal do poeta. Por último,

"Real Academia gallega" (sic), institución tamén denomi-

os asistentes ós actos visitaron a ermida da Virxe do

nada no mesmo texto "Real Academia Castellana de La

Cristal.

Coruña" (sic).

As crónicas do acontecemento elaboradas para cada un

Á marxe do exposto con anterioridade, esta publicación

dos xornais galegos ofrecen datos de interese. Así, a cró-

porteña reproduciu algúns treitos do discurso ofrecido

nica dos actos de El Pueblo Gallego recollía a proposta

por Daniel Calzado no transcurso dos actos organiza-

de que a casa natal de Curros fose adquirida para que

dos en Celanova. Entre outras consideracións, Calzado

albergase unha Biblioteca Gallega,15 ben que o proxecto

fixera notar que "Curros esperta nos emigrados o instinto

14

14. "La jornada del domingo en Celanova. Otero Pedrayo evocó la figura de Curros en su villa natal", La Noche (Santiago de Compostela), 18-IX1951.
15. "Centenario del nacimiento de Curros Enríquez", El Pueblo Gallego (Vigo), 18-IX-1951.
16. Calvo, Dámaso, "Los grandes hombres de Galicia: Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), abril de 1951.
17. "Centenario de Curros Enríquez en Celanova", El Correo Gallego (Santiago de Compostela), 18-IX-1951; Álvarez Alonso, F., "Sobre la marcha.
Don Manuel Casás Fernández, presidente de la Real Academia Gallega", La Región (Ourense), 18-IX-1951.
18. "En el centenario de Curros Enríquez. Brillantísimos actos, en Celanova. Fue descubierto al monumento al poeta y se celebraron ceremonias
académicas y literarias", La Voz de Galicia (A Coruña), 18-IX-1951.
19. "Homenaje a Curros Enríquez, en Celanova", El Ideal Gallego (A Coruña), 18-IX-1951.
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de loita por unha vida millor e o degaro do triunfo,
que xungue en irmandade, cada intre máis puxante,
as nosas coleitividades na emigración".20 Perante tales
declaracións, non é de estraña-la ausencia de comentarios ó respecto nas páxinas dos diarios da Terra, como
tampouco o é que a prensa galega do exilio destacase
outra circunstancia en relación cos discursos pronunciados en Celanova: o feito de que Otero Pedrayo fixera en
castelán a súa loanza a Curros ó serlle prohibido o uso
do galego.21

2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA
FESTEXA-LO SUSODITO ACONTECEMENTO
NOUTRAS LOCALIDADES GALEGAS
Na Coruña, o coral Follas Novas anunciara a súa intención de ofrece-lo día dez de setembro dous concertos
en sesións de tarde e noite no Teatro Rosalía Castro
por norte do centenario do nacemento de Curros,22

A Comisión de Cultura do “Centro Gallego”
de Bos Aires organizou unha conferencia
de Eduardo Blanco-Amor sobre a vida e a obra
de Curros, a cal se desenvolvería no Teatro Liceo
da capital da Prata o día un de outubro.

concertos que irían acompañados dun discurso de Otero
Pedrayo sobre a vida e a obra do escritor galego.23
O acto, que contou cunha numerosa audiencia, obtivo
varias recensións positivas na prensa.24 Nas crónicas

Caricatura de Seoane.

dos concertos resaltouse que a terceira das partituras
interpretadas estivera composta por poemas de Curros

Así mesmo, a prensa de ámbalas beiras do Atlántico con-

adaptados para a ocasión e que na sesión da tarde,

signou tamén que a Reunión Recreativa e Instructiva de

previamente á actuación da polifónica, dera lectura a

Artesanos da cidade herculina programara unha serie de

unhas cuartillas o presidente do coral e bibliotecario da

actos para o día 14 de setembro en homenaxe a Curros,

Real Academia Galega, Juan Naya, así como que Otero

a cal incluíu unha ofrenda floral ó pé do monumento do

Pedrayo fixera unha elocuente e moi poética descrición

poeta nos xardíns de Méndez Núñez feita pola Xunta

do vate de Celanova.25 Días despois, os xornais destaca-

Directiva da dita sociedade.27 A continuación, o seu

rían a saída do catedrático ourensán para Celanova co

presidente, don Joaquín Freire de Andrade, dirixiuse ó

propósito de participar nas actividades organizadas alí

numeroso público alí congregado para exalta-la figura

para celebra-la efeméride.

do escritor de Celanova.28

26

20. "Cómo se celebró en Galicia el centenario de Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-X-1951.
21. "Homaxe a Currros en Celanova", A Nosa Terra (Bos Aires), abril de 1952.
22. "Conciertos extraordinarios", La Noche (Santiago de Compostela), 7-IX-1951; "En memoria de Curros Enríquez", La Noche (Santiago de
Compostela), 8-IX-1951; "Teatro Rosalía Castro. Mañana, lunes tarde, a las 8, noche, a las 11 grandes conciertos por la Coral Polifónica Follas
Novas en homenaje al gran poeta gallego Curros Enríquez con motivo del centenario de su nacimiento", El Ideal Gallego (A Coruña), 9-IX-1951; "Los
conciertos de Follas Novas", La Voz de Galicia (A Coruña), 9-IX-1951.
23. "Otero Pedrayo hará una semblanza de Curros en el festival de Follas Novas", La Voz de Galicia (A Coruña), 8-IX-1951.
24. "Ayer [Noticia breve sobre o concerto do coral Follas Novas]", El Ideal Gallego (A Coruña), 11-IX-1951.
25. "Homenaje de Follas Novas a Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 11-IX-1951; "Follas Novas obtuvo un gran éxito ayer. Don
Ramón Otero Pedrayo hizo una semblanza de Curros Enríquez", La Voz de Galicia (A Coruña), 11-IX-1951.
26. "Otero Pedrayo a Celanova", La Noche (Santiago de Compostela), 14-IX-1951; "Otero Pedrayo a Celanova", El Correo Gallego (Santiago de
Compostela), 15-IX-1951.
27. "Homenaje a Curros Enríquez", El Ideal Gallego (A Coruña), 14-IX-1951; "Ofrenda a Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 14IX-1951; "El homenaje a Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 15-IX-1951.
28. "Ofrenda-homenaje a Curros Enríquez", El Ideal Gallego (A Coruña), 16-IX-1951; "Homenaje a Curros Enríquez", La Voz de Galicia (A Coruña),
16-IX-1951; Boavila, "En el centenario de Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), outubro de 1951.

77

~

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

3. CONMEMORACIÓNS LEVADAS A CABO
NO RESTO DE ESPAÑA EN 1951
A mediados de 1951 estaban proxectados ciclos
de conferencias para estuda-la vida e a obra
de Curros nos Centros Galegos de Barcelona e
Madrid. 30 O ciclo celebrado na capital contou coas
intervencións de Manuel Branco Tobío, Dionisio
Gamallo Fierros, Ramón Fernández Pousa e Manuel
Fraga Iribarne. 31 A disertación con maior eco
foi a de Fernández Pousa, quen defendeu que, a
pesar de que a lingua carecía entón dun estándar
que orientase os escritores, co cal eran frecuentes
numerosas interferencias co castelán e co portugués, tanto Curros coma Lamas Carvajal foran os
que mellor representaran na súa lírica o galego
falado na metade sur de Galicia. 32 Amais das conferencias, o Centro Galego de Madrid convocou un
certame literario sobre varios temas relacionados
cos intelectuais galegos Curros Enríquez, Saralegui

“O Centro Gallego” de Caracas lembrou a
efeméride a través da audición radial que
dirixía Silvio Santiago.

y Medina, Andrés Muruais, Emilia Pardo Bazán e
Benito Vicetto. No caso do escritor de Celanova,
elixíronse como temas dos ensaios "Curros Enríquez
y Madrid" e "La lengua gallega de Curros".

O seguimento do que foron obxecto as celebracións en

Asignáronse a estes temas galardóns de tres mil e

memoria de Curros realizadas o dezasete de setembro

dúas mil pesetas, respectivamente, os cales recae-

en Vigo foi menor có das precedentes. Tras unha ceri-

rían finalmente no estudo biográfico elaborado por

monia relixiosa oficiada polo poeta e membro da Real

Augusto González Besada e Félix Melendo Abad

Academia Galega Faustino Rey Romero, dúas coroas

e mais no traballo presentado por Antonio Lorenzo

de flores, unha ofrecida polo grupo poético Alba e

Sánchez. 33

outra polo Concello de Vigo, foron depositadas por
Ramón González-Alegre e Otto José Cameselle ó pé da

Tocante ó Centro Galego de Barcelona, a celebra-

escultura do escritor situada na Praza de Compostela.

ción do centenario do escritor de Celanova tivo como

Os actos pecharíanse cun discurso de González-Alegre

acto principal a conferencia pronunciada por Antonio

e a lectura duns versos por parte de Rey Romero, sen

Lorenzo Sánchez, quen, malia a súa condición de

que tivese lugar finalmente o recital que a susodita

estudoso do idioma galego na obra de Curros,

agrupación poética pretendía tributar ó ilustre fillo de

menosprezou o labor poético do escritor a partir da

Celanova.29

edición de Aires da miña terra. 34

29. "Homenaje a Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 15-IX-1951; "El homenaje de Vigo a Curros", El Pueblo Gallego (Vigo), 16IX-1951; González Luengo, Juan Manuel, "A Curros", La Noche (Santiago de Compostela),18-IX-1951.
30. "El centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Bos Aires), maio-xuño de 1951.
31. "Homenajes a Curros Enríquez en el centenario de su nacimiento", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
32. "El idioma gallego en Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
33. "Actividad cultural”, Mundo Gallego (Madrid), 1, 1952.
34. Non puidemos localiza-lo número da revista do Centro Galego de Barcelona, Alborada, no que se publicou un resumo da mencionada conferencia.
Á hora de redactar estas liñas seguímo-las informacións publicadas por Xesús Alonso Montero no seu libro Curros Enríquez no franquismo (1936-1971),
op. cit., pp. 72-73.
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4. ACCIÓNS PROMOVIDAS POLAS COMUNI
DADES GALEGAS NO EXTERIOR EN 1951
Contra marzo de 1951, o Centro Gallego de Bos Aires
divulgou as bases do concurso literario organizado por
esta institución con motivo do centenario do nacemento
de Curros. Destinado a premiar traballos escritos en lingua
galega sobre a vida e a obra do poeta e xornalista galego,
o primeiro e o segundo premios estaban dotados con catro
mil e dous mil pesos, respectivamente. Á parte, convocouse
outro premio en lingua castelá sobre a mesma temática,
cun galardón de tres mil pesos.35 Fóra do xa exposto,
fíxose público o acordo da Xunta Directiva para colocar
unha placa de bronce conmemorativa no monumento de
Curros emprazado nos xardíns de Méndez Núñez da
Coruña.36 Así mesmo, a Comisión de Cultura organizou
unha conferencia de Eduardo Blanco-Amor sobre a vida e
a obra de Curros, a cal se desenvolvería no Teatro Liceo
da capital do Prata o día un de outubro.37 Por último, a
emisora Radio Antártida recordou a Curros cunha audición

Benito Varela Jácome sostén que as composicións
máis irreverentes do escritor galego non serían
representativas dun sentimento antirrelixioso, senón
produto dunha toma de posición diante dos seus compañeiros de viaxe política e das institucións relixiosas
tradicionais.

na cal Xavier Bóveda exaltou o escritor de Celanova.38
Verbo da Federación de Sociedades Gallegas, convén
subliña-lo desleixo que semellaba existir entre parte da
colectividade galega de Bos Aires respecto do aniversario
do nacemento de Curros. Así, no mes de maio apareceu
unha nota asinada polas iniciais F.R. que condenaba a
antedita desidia e na que se instaba as entidades galegas

local social da Federación. O programa abriuse coa inau-

integradas na Federación a custea-la realización dun

guración dun busto en bronce do escritor de Celanova

busto en bronce do escritor para colocalo na entrada da

realizado polo escultor Maza, cerimonia acompañada

sede social da institución.

Ó mes seguinte fíxose pública

por unhas palabras do secretario xeral da Federación,

a renuncia de Ramón de Valenzuela á presidencia do

Gerardo M. Díaz. A continuación, houbo un concerto da

Ateneo Curros Enríquez.

39

Con todo, o vicepresidente

banda sinfónica Galicia, dirixida por Juan José Pazos, e

desta sociedade, Antonio García, informou da intención

un recital de poemas do escritor de Celanova a cargo de

de realizar actos conmemorativos con ocasión do cente-

Lito López. Os actos concluíron cun discurso de Ramón de

nario do nacemento do poeta galego.41 Deste xeito, o

Valenzuela sobre a vida e a obra de Curros, intervención

sete de setembro celebrouse unha velada poético-musical

moi aplaudida polo público.42 A disertación de Ramón

40

35. "El centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Bos Aires), maio-xuño de 1951.
36. "Centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Bos Aires), 455-456, febreiro-marzo de 1951.
37. "Conferencia sobre Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-IX-1951.
38. "Homenajes a Curros Enríquez en el centenario de su nacimiento", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
39. F.R., "El Centenario del Nacimiento de Manuel Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-V-1951.
40. "Ateneo Curros Enríquez. Plenario de delegados. 2ª convocatoria", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 19-VI-1951.
41. "En homenaje de Curros Enríquez en su centenario", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-VIII-1951; "Ateneo Curros
Enríquez. En el Centenario del Nacimiento de Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-VIII-1951; "Ateneo
Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-VIII-1951; "Ateneo Curros E[nríquez]", España Republicana (Bos Aires),
31-VIII-1951.
42. "En la Federación de Sociedades Gallegas, se rindió un homenaje al poeta Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos
Aires), 10-IX-1951.
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As palabras de Ramón de Valenzuela resultaron dignas pero tamén polémicas. De feito, Gerardo M. Díaz
publicou a finais dese mes unha nota no órgano da
Federación agradecendo ós asistentes a súa participación nos actos, pero tamén eximindo o Ateneo Curros
Enríquez de calquera responsabilidade polas opinións
expresadas durante os mesmos, posto que o conferenciante xa non estaba vinculado a esa sociedade na data
en que se celebrara a homenaxe.44
Os diarios bonaerenses La Nación e Noticias Gráficas
tamén recordaron o centenario de Curros. O texto de La
Nación (14-IX-1951) foi reproducido por Galicia, voceiro
da Federación de Sociedades Gallegas. Nesta nota
salientábase que Curros, xunto con Pondal e Rosalía,
constitúe a triloxía máis expresiva da dor e dos anhelos
de Galicia. O rico zume dos seus versos procedería, primeiro, das raizames folclóricas, e, posteriormente, daría
froitos en forma de pregóns civís, o mesmo que acontecera con Guerra Junqueiro na outra beira do Miño.45 A
nota de Noticias Gráficas foi reproducida posteriormente
pola publicación Opinión Gallega. Nela exaltábase a

Fernández del Riego, baixo o pseudónimo de Salvador
Lorenzana, apreciou innegables calidades líricas nos
poemas máis combativos do escritor de Celanova,
amais de colocalo no triunvirato da lírica galega decimonónica, a carón de Pondal e Rosalía.

Curros como perseverante e puro loitador pola causa da
xustiza. A súa rebeldía traduciríase en cantos inesquecibles e o seu acento lírico quedaría gravado en poemas,
xa na súa lingua natal, xa en castelán, que revelan a

Caricatura de Aguilera

forza dun verdadeiro xenio poético.46

de Valenzuela centrouse na análise da personalidade

O Centro Gallego de Caracas lembrou a efeméride a

do escritor galego, da cal declaraba o orador que os

través da audición radial que dirixía Silvio Santiago. En

reunidos na presente conmemoración eran testamenteiros

Montevideo, o Centro Gallego organizou unha homenaxe

do seu herdo por canto eran amantes da liberdade dos

de música, cantos e recitados, amais dunha conferencia

homes e dos pobos e, sobre todo, patriotas galegos. A

pronunciada por Emilio Pita.47 En canto a Cuba, chegado

defensa da cultura, do folclore e da lingua galegas así

o mes de maio convocouse un concurso literario sobre a

o acreditaban. Á marxe do referido, o orador insistiu de

vida e a obra de Curros a cargo do Comité pro-cente-

xeito particular no carácter forzosamente diminuído que

nario Curros Enríquez, presidido por Ramón del Campo

tería a celebración do centenario do nacemento de Curros

González. As bases do concurso estipulaban que as

en Celanova por mor da situación política na Terra. Este

entidades que convocaban o certame premiarían cadan-

particular ofrecería maior distinción ó acto da Federación,

súa modalidade de ensaio. O Centro Gallego da illa

celebrado polos galegos que se opoñían a calquera pro-

destinaría un premio de cincocentos pesos á mellor biobi-

fanación moral sobre a figura e a obra de Curros.

bliografía sobre Curros; o Diario de La Marina sustentaría

43

43. "Discurso do Señor Ramón de Valenzuela", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
44. "Ateneo Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-IX-1951.
45. "Un comentario de La Nación sobre Manuel Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
46. "La prensa argentina recordó y exaltó a Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
47. "Homenajes a Curros Enríquez en el centenario de su nacimiento", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
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un ensaio verbo do labor xornalístico do de
Celanova, dotado coa mesma cantidade,
mentres que as Sociedades Gallegas de
La Habana se encargarían da modalidade
referida a Curros na lírica galega e na castelá, premiado con idéntica contía cós sobreditos temas.48 Apenas dous meses despois,
transcendeu a nova de que os intelectuais
galegos Celso Emilio Ferreiro, Francisco
Fernández del Riego e José Fernández
Gallego preparaban cadanseu ensaio con
destino ó citado concurso.49
Os actos cos que a colonia galega en Cuba
celebrou finalmente o centenario do nacemento do escritor galego concretáronse o
dezaseis de decembro na inauguración Os actos cos que a colonia galega en Cuba celebrou finalmente o cendun busto en bronce de Curros, obra do tenario do nacemento do escritor galego concretáronse o dezaseis de
escultor Crispín Herrera e subvencionado decembro. Completáronse cunha conferencia de Eugenio Montes, convidado de honra á homenaxe.
pola Unión Orensana, no vestíbulo do
Centro Gallego da illa.50 O descubrimento
da escultura acompañouse dun discurso do Presidente

intervencións fosen compiladas nun volume, o cal levaría

do Centro, Narciso María Rodríguez. O mesmo día,

por título "Libro del Centenario de Curros Enríquez". Por

tras un discurso de Eladio Vázquez Ferro, fíxose pública

último, o Centro Gallego ofreceu o día vinte un banquete

a resolución do concurso literario. O premio ó primeiro

de despedida a Eugenio Montes.51

tema, "Bio-bibliografía de Curros Enríquez", foi declarado deserto, concedéndose cadanseu accésit a Alberto

Carente de publicacións que desen conta da súa activi-

Vilanova e a Francisco Fernández del Riego. O gañador

dade por aquel entón, a Casa de Galicia de New York

do segundo tema, "Curros periodista", resultou ser José

advertiu por medio dunha nota inserida na publicación

Fernández Gallego. En canto ó terceiro tema, "Curros en

de signo republicano España Libre que, o mesmo ca

la lírica gallega y castellana", o premio foille outorgado

outras institucións, tamén rendía homenaxe ó autor de

a Dionisio Gamallo Fierros. Os actos dese día completá-

Celanova.52

ronse cunha conferencia de Eugenio Montes, convidado
de honra á homenaxe, un concerto do coral Saudade
e un recital de poemas de Curros. O día dezaoito de

5. XUÍZOS SOBRE CURROS E A SÚA OBRA

decembro, a Asociación Iniciadora y Protectora da Real

POR NORTE DO CENTENARIO

Academia Gallega, da cal Curros fora o seu primeiro
presidente, ofreceu unha sesión na que leron cadanseu

¿Como concilia-la poesía social de Curros con textos

discurso o Padre José Rubinos, Antonio do Campo,

como "A Virxe do Cristal"? E, por riba doutras consi-

Gastón Baquero e Eugenio Montes. Prevíase que tódalas

deracións, ¿como presenta-lo Curros rebelde e loitador

48. "Concurso del Centro Gallego de La Habana. Comité pro-centenario Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Bos
Aires), maio-xuño de 1951.
49. Borobó [García Domínguez, Raimundo], "Tres temas sobre Curros", Opinión Gallega (Bos Aires), xuño de 1951.
50. "Calidoscopio Literario", La Noche (Santiago de Compostela), 3-IX-1951.
51. "Primer Centenario del Nacimiento de Curros Enríquez", La Vida Gallega en Cuba. Órgano Oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales
de Galicia (Cuba), xaneiro de 1952.
52. "Homenaje en el Centenario del Nacimiento del gran poeta Manoel Curros Enríquez", España Libre (New York), 19-X-1951.
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sidade popular, a tradición dos Maios ou os lugares
onde o poeta gozou dunha felicidade efémera.54
Benito Varela Jácome sostén que as composicións máis
irreverentes do escritor galego non serían representativas dun sentimento antirrelixioso, senón produto dunha
toma de posición diante dos seus compañeiros de viaxe
política e das institucións relixiosas tradicionais. Á marxe
do devandito, a evocación da terra galega abrolla nos
seus versos con elementos realistas e populares, ben
que a carón da luminosa representación da paisaxe
galega se atopen matices melancólicos e, nalgúns casos,
negativos.55 En canto a Dámaso Calvo, este reparou
nas composicións que translocen dores e pesadumes,
botando man do xuízo emitido polo Padre Francisco
Blanco García verbo de "A Virxe d'o Cristal" para refutalas consideracións de irrelixiosidade respecto da obra
literaria de Curros.56 Ademais, convén destaca-lo artigo
que sobre Curros publicou ese mesmo ano José Luís

As publicacións galegas en América tamén reproducen
textos publicados orixinalmente nos xornais da terra
como a recreación que fixo Vicente Risco dun curioso
episodio que lle acontecera a Curros durante unha
estadía en Londres.

García Mato en El Progreso, sorprendente polas conviccións reflectidas nas súas liñas, nas que se defenden os
principios inquebrantables e mailas calidades poéticas
do escritor de Celanova.57

Gravado de Conde Corbal.

É de notar que, á marxe de colaboracións inéditas, as
sen expoñe-lo artigo a ser riscado pola censura? Celso

publicacións galegas en América tamén reproducen

Collazo, amparado no pseudónimo de Antonio Snad,

textos publicados orixinalmente nos xornais da Terra. Por

salienta nos seus artigos a variedade de temas e motivos

exemplo, a recreación que fixo Vicente Risco dun curioso

presentes en Aires da miña terra, ó tempo que define a

episodio que lle acontecera a Curros durante a súa

Curros como unha persoa indecisa sobre o seu futuro

estadía (suposta ou real) en Londres, recreación que vira

e irremediablemente enfrontada a unha multitude de

a luz nos diarios La Noche e La Región o trinta de xullo

padecementos.53 Apoiándose nas teorías sociolóxicas

dese ano.58 Ou tamén a serie de artigos publicados por

e psicolóxicas de Barrés, Collazo xulga a Curros como

Celso Collazo en La Noche.59 Mais outros intelectuais

un creador no que a temperá separación do chan natal

residentes na Terra procuraron na prensa da outra beira

explica a minuciosidade das descricións que da Terra fai

do Atlántico a liberdade que lles faltaba no chan patrio

na súa obra poética. Neste sentido, Collazo considera

para emiti-los seus xuízos sobre Curros e maila súa obra.

que a descrición da realidade galega fornecida polo de

Así, Paz-Andrade opinaba nas páxinas de Galicia que

Celanova ten máis que ver co realismo que coa saudade.

ó par do poeta e do xornalista de éxito, o home que foi

De aí que a lírica de Curros acolla a voz da reivindica-

Curros tivo unha experiencia vital na cal desenvolveu ó

ción social, do progreso e da política a carón da relixio-

pé da letra aquilo que divulgaban os seus versos. Con

53. Snad, Antonio [Collazo, Celso], "Manuel Curros Enríquez. I: El hombre en las zarzas", La Noche (Santiago de Compostela), 3-VIII-1951.
54. Snad, Antonio [Collazo, Celso], "Manuel Curros Enríquez. II: Por tierras y por mares", La Noche (Santiago de Compostela), 4-VIII-1951.
55. Varela Jácome, Benito, "La obra poética de Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 15-IX-1951.
56. Calvo, Dámaso, "Palabras actuales. En el centenario de de Curros Enríquez", El Ideal Gallego (A Coruña), 15-IX-1951.
57. García Mato, José Luís, "Curros Enríquez y Galicia", El Progreso (Lugo), 25-VII-1951.
58. Risco, Vicente, "Mi encuentro con Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
59. "Estudiando a Curros Enríquez", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
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todo, Paz-Andrade engadía tamén que a súa poesía,
cargada de acentos civís, tamén se atopaba atravesada
de tenrura. O pensamento político, malia ser obsesivo
en Curros, non lixaría a calidade do seu lirismo. A arte
de Curros contería unha sorte de realismo popular xa
cultivado por Añón –ben que sen tanta forza como faría
o escritor de Celanova–, o cal sería retomado por Lamas
Carvajal en formas menos ennobrecidas. En opinión
de Paz-Andrade, deste tipo de lírica tería que partir
Cabanillas con pulo anovador, xa que Rosalía e Pondal
serían mundos illados mercé ás súas particulares poéticas. Por último, sinalábase que, ata chegar Castelao,
Curros foi a individualidade galega que máis conmoveu
en vida as entrañas do pobo. Ámbolos dous terían en
común "unha sustancia humán, de capacidade popular,
de forza expresiva i-expansiva".60

Comentábase que, ata chegar Castelao, Curros foi a
individualidade galega que máis conmoveu en vida
as entrañas do pobo.

Pola súa parte, Severino Gallego incidiu sobre o com-

Castelao e Risco en Gavado de Conde Corbal.

promiso moral do escritor galego co seu pobo, sempre
tinxido dun evidente anticlericalismo, que non irrelixiosidade. Remarcou a integridade do de Celanova,

de Rosalía, quen segundo Tobío afondou nas mágoas do

"internacionalista en potencia", entregado á causa do

presente coma ninguén, e maila afinidade con Pondal,

seu pobo con tres armas: corazón, capacidade e visión

con quen Curros coincidiría no ideal da resurrección da

literaria expositiva.61 Máis alá chegaba o artigo asinado

Terra, sempre proxectado cara ó mañá.63 En canto a

por F.R.L., quen lembraba a efeméride do centenario

José González Ledo, na súa reflexión sobre a biografía

de Curros, salientando a tenacidade coa que o escritor

e as experiencias literarias de Curros, concede especial

galego loitou toda a súa vida contra as forzas escurantis-

relevancia ó compromiso de Curros coa Terra: o seu cos-

tas e regresivas, sempre a prol da Terra. Sinalaba tamén

tumismo, sen renunciar ó lirismo, está tinxido de elemen-

que no espírito de Curros se poden distinguir nidiamente

tos realistas. A integridade moral de Curros, o laicismo,

dúas facetas: a do poeta e a do político, ámbalas dúas

o seu compromiso coa vida está patente nos seus versos.

con plena vixencia para o autor do artigo, quen rema-

E tamén neles atopámo-lo tema da liberdade e da demo-

taba preguntando retoricamente qué faría o de Celanova

cracia, sendo o patriotismo de Curros dunha indiscutible

perante a situación actual de Galicia.

esencia galeguista. Manifestación do galeguismo de

62

Curros sería o seu amor e devoción polo idioma galego,
Lois Tobío amosouse máis ecuánime ca outros intelec-

que fica patente en Aires da miña terra.64

tuais, incidindo na variedade de cordas da lira poética
do de Celanova. Segundo Tobío, Curros ofrece ó lector

Non menos sentido, pero moito menos tinxido de gale-

os máis diferentes matices, sempre auténticos e sentidos.

guismo foi o limiar que Manuel Ínsua escribiu para o

Curros era un home esperanzado, con fe na súa Terra,

prólogo da edición de Aires da miña terra publicada

ollando sempre cara ó futuro. Velaí a diferenza respecto

pola editorial bonaerense Emecé en 1940, o cal sería

60. Paz-Andrade, V[alentín], "O home e o poeta en Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-IX-1951. Este
texto fora publicado anteriormente en Lar. Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficiencia y Mutualidad, extremo que se fai constar no
encabezamento do artigo, ben que non se achega a data na que viu a luz na antedita revista [xullo de 1951].
61. Gallego, Severino, "Manuel Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-VIII-1951.
62. F.R.L., "O noso homaxe a Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
63. Tobío, Luís, "Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
64. González Ledo, José, "Curros Enríquez"Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
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reproducido nestas datas polo órgano da Federación

O editorial publicado pola revista Alborada remarcaba

de Sociedades Gallegas. Ínsua refírese á súa querenza

fundamentalmente a significación do centenario para a

por Curros como froito da tradición familiar, ben que

cultura galega.69 En cambio, o artigo anónimo que viu

discrepa da súa ideoloxía política, cualificando o de

a luz no xornal porteño Opinión Gallega exaltou sobre

Celanova como "heterodoxo recalcitrante". Así e todo,

todo o significado histórico da data e o pensamento

Ínsua sitúao como poeta a carón de Rosalía e Pondal,

galeguista e progresista do escritor homenaxeado. Así,

con quen configuraría as grandes figuras da lírica

destacábase que a aparición de Curros fora providen-

galega. A universalidade da poesía de Curros non esta-

cial para o levantamento da personalidade histórica da

ría rifada co localismo idiomático, extremo que aclara

nación galega, recollendo o testemuño deixado polos

Ínsua aludindo ó que ocorre coa obra de Dante, escrita

Precursores. Fronte a Rosalía, quen conmovera coma

en toscano. Polo que se refire á temática dos seus versos,

ninguén os corazóns galegos, e Pondal, quen achegara

Curros non resultaría un poeta monocorde, malia que a

unhas raíces e un pasado glorioso ó pobo galego,

fama das súas composicións cívicas o coloquen en idén-

Curros ofrecería estrofas cheas de civismo e un amor

tico lugar ó que ocupan nas súas respectivas literaturas o

á lingua da Terra que entroncaban coa semente dos

portugués Guerra Junqueiro e o italiano Carducci. Así o

Precursores. A vixencia das ideas de Curros tornábase

expresaba Ínsua: "Como el portugués y el itálico habría

evidente perante a situación de Galicia na altura en que

podido ser el poeta civil de España, en su tiempo, si el

foi escrito o artigo, no que se recorda ademais a morte

gallego hubiera ocupado el sitio del castellano".65

doutros defensores do ideal galeguista. Así, establécese
un paralelismo entre Curros e Castelao, "guieiros da

Á parte das colaboracións asinadas, moitas publica-

galeguidade", ámbolos dous mortos no exilio.70 A colec-

cións acolleron editoriais ou artigos anónimos nos que

tividade galega afincada nos Estados Unidos expresou o

se destacaba a significación do acontecemento. Así,

seu parecer mediante unha nota na que consideraba a

na revista do Centro Gallego de Bos Aires subliñábase

Curros como o poeta que con maior mestría pulsara as

que Curros xunto a Pondal e Rosalía constitúen a gran

cordas da lira que de xeito máis grato chega ó corazón

triloxía de poetas galegos do século XIX, na que a poe-

do pobo: a costumista e a cívica, temática esta última

sía de Curros se distinguiría polo seu carácter civil.66

pola que foi perseguido trala publicación de Aires d'a

Desde as páxinas do órgano de prensa do Centro

minha (sic) terra.71

Lucense resaltábase que a vida do autor de O divino
sainete se caracterizou por unha constante e fecunda
loita en defensa dos ideais do ben colectivo, e que

6. AS HOMENAXES A CURROS NAS PUBLI

a súa alma, sentimental ou doce cando se refería á

CACIÓNS GALEGAS DE ULTRAMAR EN 1951

beleza da Terra ou ás nobres virtudes dos seus fillos,
adquiría tonalidades mordaces cando denunciaba as

As publicacións feitas por galegos fóra da Terra asu-

inxustizas.67 Neste sentido, a agrupación de naturais

miron a tarefa de lembra-las conmemoracións das que

do Val Miñor destacou a figura do de Celanova como

Curros fora obxecto tralo seu pasamento por causa

"traducción auténtica vibrante y representativa de la

do contido dos documentos reproducidos, dos cales

raza gallega". O autor de Airiños (sic) da miña terra é

a súa publicación nos xornais con sede en Galicia

identificado coa voz lírica máis resoante da Terra e, por

sería imposible. Así, en diversas publicacións porteñas

mor da súa identificación cos problemas de Galicia, co

acóllense textos como o bando promulgado o trinta e

papel de tenaz defensor do pobo.68

un de marzo de 1904 polo entón alcalde da Coruña,

65. Ínsua, Manuel, "Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
66. "Centenario de Curros Enríquez", Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (Bos Aires), setembro de 1951.
67. "Centenario de Curros Enríquez", Lugo (Bos Aires), setembro de 1951.
68. "Centenario del Nacimiento de un Ilustre Gallego", Miñor (Bos Aires), setembro de 1951.
69. "Centenario do nacemento de Curros Enríquez", Alborada (Bos Aires), agosto-setembro-outubro de 1951.
70. "Outo xenio galego", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
71. "Homenaje en el Centenario del Nacimiento del gran poeta Manoel Curros Enríquez", España Libre (United States), 19-X-1951.

84

~

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

Juan Sánchez Anido, por norte da exposición pública
do cadáver de Curros; no citado bando indicábase o
percorrido do posterior cortexo fúnebre que precedería á inhumación do escritor galego no cemiterio de
San Amaro.72 De igual consideración para os editores
gozou o recordatorio da figura e da obra de Curros
asinado por Manuel Murguía en setembro de 1911,
no que o Patriarca fai fincapé na férrea vontade e na
fráxil alma de Curros para explica-las vicisitudes da
biografía e da produción literaria deste autor. Por outra
parte, Murguía salienta a homenaxe da que Curros foi
obxecto en 1904 e as multitudes que acompañaron o
seu cadaleito na Coruña.73 Igualmente desempoada
para a ocasión foi a nota asinada por José Rodríguez
Carracido en 1908 tralo falecemento do escritor de
Celanova. Nela sublíñase o desprezo de Curros cara ós
beneficios mundanos debido á pureza do seu espírito,
exemplo para os que experimentan a fraqueza. Así, a
rebeldía de Curros fronte ás imposicións amosa unha
dignidade humana exemplar.74
Máis comprometida, se cadra, foi a transcrición do
discurso pronunciado por Niceto Alcalá Zamora na
inauguración do monumento a Curros na Coruña en
Murguía salienta a homenaxe da que Curros foi
obxecto en 1904 e as multitudes que acompañaron o
seu cadaleito na Coruña.

1934. O orador xustificaba a súa asistencia ó acto
polo feito de ser homenaxeado un dos fillos máis insignes de Galicia e de España e, ademais, precursor do
réxime imperante: a República. Tocante á súa faceta
literaria, Curros merecía ser considerado como poeta

sainete, onde Curros atacaba a instrumentalización

civil, político e simbólico, posuidor dunha sensibilidade

da relixión en prol de determinados intereses, era

representativa da Terra. O limiar de Aires da miña terra

tamén do gusto de Presidente, quen concluía a súa

amosa unha postura sobre a lingua que, en opinión de

intervención cun chamamento á concordia e ó enten-

Alcalá Zamora, podía ser identificada co desexo dun

demento dos pobos de España baixo a institución da

status superior para a lingua, mais, independentemente

República.75

do desenvolvemento acadado por aquela, a lingua é
un vehículo transmisor da cultura autóctona. Por último,

Na liña do antedito atópase a reprodución dun orixinal

o orador confesaba que o poema que Curros dedicara

asinado pola Real Academia Galega en 1934 co gallo

a Emilio Castelar era moi do seu gusto a causa da

da inauguración do monumento erixido á memoria do

simbólica entrega da orde moral que facían os febles

escritor galego na Coruña. Neste escrito destácase a

ó Presidente da República, quen sería o encargado de

popularidade da que gozou o autor en vida, mercé á

obrar neles os milagres da redención e da conversión.

habilidade coa que tanxeu as dúas cordas da súa lira, a

A continuidade desta temática nas páxinas de O divino

do costumismo e a do civismo: "Curros Enríquez vuelve

72. Sánchez Anido, Juan, "Bando memorable", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de 1951.
73. Murguía, Manuel, "Dolora", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
74. R[odríguez] Carracido, José, "La rebeldía de Curros", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
75. "Discurso del entonces Presidente de la República Sr. Alcalá Zamora", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
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"Alborada", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas

Galicia y de España, pero de Galicia sobre todo". Na

(Bos Aires), 10-IX-1951.

altura en que este orixinal foi redactado, a Academia

"A Virxe do Cristal (fragmentos)", Galicia. Federación de

postulaba a actualidade coa que se mantiñan os seus

Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.

poemas cívicos, emparentados en certo modo cos do

"Ós mozos", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas

escritor portugués Guerra Junqueiro e os do italiano

(Bos Aires), 10-IX-1951.

Carducci.

"N'a morte de miña nay", Galicia. Federación de

76

Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
Por outra banda, rescatouse o texto da denuncia do

"A igrexa fría", Galicia. Federación de Sociedades

bispo Cesáreo Rodrigo contra Curros, publicado orixi-

Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.

nalmente no Boletín Eclesiástico con data do vinte e oito

"Canto ao idioma galego", Galicia. Federación de

de xuño de 1880, ó que se lle engadiu un extracto da

Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.79

defensa que o avogado Luciano Puga Blanco pronunciou

"O Gueiteiro de Penalta", Galicia. Federación de

perante a Sala do Tribunal Superior de Galicia e coa
cal conseguiu a absolución do escritor galego.

77

Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.

Tamén

"Pelegrinos, a Roma", Galicia. Federación de Sociedades

poderiamos incluír aquí a aparición dunha nota autobio-

Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.

gráfica verbo das circunstancias que rodearan o proceso

"Tempro deserto", Galicia. Federación de Sociedades

de elaboración de A Virxe do Cristal.78

Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
"Mirand'o chao", Galicia. Federación de Sociedades

Tocante ás composicións de Curros publicadas nos

Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.

xornais da Terra e fóra de Galicia co adaxo da con-

"Cantiga", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas

memoración, existe unha notable diferenza de criterios

(Bos Aires), 30-IX-1951.80

que debemos valorar á luz das circunstancias políticas.

"¡Ay!", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos

Mentres que os xornais con sede en Galicia reproduciron

Aires), 30-IX-1951.

case sempre os mesmos textos, os cales na súa maioría

"Mirand'o chao", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro

non amosaban un tema cívico, os xornais de alén mar

de 1951.

destacaban sobre todo o Curros comprometido social-

"Canto ao idioma galego", Opinión Gallega (Bos Aires),

mente a través dos poemas que exhibían a temática

setembro de 1951.81

correspondente. Abonda con enumera-los publicados

"Cantiga", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de

en terras americanas para darse conta deste feito. Os

1951.

poemas incluídos en Aires da miña terra que figuran

"Nouturnio", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de

nas páxinas dos sobreditos medios de expresión son os

1951.

seguintes:

"A Virxe do Cristal (fragmentos)", Opinión Gallega (Bos
Aires), setembro de 1951.

"N'o convento", Galicia. Federación de Sociedades

"Na morte di (sic) miña nay", Opinión Gallega (Bos

Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.

Aires), setembro de 1951.

"Madrigal", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas

"Tangaraños", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro

(Bos Aires), 10-IX-1951.

de 1951.

"Diante unha imaxe de Íñigo de Loyola (Soneto)",

"O Mayo (fragmento)", Lugo (Bos Aires), setembro de 1951.

Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos

"Encomenda", Galicia. Federación de Sociedades

Aires), 10-IX-1951.

Gallegas (Bos Aires), 10-X-1951.

76. "Evocación de Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
77. "El Proceso a Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
78. "Nota de Curros Enríquez: A Virxe do Cristal", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
79. É a reprodución dun fragmento da "Introdución" de Aires da miña terra.
80. Neste texto falta o derradeiro verso.
81. É a reprodución dun fragmento da "Introdución" de Aires da miña terra.
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Verbo dos poemas non compilados por Curros en ningún
dos seus libros, as publicacións de fóra da Terra reproduciron os que indicamos a continuación:
"A espiña", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de
1951.
"A Rosalía", Opinión Gallega (Bos Aires), setembro de
1951.
"A nena n-a fonte", Galicia. Federación de Sociedades
Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
"A Cristobo Colombo (Soneto)", Galicia. Federación de
Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
"Na tumba de Rosalía de Castro", Galicia. Federación
de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
Os comentarios sobre composicións de Curros que apareceron nesas datas foron igualmente abundantes. Sirva
como exemplo a reprodución dun texto composto orixinalmente por Segismundo Moret en marzo de 1908.
Trátase dunha serie de breves consideracións que glosan
o poema "Nouturnio" de Curros, na cal Moret salienta o
fondo pesimismo que encerra o poema e que relaciona

poesía de Curros, produto dunha tumultuosa espontanei-

Alcalá Zamora xustificaba a súa asistencia á inauguración do monumento a Curros na Coruña en 1934
polo feito de ser homenaxeado un dos fillos máis insignes de Galicia e de España e, ademais, precursor do
réxime imperante: a República.

dade, carece, en liñas xerais, de grandes artificios. Para

Óleo de Eugenio Hermoso.

coa infinita tristura que translocen os versos de Leopardi.

82

Celso Collazo, nun artigo moi elaborado, subliña que a

el, o poeta xoga con situacións e conceptos antes que con
efectos verbais. Por outra banda, chama a atención sobre

ción poética de Curros, relegando "A Virxe do Cristal"

a viveza e o dramatismo de determinadas pasaxes de "A

por considerala unha composición de circunstancias,

Virxe do Cristal", acentuados polo uso do octosílabo. O

escrita para optar a un certame literario. Maior relevo

paso ó alexandrino e ó verso quebrado, a introdución da

tiñan na súa opinión poemas de corte costumista, como

rima interna e a alternancia co hendecasílabo son conside-

"Unha boda en Einibó", ou declaradamente cívis, como

rados por Collazo factores que priman a expresividade. A

"Mirando ó chau".84 Independentemente de que se con-

estes habería que unir outros elementos, como son o uso de

corde ou non co seu xuízo, resulta cando menos recha-

diminutivos, a cor das vocais e os encabalgamentos suaves.

mante que nin sequera nos diarios de alén mar se inse-

Á parte do referido, o autor deste artigo resalta a disposi-

risen fragmentos de O divino sainete. Por descontado,

ción de determinados fonemas na composición "Muiñeira

para os responsables dos diarios da Terra resultaría moi

monorrítmica" na procura dun efecto eufónico e suxestivo.

difícil xustificar diante da censura a inclusión dos ditos

Todo o contrario que na elexía "¡Ai!", onde o lirismo non

fragmentos.

precisaría de artificios para conmove-lo lector.83
Por último, respecto das homenaxes líricas, hai que
Desde Bos Aires, Leopoldo da Rúa facía fincapé na

facer consta-la reprodución do poema que Pondal

relevancia de O divino sainete no conxunto da produ-

dedicou a Curros tras difundirse a noticia do seu pasa-

82. Moret, Segismundo, "Escuchando el Nouturnio", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-X-1951.
83. Snad, Antonio [Collazo, Celso], "Manuel Curros Enríquez. III: Los versos engarzados", La Noche (Santiago de Compostela), 6-VIII-1951.
84. Da Rúa, L., "Manoel Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-III-1951.
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mento en 1908 85 ou a elexía asinada por Salvador

Rosales Conde. Os actos rematarían cunha disertación

Rueda en marzo de 1908.86 Os epicedios máis moder-

do profesor Xosé Luís Méndez Ferrín sobre o ensino

nos publicados en América foron a "Elexía a Curros,

da lingua galega, na cal o conferenciante expuxo a

neno" de Celso Emilio Ferreiro 87 e maila composición

situación das linguas minoritarias en Europa.92 Á marxe

"Dende o ceo da tua inmortalidade", asinada por

do referido, a estación radiofónica "La Voz de Vigo"

Bernaldo Souto.88

emitiu un recital de poemas de Curros Enríquez ás
once menos cuarto da mañá. Ás sete da tarde houbo
un programa especial verbo do tema "Diez siglos de

7. ACTIVIDADES LEVADAS A CABO EN

música gallega". Polo que fai a "Radio Vigo", esta esta-

GALICIA EN 1967

ción dedicou parte da súa emisión a debater propostas
como a creación dunha Cátedra de Lingua e Literatura

Entre as conmemoracións realizadas en Santiago de

Galegas na universidade compostelá.93 Tocante ó xor-

Compostela con ocasión da efeméride, a prensa galega

nal El Pueblo Gallego, este medio inseriu unha páxina

destacou a conferencia a cargo do profesor Ricardo

integramente dedicado a Curros na súa edición do día

Carballo Calero sobre o tema "La poesía de Curros

dezasete de maio, reproducindo poemas do escritor

Enríquez".89 O acto tivo lugar na Aula Magna da

de Celanova xunto cun pequeno texto da autoría de

Facultade de Filosofía e Letras da Universidade o día

Ramón Cabanillas.94

dezasete de maio, sendo presidido polo reitor Jorge
Echeverei, o tenente de alcalde do concello compostelán

En canto ás celebracións levadas a cabo en Pontevedra,

naquela altura, García Rojas, e o decano da citada

a prensa informou acerca da lección maxistral que o

facultade, o profesor Otero Núñez.

Pechou o acto

profesor Filgueira Valverde pronunciou o día dezaseis de

un recital de poemas de Curros a cargo dos alumnos

maio sobre o Resurgimiento de las Letras Gallegas en el

universitarios Gloria Baamonde Traveso, Araceli Herrero

siglo XIX no paraninfo do Instituto Masculino da cidade.95

Figueroa, María del Carmen Quintáns Vázquez, María

Ademais, o salón do Ateneo albergaría o Día das Letras

Teresa Otero Sande, Ramón Fraga García e Antonio José

Galegas unha conferencia de Arcadio López-Casanova

López Acuña.91

sobre a vida e a obra do escritor de Celanova. A velada

90

rematou cun recital poético sobre textos de Curros ofreSumándose á celebración do Día das Letras Galegas,

cido por un grupo de mozos pontevedreses.96

na inauguración do novo local social da Casa de la
Cultura, sede da Asociación Cultural de Vigo, cele-

En Lugo, o Clube Cultural Valle-Inclán ofreceu o día deza-

brouse unha conferencia do profesor Xesús Alonso

seis no paraninfo da Escola de Comercio unha velada

Montero verbo da biografía e da obra de Curros. A esta

literaria en homenaxe a Curros Enríquez na que participa-

seguiu un recital de poemas do escritor de Celanova a

ron os escritores López-Casanova e Xavier Carro Rosende

cargo de María Xosé Queizán Vilas e Miguel Ángel

con conferencias verbo dos temas "A poesía de Curros"

85. Pondal, Eduardo, "O proscripto de Almendares a Curros Enríquez" Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 20-IX-1951.
86. Rueda, Salvador, "Magna ofrenda a Curros Enríquez", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
87. Ferreiro, Celso Emilio, "Elexía a Curros, neno", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-X-1951.
88. Souto, Bernaldo, "Dende o ceo da tua inmortalidade", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 10-IX-1951.
89. "Día das Letras Galegas", Faro de Vigo (Vigo), 12-V-1967; "Conmemoración del Día de las Letras Gallegas", El Correo Gallego (Santiago de
Compostela), 16-V-1967. Polo que fai ó contido da dita conferencia, vid. R[icardo] C[arballo] C[alero], "Poesía de Curros Enríquez", Grial (Vigo), 18,
outubro-decembro de 1967.
90. "Ayer se celebró el Día de las Letras Gallegas", El Correo Gallego (Santiago de Compostela), 18-V-1967.
91. "Día de las Letras Gallegas", Faro de Vigo (Vigo), 11-V-1967; "Actos del Día de las Letras Gallegas", El Correo Gallego (Santiago de Compostela),
11-V-1967. Os poemas recitados nesta celebración foron "A Virxe do Cristal", "¡Ai!", "O último fidalgo", "Nouturnio", "Encomenda", "A Luciano Puga"
e "A Rosalía".
92. "Se inaugura mañana el local de la Asociación Cultural de Vigo", La Noche (Santiago de Compostela), 11-V-1967; "En el Día das Letras Galegas",
Faro de Vigo (Vigo), 17-V-1967; "Brillante celebración del Día das Letras Galegas", La Noche (Santiago de Compostela), 18-V-1967.
93. "Brillante conmemoración literaria del Día das Letras Galegas", Faro de Vigo (Vigo), 18-V-1967.
94. Os poemas escolmados foron "Adiós a Galicia", "Tangaraños", "Nouturnio", "O gueiteiro" e "¿Como foi...? ".
95. "Filgueira Valverde habló sobre Resurgimiento de las Letras Gallegas en el siglo XIX", Faro de Vigo (Vigo), 17-V-1967.
96. "La conmemoración del Día de las Letras Gallegas", Faro de Vigo (Vigo), 18-V-1967.
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e "Curros, desde hoxe".97 O acto cerraríase coa lectura
dunha serie de poemas do autor de Aires da miña terra.98
Ademais, Xaime Ceide, párroco de Gomeán, oficiou unha
misa en galego na igrexa parroquial de Santiago.99
Polo que concirne a Ferrol, Xesús Alonso Montero pronunciou unha conferencia sobre Curros o día dezaseis de
maio.100 Dous días despois, Carlos Casares faría unha
disertación na Sociedad Ferrándiz da mesma cidade
sobre o tema "Curros i a sua condición".101 Máis discreta
foi a repercusión da efeméride en Ourense, onde a data
sería celebrada coa inauguración de dúas exposicións
no Museo Arqueolóxico: unha de carácter bibliográfico
e documental e a outra de pintura e debuxo.102
Na Coruña, a Real Academia Galega fixo o día dezasete
unha ofrenda floral perante a tumba do escritor, ademais
de organizar un festexo no Conservatorio de Música y
Declamación que incluíu dúas conferencias: unha de
Sebastián Martínez-Risco, presidente da Academia, e
outra de Emilio Vila, membro da asociación cultural "O

Entre as conmemoracións realizadas en Santiago de
Compostela en 1967, a prensa galega destacou a conferencia a cargo do profesor Ricardo Carballo Calero
sobre o tema "La poesía de Curros Enríquez".

Facho".103 O acto pechouse cun recital de poemas de
Curros a cargo dos alumnos do Conservatorio Ángel
Rodríguez Díaz e Antonio Santiago Montero,104 amais
da interpretación musical das composicións do escritor
de Celanova "A Mariquiña Puga" e "Cántiga" por parte
do seu propio neto, o barítono Adelardo Curros Irazoqui,

gaitas infantil do mencionado centro educativo.107 Así

acompañado ó piano por Honoria Goicoa.

mesmo, na sede da Reunión Recreativa e Instructiva de

105

Artesanos celebrouse un acto literario no que o profesor
Por outra banda, a entidade "O Facho" organizou a

Manteiga Pedrares, director do Instituto Feminino de

súa propia ofrenda floral diante do monumento a Curros

Ensino Medio de Ferrol, falou sobre a vida e a obra de

situado nos xardíns de Méndez Núñez,106 acompañada

Curros.108 O devandito acto finalizou con dous recitais:

dunhas palabras de Manuel Figueirido Feal, director do

un de nova poesía a cargo de Manuel María e Alfonso

"Colexio Curros Enríquez" da cidade herculina, e dunha

Gallego Vila, e outro de composicións de Curros reali-

lectura poética que incluíu a actuación do grupo de

zado por Andrés Rey Fernández. De xeito paralelo ás

97. "Hoy, acto literario de las Letras Gallegas. Hablarán Carro Rosende y López-Casanova", El Progreso (Lugo), 16-V-1967.
98. "Acto-homenaje a Curros", El Progreso (Lugo), 17-V-1967.
99. "D. Jaime Ceide ofició una misa en gallego", El Progreso (Lugo), 18-V-1967. Convén sinalar que, en principio, estaba previsto que a homilía fose
pronunciada polo crego Ángel Silva ("Por primera vez una misa gallega en la ciudad", Faro de Vigo [Vigo], 17-V-1967).
100. Novo, S., "Crónica do Día das Letras Galegas", Nova Galicia. Revista de Cultura y Política (París), 2º trimestre de 1967.
101. "[Notas]", La Noche (Santiago de Compostela), 17-V-1967.
102. "Día das Letras Galegas", La Región (Ourense), 17-V-1967.
103. "Al gran vate orensano fue dedicado el Día de las Letras Gallegas", El Ideal Gallego (A Coruña), 18-V-1967.
104. "El Día de las Letras Gallegas", La Voz de Galicia (A Coruña), 16-V-1967.
105. "El [1]7 Dia de las Letras Gallegas", El Ideal Gallego (A Coruña), 14-V-1967; "Mañana, Día de las Letras Gallegas", La Noche (Santiago de
Compostela), 16-V-1967.
106. Segundo se desprende do testemuño de Mario Velo, o conxunto escultórico da autoría de Asorey foi oportunamente adecentado para a ocasión
pola corporación municipal, quizais non moi dilixente coa antedita tarefa en datas anteriores á efeméride (Velo, Mario, "Desde los Cantones. La
estatua de Curros Enríquez, adecentada", La Noche [Santiago de Compostela], 18-V-1967).
107. "Hoy, Día de las Letras Gallegas", El Ideal Gallego (A Coruña), 17-V-1967.
108. "El 17 de mayo se celebrará en La Coruña el Día de las Letras Gallegas", El Ideal Gallego (A Coruña), 13-V-1967.

89

~

C E N T E N A R I O

D O

P A S A M E N T O

D E

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

mas de Curros ou reflexións verbo da súa figura e
da súa obra. Así, o voceiro da Casa de Galicia en
Valladolid acolleu un artigo do escritor de Celanova110
e unha colaboración de Ricardo Carballo Calero.111
Tamén habería que salienta-la reprodución do poema
"Cántiga" nas páxinas da publicación do Centro
Gallego de Zaragoza.112

9. HOMENAXES PROMOVIDAS POLAS SOCIE
DADES GALEGAS NO EXTERIOR EN 1967
Fóra da Península, convén destaca-la disertación que
Xesús Alonso Montero ofreceu na Casa de Galicia en
París o vinte e sete de maio, acompañada polos versos
que o escritor galego Manuel Lueiro Rey dedicou ó autor
homenaxeado.113 En Bos Aires, o Centro Gallego dedicou
no Día das Letras Galegas dúas conferencias a Rosalía
de Castro, pronunciadas por José Iglesias Rivadulla e
José A. Oría, ademais dunha ofrenda floral depositada
diante da estatua situada no vestíbulo desta institución.114
A dita ofrenda resultou moi polémica, xa que malia
que estivese previsto realizar unha segunda ofrenda
por parte da Federación de Sociedades Gallegas, esta

Os actos rematarían cunha disertación do profesor
Xosé Luís Méndez Ferrín sobre o ensino da lingua
galega, na cal o conferenciante expuxo a situación
das linguas minoritarias en Europa.

última non chegou a celebrarse por mor da negativa
das autoridades do Centro Gallego, chegando mesmo a
intervi-la policía para disolve-la comitiva da Federación.

Caricatura de Luis Seoane.

Á marxe destes incidentes, a Federación dispuxo dúas
conferencias en lembranza de Curros a cargo de Alberto
susoditas celebracións, celebrouse unha feira do libro

Vilanova e Corbacho Monteagudo no Centro Ourensán,

galego no Cantón Grande.

acto que se pecharía coa intervención da agrupación

109

artística "Breogán".115 O Centro Lucense celebrou a data
cunha conferencia de José Blanco Amor sobre Rosalía
8. CELEBRACIÓNS REALIZADAS NO RESTO

de Castro, ilustrada cunha escolma de poemas recitados

DE ESPAÑA EN 1967

por Isabel Maciel de Cutzarida.116

Unicamente cabe sinala-la inclusión nos distintos órga-

A Irmandade Galega de Caracas festexou o Día das

nos de expresión das colectividades galegas de poe-

Letras Galegas cunha lectura de poemas de Curros e

109. "Actos del Día de las Letras Gallegas", La Voz de Galicia (A Coruña), 13-V-1967; "El Día de las Letras Gallegas fue celebrado brillantemente",
La Voz de Galicia (A Coruña), 18-V-1967.
110. Curros Enríquez, M., "La mujer gallega", Abrente (Valladolid), maio de 1967.
111. Carballo Calero, Ricardo, "Curros e a poesía actual", Abrente (Valladolid), maio de 1967.
112. Curros Enríquez, [Manuel], "Cántiga", Santiago Apóstol (Zaragoza), xullo de 1967.
113. "Curros Enríquez ou a poesía como loita", Nova Galicia. Revista de Cultura y Política (París), 2º trimestre de 1967.
114. "El Día de las Letras Gallegas en Buenos Aires", La Voz de Galicia (A Coruña), 18-V-1967; "Día de las Letras Gallegas", Galicia (Bos Aires),
maio-xuño de 1967.
115. "Se conmemorou o Día das Letras Galegas", Galicia. Federación de Sociedades Gallegas (Bos Aires), 30-V-1967.
116. J.V.S., "Día de las Letras Gallegas", Lugo (Bos Aires), maio de 1967.
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En canto ás
celebracións
levadas a cabo
en Pontevedra,
a prensa informou acerca da
lección maxistral que o profesor Filgueira
Valverde pronunciou o día
dezaseis de
maio sobre o
“Resurgimiento
de las Letras
Gallegas en
el siglo XIX”
no paraninfo
do Instituto
Masculino da
cidade.

unha mostra de libros galegos,117 mentres que Casa
Galicia-Unidad Gallega de New York conmemorou
a efeméride a través dunha velada literaria que tivo
lugar o vinte e un de maio. Nela interviñeron Antonio
Álvarez, Leonardo Santamarina, Emilio González López
e Juan Martínez Castro.118

10. XUÍZOS SOBRE CURROS E A SÚA
OBRA NAS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS
GALEGAS EN 1967
Co gallo das celebracións realizadas arredor do
Día das Letras Galegas dese ano, moitos intelectuais
colleron a pluma para deixar constancia por escrito
dos valores da poesía de Curros ou para exalta-la súa
figura. Houbo colaboracións cun contido que pode-

Caricatura de

riamos cualificar de circunstancial, aínda que tamén

Castelao

houbo quen achegou datos de interese en relación con
determinados capítulos escuros na experiencia vital do
autor homenaxeado, por exemplo o artigo asinado por
Andrés Martínez-Morás.119 En liñas xerais, a maioría

parte, Carballo Calero resaltou tanto o sentido cívico

das colaboracións ofreceron reflexións de interese e

como a mestría compositiva amosada por Curros en

achegaron propostas de valoración ou interpretación

moitos dos seus textos, en clara discordancia co social-

da lírica do escritor de Celanova. Neste sentido, Celso

realismo prosaico que predominaba na poesía galega

Emilio Ferreiro salientou a vixencia do pensamento pro-

contra 1967.123 Así mesmo, o intelectual ferrolán subli-

gresista de Curros perante a situación actual da socie-

ñou que, independentemente do maior ou menor grao

dade en Galicia, amais de rexeita-la simple imitación

de afinidade coa ideoloxía que profesaba Curros, a

de estéticas herdadas de autores como Victor Hugo

maioría dos seus coetáneos recoñecían na lírica do de

ou Guerra Junqueiro.120 En cambio, Salvador Poyo, a

Celanova un talento poético que o situaba a carón de

través do testemuño de Manuel Abril, empregado do

autores coma Rosalía ou Pondal. Críticos da súa obra

Diario de la Marina, acredita no coñecemento que da

como o Padre Blanco ou Pedreira, radicalmente opostos

obra de Walt Whitman posuía Curros, o cal se vería

ó pensamento de Curros debido ó anticlericalismo e

reflectido na poesía deste último.121

republicanismo deste último, conviñan, non obstante,
en outorgar un lugar destacado na nosa literatura ó

Fernández del Riego, baixo o pseudónimo de Salvador

vate de Celanova.124 En relación co susodito, cómpre

Lorenzana, apreciou innegables calidades líricas nos

salienta-la reivindicación da personalidade de Curros

poemas máis combativos do escritor de Celanova,

desde unha perspectiva humanística e fondamente

amais de colocalo no triunvirato da lírica galega deci-

relixiosa que recolle o artigo "La vigencia de Curros

monónica, a carón de Pondal e Rosalía.122 Pola súa

Enríquez", artigo que apareceu nas páxinas de La

117. "O Día das Letras Galegas", Irmandade (Caracas), maio de 1967; "Na Irmandade Galega...", Irmandade (Caracas), xuño-xullo de 1967.
118. "Día de las Letras Gallegas", Casa Galicia. Unidad Gallega (New York), 1966-1967.
119. Martínez-Morás y Soria, Andrés, "Sobre la emigración de Curros Enríquez", Grial (Vigo), 16, abril-xuño de 1967.
120. Ferreiro, Celso Emilio, "Curros Enríquez aínda está vivo", Nova Galicia. Revista de Cultura y Política (París), 2º trimestre de 1967.
121. Poyo, Salvador, "Curros y Whitman", Faro de Vigo (Vigo), 17-V-1967.
122. Lorenzana, Salvador [Fernández del Riego, Francisco], "Curros e a súa terra", Irmandade (Caracas), marzo-abril de 1967.
123. Carballo Calero, Ricardo, "Curros e a poesía actual", Abrente (Valladolid), maio de 1967.
124. Carballo Calero, Ricardo, "Popularidade de Curros", Faro de Vigo (Vigo), 17-V-1967.
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mas descritivos os que reflicten un meirande número de
acertos estilísticos. Á hora de elabora-la súa produción
lírica, Curros sérvese tanto do galego coma do castelán
en función do destinatario moral da súa obra. Con todo,
Alonso Montero apuntou que só no galego da área lingüística á que pertence o poeta sente a comuñón co seu
pobo.127 Por outra banda, o mencionado profesor puxo de
relevo nestas datas a clareza exhibida na lírica de Curros
respecto das causas da emigración, fronte ó que acontece
na poesía de escritores coetáneos. Así mesmo, Alonso
Montero incidiu na marxinación da que fora obxecto o
escritor de Celanova por mor do seu compromiso contra
o escurantismo, a inxustiza e a explotación.128
Mención á parte merece a crítica que Alonso Montero
fixo a determinados silencios e actitudes que rodearan
os actos de homenaxe a Curros no centenario do seu
nacemento, amais de analiza-la recepción da súa obra
por parte da crítica e mailo ascendente que exerceu sobre
outros poetas galegos.129 En relación cos xuízos do citado
profesor, parécenos significativo destacar que foron realmente poucos os intelectuais que reivindicaron os valores
de O divino sainete mesmo en 1967, centrándose maioritariamente na exaltación de Aires da miña terra. De certo,

Carlos Casares faría unha disertación o dezaoito de
maio na “Sociedad Ferrándiz” de Ferrol sobre o tema
"Curros i a sua condición".

falar da obra que Curros publicara en 1888 impoñía certo
respecto ós críticos. De xeito anónimo, recoñecíase a calidade do volume, aínda que, inevitablemente, se mesturase

Noche asinado co pseudónimo Anxo.125 Igualmente,

a filiación política do escritor cos froitos da súa pluma:

Suárez Serantes considera a Curros como crente (ben
que non practicante) mercé a diferentes testemuños

En Curros es, primeramente, un asunto de republiquerías y

documentais e persoais non doadamente verificables,

papados: como se ve, cuestiones a las que no se les puede

sendo ademais a interpretación da biografía do autor

conceder trascendencia lírica (...). Fuera del desusado

de Aires da miña terra feita polo citado crítico notable-

propósito que el poema acusa, es indudable que a éste

mente subxectiva.126

puede calificársele, en justicia, como una de las obras ilustres entre las de la literatura ironista de todo el mundo.130

O profesor Alonso Montero foi un dos intelectuais que
maior número de contribucións ofreceu con ocasión da

Con todo, convén reproducir algúns dos parágrafos que a

conmemoración de Curros. Neste sentido, o referido estu-

crónica elaborada para o xornal El Ideal Gallego dedicou

doso reflexionou sobre o xeito no que o particular estilo

á intervención de Martínez-Risco nos actos programados

do escritor de Celanova se mantén mesmo nos poemas

pola Real Academia Galega para festexa-lo Día das

de circunstancias, malia que sexan precisamente os poe-

Letras Galegas. En calidade de presidente da antedita

125. Anxo, "La vigencia de Curros Enríquez", La Noche (Santiago de Compostela), 17-V-1967.
126. Suárez Serantes, Manuel, "Perfil humano de Curros Enríquez", El Correo Gallego (Santiago de Compostela), 17-V-1967.
127. Alonso Montero, Jesús, "Tres notas sobre el estilo de Curros", Faro de Vigo (Vigo), 17-V-1967.
128. Alonso Montero, Xesús, "Curros e a emigración", La Noche (Santiago de Compostela), 17-V-1967.
129. Alonso Montero, Xesús, "Curros Enríquez ou a poesía como loita", Grial (Vigo), 17, xullo-setembro de 1967.
130. "El poeta rebelde", El Pueblo Gallego (Vigo), 17-V-1967.
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institución, as palabras de Martínez-Risco poden ser tomadas como representativas dun sentir común, e certamente,
a postura da Academia en 1967 difire notablemente das
precaucións adoptadas nas declaracións públicas que os
seus membros fixeran en 1951. Así expresaba MartínezRisco a elección de Curros como homenaxeado na terceira edición do Día das Letras Galegas e así postulaba
o recoñecemento da lírica do escritor de Celanova, lonxe
do escurantismo e de posibles reticencias derivadas do
compromiso de Curros coa Terra:
El señor Martínez-Risco justificó los deseos de la Real
Academia Gallega en recordar en tan significada efeméride a Curros Enríquez. Señaló que al hacerlo se cumplía
un doble deber: el de justicia literaria y el de ejemplaridad patriótica del vate de Celanova (...). En cuanto a la
producción de Curros Enríquez, el señor Martínez-Risco
analizó “O gaiteiro” y “Unha boda en Einibó” para detenerse después en la cuerda épica centrando su atención
en O divino sainete. Este poema dedicado a la mocedad
gallega, aclaró el orador, fue torcidamente interpretado

Na sede da “Reunión Recreativa e Instructiva de
Artesanos” celebrouse un acto literario que finalizou con dous recitais: un de nova poesía a cargo
de Manuel María e Alfonso Gallego Vila, e outro de
composicións de Curros realizado por Andrés Rey
Fernández.

en su tiempo por cuanto en la introducción Curros hace
una declaración de propósitos de tipo moral que cualquier creyente u hombre de bien tiene que aceptar al
encomendar sus versos a las “triadas valentes” este oficio
justiciero delante de la conducta del hombre.

Manuel María visto por Xaquín Marín.

Subrayó el señor Martínez-Risco la ejemplaridad de la
conducta de Curros, quien pese a los avatares de su vida

de Curros: aquelas que recollían o seu pensamento cívico,

–pobreza, emigración e injusticia– olvidó sus propias heri-

menosprezadas ou agachadas por autoridades e intelec-

das para dedicarla a combatir en cuanto eran llagas de

tuais conservadores. Con maior ou menor énfase, posto

su pueblo. Estas razones, dijo, y no otras fueron las que

que as circunstancias políticas do momento impedían deter-

habían animado a dedicar el Día de las Letras Gallegas a

minadas manifestacións na prensa, as calidades humanas e

recordar la figura y la obra del insigne poeta.131

literarias do escritor de Celanova, calidades que o situarían
con toda xustiza a carón de Pondal, Lamas Carvajal e
Rosalía, foron expostas por diferentes estudosos arredor das
citadas efemérides, destacando a admiración e o influxo

11. CONCLUSIÓNS

que espertaran na súa época, así como a vixencia que
Tralo exame das distintas novas, recensións e artigos publi-

aínda mantiñan os ideais de Curros. Mercé ás celebracións

cados por norte do centenario do nacemento de Curros

de 1951 e 1967, o silencio e a marxinación que acoutaban

e co gallo do Día das Letras Galegas de 1967, podemos

a figura e maila obra do autor de Aires da miña terra e O

inferir que, entre un e outro acontecemento, a sociedade

divino sainete cederon ó abalo da sociedade galega, que

galega deu un paso adiante na reivindicación da perso-

tributou naquelas datas sentidas e merecidas homenaxes ó

nalidade e de páxinas moi concretas da produción lírica

cidadán e ó escritor Manuel Curros Enríquez.

131. "Al gran vate orensano fue dedicado el Día de las Letras Gallegas", El Ideal Gallego (A Coruña), 18-V-1967.
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Juan Ramón Jiménez.
Retrato de Vázquez Díaz.

é direc-

Enríquez, exercín como secretario.

a dúbidas posúe a figura literaria de

tor da Casa Museo que a Fundación

Froito desa relación de compañeiros

Manuel Curros Enríquez, ata o punto

Juan Ramón Jiménez mantén aberta

na xestión da Asociación das Casas

de ser considerado un dos escritores

na localidade natal do Premio Nobel

Museo, xurdiu o coñecemento da

de referencia para quen, co tempo,

en Moguer (Huelva).

vella relación de influencia que Cu-

acabaría por ser o máis universal

rros Enríquez exerceu co súa obra

dos escritores españois. Dadas as

sobre o poeta de Moguer.

circustancias e características es-

ANTONIO RAMÍREZ ALMANZA

Durante os anos 2005 e 2006, en
representación da devandita Funda-

pecíficas que concorren neste caso,

ción Juan Ramón Jiménez, exerceu

O traballo que presenta nestas páxi-

entendemos que debemos publicar

como presidente da Asociación de

nas Antonio Ramírez, trasladando

este traballo en castelán, tal e como

Casas Museo e Fundacións de Escri-

no tempo o labor de Juan Ramón

foi redactado polo seu autor.

tores (ACAMFE), na que eu, en re-

Jiménez, non fai máis ca refrendar

presentación da Fundación Curros

o carácter supra-local que sen lugar

Antonio Piñeiro

Curros Enriquez
en
Juan Ramón Jiménez
Antonio Ramírez Almanza

No sé a quien descubrió primero,
a Curros o a Rosalía, pero no
me equivoco, de seguro, imaginando a un joven Juan Ramón,
aún por revelarse a sí mismo
poeta, volcado en las lecturas
del vate de Celanova en la vieja
biblioteca del Ateneo de Sevilla.
Tenía 17 años. Nos lo dice él
mismo: Mis lecturas de esa época
eran Bécquer, Rosalía de Castro,
Curros Enríquez, en gallego los
dos, cuyos poemas traducía y
publicaba yo frecuentemente... Y
yo era un niño. De modo que hay
dejos de ellos en mí, con sentimiento y voz de niño. Como ellos
niños. Porque yo era niño precoz
en lo literario, no en el sentimiento ni en el pensamiento.
No se olvidará el de Moguer
de estas iniciales lecturas y la
influencia que ejercieron sobre sus

primeros poemas. Ensimismado y
febril en aquella edad, a la hora de
escribir sus versos debió quedar
absorto ante los poemas del de
Celanova, sobre todo por lo que
poseen de poeta entero, compacto
y comprometido, y si las excusas
para tratar de silenciar Aires da
miña terra tuvieron carácter religioso, estos adjetivos fueron, con
seguridad, los motivos, para que
el joven Juan Ramón los expusiera
al mundo al traducirlos.
En su pueblo, a partir de 1905,
Juan Ramón envuelto de los entes
y sombras de su infancia, retorna
al poeta gallego, de donde le fluye,
con toda su plenitud la simbología
mistérica de algunos versos de
Curros, plasmados en sus propios
poemas para la mejor prosa lírica
de la literatura española en los
capítulos de Platero y yo.
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La mariposa gallega como Volvoreta d’aliñas douradas... le regresa, ahora por los campos de su
Fuentepiña, impregnada de la
misma simbología de muerte que
posee en la vieja tradición celta,
como si el poeta andaluz supiera
de primera mano la identificación
que aquel antiguo pueblo hace
entre las volvoretas y el alma. Más
tarde recogería, en otros dos capítulos de su Elegía andaluza , ese
sentido simbólico de la mariposa,
la atracción inconsciente hacia lo
luminoso, unido al hecho de la
muerte, que Jiménez encontrara
en Curros Enríquez.
En el capítulo CXXXII – “La
muerte”,
nos
encontramos:
Revolaba una bella mariposa de
tres colores… y en el CXXXV –
“Melancolía”: Y cual contestando
mi pregunta, una leve mariposa
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A casa natal de Juan Ramón Jiménez
acolle actualmente unha exposición
titulada "Nuevos fondos de la Casa
Museo".

que añado a este texto, con sus
notas, como muestra de aquellos
ejercicios poéticos de su joven y
atrevida traducción al gallego:
¡AY!
¿Cómo fue? Me encontraba yo fuera
y mi niño cayó muy enfermo.
Me llamó con un parte su madre
y vine corriendo.
¡Pobrecillo! Sintiendo mis pasos,
hacia mí revolvía sus ojos.
No me vio, y lloró. ¡Los tenía
ya ciegos del todo!
blanca, que antes no había visto,
revolaba insistentemente, igual
que un alma, de lirio en lirio…
Pero donde Juan Ramón Jiménez
va a testimoniar con más contundencia la importancia que tuvo
para él y para la poesía española la labor creativa de Curros
Enríquez, será en sus Notas de un
curso (1953) El Modernismo, que
se gestaron al impartir sus clases

en la Universidad de Río Piedras
de Puerto Rico.
Allí, el andaluz universal deja
constancia del peso del gallego
Curros Enríquez dentro de los
poetas que influyeran en él. Tal
es así que en el propio poeta
incorpora y comenta la traducción
primera que hiciera del poema
Ai!, traspapelado inicialmente en
su oficina de la Universidad, y
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No me acuerdo del tiempo que estuve
en la cuna de dolor doblado,
solo sé que me erguí con mi niño
sin vida, en los brazos.
Mariposa de alillas doradas
que a la cuna vacía has venido,
si por él me preguntas, ya sabes
qué fue de mi niño.
CURROS ENRÍQUEZ
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El segundo verso debiera ser,
según el original:
y las negras viruelas le dieron.
Lo corregí luego. Yo creo que se
puede hablar de viruelas en prosa
y en verso, pero no en otro tipo
de (estilo) de verso más familiar,
no en el canto lírico; cuando
yo leí este poema de Curros
Enríquez, y a la muerte de una
amiguita mía, que murió de difteria, yo dije también:
ahogóla la blanca difteria,
o algo así. Mi poema está publicado en Almas de Violeta, y
luego, “corregido y aumentado”,
en Rimas.
Yo no huyo de mi ridiculez, la
acepto. Claro está que yo tenía
entonces 17 años, y leía estas
cosas y otras parecidas; me refiero
a las viruelas, un poema tan hermoso por todo lo demás.
De esta manera irá contextualizando a Curros (y a Rosalía) dentro
de su reflexión sobre el modernismo. Anota en diferentes momentos: Parnasianos [son] cronológicamente paralelos [a] precursores:
Rosalía de Castro, Curros, Mosén
Cinto, Vicente Medina, considerando estos poetas del litoral español
(gallegos, catalanes, murcianos)
mas modernos que los del centro:
Galicia de emigración América:
[temas en] Rosalía; [hechos en]
Curros y Medina.
Las últimas referencias a Curros
Enríquez aparece en ese alarde

"Representación en bronce do protagonista de Platero y yo, onde Juan
Ramón Jiménez alude ó poema "Ai" de Manuel Curros Enríquez

de conocimientos juanramonianos sobre la poesía en general,
cuando reflexiona sobre la aparición del modernismo en Francia y
los Estados Unidos, revelando que
en este último existía una forma
mística del Medio Oeste, representada por Vaughn Moody y que
estos se correspondían en España
con Rosalía de Castro, Jacinto
Verdaguer y Curros Enríquez [que
pueden considerarse como místicos] y aquí entrecomilla “La
Virgen de Cristal” de Curros.
A pesar de los escasos medios
de la época, nos sorprende lo
temprano del conocimiento
de Juan Ramón de la obra de
Curros. Desde la verde floresta de
Celanova, el andaluz supo traerse
a sus lomas y planicies de pinos,
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viñedos y el otro mar atlántico,
el del sur, la esencia necesaria
de su poesía gallega. De seguro
que nunca lo olvidó y lo consideró siempre donde se merecía,
entre los mejores. No sabemos si
algún día nos llegará, encontrado
en sus papeles de Puerto Rico, el
retrato lírico que pretendió hacer
a Curros Enríquez. En su nómina
para el Libro de retratos, estaba.
Podemos afirmar sin exagerar,
ante la vibración lírica que producen los textos de ambos, que
el norte-sur vital y creativo de los
dos poetas, hoy, mantienen una
corriente viva de mar a mar en
oleajes de versos sin fronteras.
Porque no soñaron para ellos,
sino para la perdurabilidad de la
emoción.
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EL NIÑO TONTO
Siempre que volviamos por la calle de S. José, estaba el niño
tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando
pasar a los otros.
Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don
de la palabra ni el regalo de la gracia; niño alegre él y triste de
ver; todo para su madre, nada para los demás.
Un día cuando pasó por la calle blanca aquel mal viento negro,
no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral, y yo me acorde de Curros, padre más que poeta,
que cuando se quedó sin su niño le preguntaba por él a la
mariposa gallega:
Volvoreta d’aliñas douradas...
Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto, que
desde la calle de S. José se fue al cielo. Estará sentado en su
sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos, abiertos
otra vez, el dorado pasar de los gloriosos.

Consulta bibliográfica:
Jiménez, Juan Ramón; El Modernismo (Notas de un curso. 1953). Ensayistas
Hispánicos-Aguilar 1962.
Juan Ramón Jiménez; Ideología (1897-1957). Anthropos 1990.Aforismo 3274.
Campoamor González, Antonio; Vida y poesía de Juan Ramón Jiménez. Ediciones
SEDMAY SA. 1976.
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Letras Galegas
2008

Xosé María Álvarez Blázquez

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Etnógrafo, historiador. Membro do
Padroado do Museo do Pobo Galego,
da ponencia de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega,
etc. É autor de numerosas publicacións especializadas. Ven de publicar na Editorial TOXO OUTOS Xosé
María Álvarez Blázquez 1915-1985.

LETRAS GALEGAS 2008

Xosé María Álvarez Blázquez
(1915-1985)

Poeta, novelista,
erudito, editor...
Clodio González Pérez

I. Tui e Pontevedra: a nenez e a mocidade
Xosé María Álvarez Blázquez nace en Tui o 4 de
febreiro de 1915. Cursa o bacharelato por libre no
Instituto de Pontevedra e Maxisterio como alumno
oficial na Escola Normal da mesma cidade, por eso
no “inquérito” que lle fai Xosé Filgueira Valverde en
1935 para a Escolma da lírica galega contemporánea, coa que o Seminario de Estudos Galegos ía
conmemorar o primeiro centenario do nacemento
de Rosalía de Castro, o 24 de febreiro de 1937, di:

Xosé María aos 14
anos; aos 15 publica os
primeiros versos, e aos
17 o primeiro poemario: Abril
(Arquivo da familia ÁlvarezCáccamo)

Vivín sempre en Tui e perto de catro anos en
Pontevedra. Os meus lugares preferidos son
tamén Tui e Pontevedra1 .
Os anos pontevedreses son moi activos: ademais
de estudar, fai poesía e dirixe xunto co poeta Xoán
Vidal Martínez e Antonio Díaz Herrera a revista
Cristal, da que se editan dez números, entre 1932 e
1933, colaborando na mesma 55 escritores e varios
artistas gráficos, entre os que sobresae Federico
García Lorca. Pola súa banda, Xosé María inseriu na
mesma dez poemas: sete en castelán e tres en galego (“O merlo poeta”, “Inmensidade” e “Romance do
afiador”), e un curto texto castelán:

Dende neno sente unha irresistible atracción pola
literatura, tanto é así, que, segundo di no devandito
“inquérito”, fixen o pirmeiro [verso] aos 10 anos.
Aos 15 dá a coñecer os primeiros en xornais, aos
17 publica o primeiro poemario castelán: Abril
(1932), e xa traballaba noutro en galego, Arco da
vella (1932-1934), que non chega a saír do prelo e,
aínda que publicou algúns poemas posteriormente,
o conxunto orixinal continúa inédito.
1. Museo de Pontevedra: Arquivo X. Filgueira Valverde, 65-31.
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Tamén é na capital do Lérez onde fai os mellores
amigos, sendo un dos principais Alexandre Bóveda,
que en 1930 casa coa súa curmá Amalia Álvarez
Gallego, filla do seu tío e padriño Xerardo Álvarez
Limeses. Moitos anos despois, xa na etapa derradeira da vida, dedicaralle unha emocionada biografía
na que recoñece todo canto lle debía ao ourensán,
dende que se afilia ás Mocedades Galeguistas en
1933, ata que o fai logo no Partido Galeguista, cando
xa cumprira os 21 anos. Por consello seu pronuncia
en 1933 o discurso conmemorativo do 88 cabodano
dos fusilamentos de Carral, editado inmediatamente
como folleto: Berro en lembranza dos herois de
Carral, e publica o primeiro artigo en A Nosa Terra
o ano seguinte. Álvarez Blázquez, en Alexandro
Bóveda. Apunte biográfico (1982) 2, máis que no
curmán, fai fincapé na amizade entre ambos os
dous, como mestre e alumno:

Conocín a Alexandro Bóveda en Pontevedra, no
San Xoán de 1930, índome a examinar por libre
do sexto curso de Bachillerato. Residía durante aqueles días na casa do meu tío e padriño
Xerardo Álvarez Limeses, pai da miña curmá
Amalia Álvarez Gallego, noiva de Alexandro.
Os dous eran membros da Coral Polifónica de
Pontevedra que dirixía Antonio Blanco Porto e
prá que pintara Castelao uns belidos decorados
con motivos de vitráis e rosetóns góticos.3

Xosé María Álvarez Blázquez, 1935
(Arquivo Histórico Universitario, Santiago de Compostela).

O MERLO POETA
Da gorxa algareira
do merlo aldeán
fuxían as horas
xuntiñas das mans.

Por estes anos enceta tamén a xeira da narrativa coa
novela Os ruíns, un conxunto de cinto pequenas
historias ou contos: “O anarquista”, “O suicida”, “O
asesino”, “O ladroeiro” e “O sátiro”, que publica a
revista Nós, no número especial correspondente
aos meses de xullo-decembro de 1935, dedicado
pola Asociación de Escritores de Galiza a Ánxel
Casal Gosenxe: xerente da revista, fundador da
Editorial Nós; editor patriota, intelixente e xeneroso, que botou nas oito enfilacións dos ventos,
co novo renacimento das nosas letras, as óptimas

Co-as suas muiñeiras
y-os seus alalás
a todal-as merlas
ia namorar.
N-a ponla d’un albre
do meu salgueiral
morreu o poeta...
(¡N-o papo nin grau!...)

2. Xosé María sempre lle chama así: Alexandro e non Alexandre, verbo do que fai a seguinte aclaración: Advirto, finalmente, que escribo sempre
Alexandro, e non Alexandre, como se ven facendo adoito, incluso na biografía que acabo de citar. Bóveda nunca usou outra forma do seu nome que
a de Alexandro, mesmo cando o trazóu por derradeira vez ao diseñar a lápida do seu sartego. Quero ser fidel, polo tanto, a aquel nome que el usou
toda a vida (Álvarez Blázquez, X.Mª.: Alexandro Bóveda, Banco del Noroeste, A Coruña, 1982, p. 9).
3. Álvarez Blázquez, X. Mª.: Alexandro Bóveda, p. 11. Os decorados de Castelao aos que alude Xosé María consérvanse actualmente no Museo
Provincial de Pontevedra (Filgueira Valverde, X.: Cuarto Adral. Castelao na lembranza, Ediciós do Castro, Sada, 1987, pp. 77 a 100).
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sementes do rexurdir da Patria. Casal, alcalde de
Santiago de Compostela, será “paseado” ao pouco de
comezar a Guerra Civil, aparecendo o seu cadáver
nunha beirarrúa o 19 de agosto de 1936.
E, por último, ao mesmo tempo leva a termo as
primeiras escavacións arqueolóxicas, descubrindo
xunto con outros amigos o castro tudense da Guía,
a mediados de decembro de 1934:

[...] Os achádegos do día son istes:
- Os dous machados de coarcita, tipo de améndoa chellense atopados de camiño ao castro.
- Uns vinte anacos de cerámica castrexa, con curva de
cacharro.
- Meia ducia de testos de boca e cús de cacharro.
- Dous anacos adubiados por incisión. [...]
- Un testo con novo adubío, duas liñas paralelas incindidas e no meio outra de puntos.
- Unha ducia de anacos de bocas de cacharros, algún
de grande finura.
- Mais abondo dous testos sinxelos, sen traballo grande de curva.
- Duas pequenas chapas de ferro 4 .

Berro en lembranza dos herois de Carral
(Pontevedra, 1934).
“Os Ruíns” (Nós, nums. 139-144, 1935).

4. Álvarez Blázquez, X. Mª.: “Castro de “A Guía”, Tude, Tui, 1935.

103

~

X

O

S

É

M

A

R

Í

A

Á

L

V

A

R

E

Z

B

L

Á

Z

Q

U

E

Z

III. Vigo: os anos de plenitude
Alexandre Bóveda nos anos
de mozo de Amalia Álvarez
Gallego, curmá de Xosé María.

A familia dicide en 1941 deixar Tui e instalar a súa residencia en Vigo, para onde
vén tamén Xosé María ao ano seguinte,
logo de serlle concedida a excedencia
voluntaria. Entre todos os irmáns montan unha pequena industria dedicada á
fabricación de tella e ladrillo no lindeiro
concello de Nigrán, que non vai ben,
polo que ao pouco tempo pecha e teñen
entón que procurar outros traballos.

II. A traxedia da Guerra
Civil
A primeira escola que rexe é a das
Olivas (Tui), a curta distancia da súa
casa, durante o curso 1935-36, acadando para o seguinte xa como propietario
definitivo a de Coia (Vigo), da que non chega
a tomar posesión pola sublevación militar franquista
que estoura o 18 de xullo de 1936. Os anos seguintes serán os máis tristes da súa existencia: o 17 de
agosto era pasado polas armas en Pontevedra seu
curmán Alexandre Bóveda, o 30 de outubro seu pai
en Tui, Darío Álvarez Limeses, co desgusto finaba
aos poucos días un tío, Xosé Álvarez Limeses, en
1940 seu padriño e tío, Xerardo Álvarez Limeses, e
seu irmán Celso Álvarez Blázquez...

Nin polo desterro zamorano, primeiro, nin
logo por traballar na fábrica vai deixar de
escribir, sobre todo narrativa, pertencendo a
estes anos as novelas: El crimen de la isla verde
(1941), En el pueblo hay caras nuevas (finalista do
premio Nadal, a un só voto da obra gañadora, Nada
de Carmen Laforet, 1945), Una cabaña en el cielo
(1952), Las estatuas no hablan (1955) e Crecen
las aguas (premio de novela Pérez Galdós, 1955).
Esta xeira pecharase definitivamente moitos anos
despois con A pega rabilonga e outras historias de
tesouros 1971).

Tampouco el se libra do castigo: perde o dereito
sobre a escola de Coia, é sancionado con suspensión
de emprego e soldo, e en 1938 destínano forzoso
para a escola zamorana de Coreses. En 1940 laiábase
así do seu desterro nunha “epístola” a Xoán Vidal,
poeta e amigo dos anos de Pontevedra:

En 1946 casa con María Luísa Cáccamo Frieben,
nacendo do matrimonio seis fillos. Dous anos
despois, xunto co inspector de ensino Luís Viñas
Cortegoso, abren a “Almoeda Monterrei”, dedicándose en adiante á adquisición e venda de libros
vellos. En 1949 publica Poemas de ti e de min na
colección “Benito Soto” de Pontevedra, un curioso
libro no que se recollen dous poemarios co mesmo
título dos irmáns Emilio e Xosé María, de xeito que
segundo a capa, así será dun ou doutro. Xosé María
dá a coñecer 24 poemas e Emilio só 16, todos en
galego, acompañados das correspondentes biografías e o limiar, “Unha leda poesía”, de Salvador
Lorenzana (pseudónimo de Francisco Fernández
del Riego), situado nas follas centrais. Entre as composicións hai varias moi anteriores, listas xa en 1935
para publicar en Arco da vella, sobresaíndo aquelas

[...] Pues bien, me han echado fuera de Galicia,
porque no gozara de tanta delicia;
y porque era insana mi sed soñadora
me han puesto en el yermo campo de Zamora.
Aquí, donde puedes tender la mirada
sin que el campo sepa responderte nada
y solo te sirve tu interrogación
para hacerte lazos en el corazón,
como esos que suele lucir la guitarra
del mal estudiante que sale de farra [...]5

5. Acuña Trabazo, A.: “Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé Mª. Álvarez Blázquez”, Madrygal, Revista de Estudios
Gallegos, 8, Universidad Complutense, Madrid, 2005, p. 26.
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que toman como modelo a lírica medieval, como
esta dedicada a Xoán Vidal Martínez, cofundador
con Díaz Herrera e Xosé María da revista pontevedresa Cristal, daquela mestre da escola pública de
Nespereira (Pazos de Borbén):

AMIGO
Pol-a estrada de Pazos
qué ledo vou, ai, madre!,
levando âs miñas costas
un fato de cantares.

En el pueblo
hay caras nuevas (Barcelona,
1945).

Pol-a estrada de Pazos,
ai, madre!, qué ledicia,
co mar azur embaixo
i-o ceu azur enriba.
Pois xa sabes, ai, madre!,
vou ver ao meu amigo
e rubo a longa encosta
ledo do meu camiño.
Ledo do meu camiño
de Pazos de Borbén,
ao meu amigo, ai madre!,
qué ledo falaréi.
Mentres rubo que rubo
-ai la-ri-la, la-ri-lapenso no meu amigo,
ai, madriña!

Poemas de
ti e de min
(Pontevedra,
1949).

A almoeda convértense en 1950 tamén no local de
Edicións Monterrei, e o primeiro libro que publica
vai ser un seu dedicado a “Colorín”, a filla máis vella:
Roseira do teu mencer, que empeza e remata con
estas dúas estrofas de sabor medieval:

-----------

Eno nome de Dios e de Santa María
i-o bieito San Xosé, que mui ben a quería;
de Santa Liberata, de San Paio o neniño,
e de noso señor Sant-Yago peleriño,
quero poer aquí, a maneira de don,
unhas trovas que eu fis de mui bo corazón.

A “roseira” vos dono que eu fis á miña nena,
agora que aínda ten a figura pequena,
pra que a nembredes sempre na gracia diste día
en que toda a ledicia do mundo lle cabía.
Amigos e parentes que me queredes ben,
e no nome de Dios Noso Señor. Amén.
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Durante estes anos traballa arreo como investigador,
en particular verbo da literatura medieval galegoportuguesa e a dos “séculos escuros”, é dicir, nos
que a nosa lingua deixou de ser empregada polos
escritores, pola administración e pola Igrexa. A esta
época pertence a edición das poesías de Nicomedes
Pastor Díaz, Égloga de Belmiro e Benigno e A
Alborada (1951), a Escolma de poesía medieval I.
Escola medieval galego-portuguesa (1952), Santo
da barba dourada. Décimas ao Apóstol do crego
M. Torrado (1953), Escolma de poesía medieval II.
A poesía dos séculos XIV a XIX (1959), e Martín
Codax. Cantor del mar de Vigo (1962).
Publica traballos en revistas e xornais pero tampouco
abandona a poesía: Cancioeiro de Monfero (1953) e
Romance do pescador peleriño (1954). O primeiro
consta que sae do prelo o 28 de decembro -festa dos
Santos Inocentes- de 1953, afirmándose que os oito
poemas se deben a trobadores e xograis galego-portugueses, uns coñecidos, como Fernand Esquio, Pero
Amigo e Roi Paes de Ribela; outros descoñecidos (o
xograr Riandiño e Don Álvaro de Soutomor) e, por
Xosé María servíndolle viño a Álvaro Cunqueiro.
último, tres anónimos. A seriedade da presentación,
a estructura e o léxico das obras, as notas aclaratorias do editor, así como
a reproducción facsimilar
da folla manuscrita de Fr.
Ramón Pazos, o monxe do
que di que copiara o cancioneiro en 1671, deu lugar a
que varios especialistas no
tema acollesen con alborozo
o gran achado..., ata que se
descubriu que non era máis
que un calote do autor e
que por eso datara o colofón
o día dos Santos Inocentes,
engadindo: sinalada festa
que a todos, máis ou
menos, toca. O Cancioeiro
de Monfero constitúe unha
senlleira mostra da corrente poética neotrobadoresca
ou medievalizante en voga
Escolma de poesía medieval
Escolma de poesía medieval.
na época, abondando como
(Vigo, 1952).
Do s. XIV ó XIX (Vigo, 1959).
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Con varios amigos no barrio vigués do Berbés, de esquerda a dereita: Xerardo Álvarez Gallego,
Emilio, Darío e Xosé María Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Néstor Luján,
Francisco Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro.

Amigas, digades quando
ora vos él preguntar,
veja se estarey chorando
dos olhos ante o al[tar]
de Santa Comba, [ ú m’él víu ]
o día que se partíu.

exemplo esta obra atribuída a Riandiño, iograr, que,
pola semellanza do nome e a advocación relixiosa
que se menciona, os que descoñecían a xénese do
cancioneiro no primeiro que pensaron foi en debía
ser natural de santa Comba de Rianxo:

Amigas, quando vier
meu amigo demandar
por mí, que vaia veer
se estarey ante o altar
de Santa Comba, ú m’él víu
o día que se partíu.

A estes mesmos anos pertence outro poemario:
Canle segredo (1951-1953), galardoado co premio
“Eduardo Pondal” do Centro Galego de Bos Aires,
que non se publica ata 1976, feito que lle restará
a importancia que tería de saír do prelo daquela,
como di Xosé L. Méndez Ferrín:

Quando quiser meu amigo
amigas, fillar perfía
por trebellar ora migo,
nembrádelli a romaría
de Santa Comba, ú [m’él víu]
o día que se partíu.

[...] Se este libro fora publicado no tempo en que
se rematou, ano 1953, fora seguramente sinal
para un cambio de rumbo da poesía galega, que
máis adiante se producirá –nunha dimensión de
prosaísmo pouco válido- con Documentos perso107
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Canle segredo
(Vigo, 1976).

naes de Manuel María e os grandes libros de Celso
Emilio Ferreiro [...] 6
Interésase pola historia de Vigo, sobre todo dende
que no mes de marzo de 1953, sendo el daquela
Comisario de Escavacións Arqueolóxicas da cidade,
se descobren nun terreo da rúa Pontevedra unha ara
e 29 estelas funerarias romanas, que se poden admirar dende entón no Museo Municipal “Quiñones de
León” ou de Castrelos. Ao estudo deste conxunto, o
máis senlleiro de Galiza e, quizais, de toda a península, dedicou o relatorio “Hallazgo de estelas funerarias romanas en Vigo”, presentado no III Congreso
Nacional de Arqueología. Galicia, 1953, e o libro
Inscripciones romanas de Galicia. Vigo, redactado
en colaboración con Fermín Bouza Brey (1961).
Publica moitos artigos en diferentes medios de
comunicación (revistas, prensa e radio), resumindo
por último todo o seu saber sobre o pasado vigués
en dúas grandes obras: La Ciudad y los días.
Calendario histórico de Vigo (1960), e nos catro
artigos inseridos no libro colectivo Vigo en su historia (1980): “Cuadros de Vigo en la Edad Media”,
“Vigo en el siglo XIX. De la antigua villa a la ciudad
moderna”, “La prensa periódica viguesa en el siglo
XIX” e “Nómina de escritores vigueses”.
Outra xeira verbo da que amosa interese dende
novo é a da literatura popular de tradición oral,
sendo unha das primeiras achegas o Cancioneiriño
da Virxe (sae sen autor, pero sábese que o compilador foi el), publicado por Edicións Monterrei co

La ciudad y los días.
Calendario histórico de Vigo.
(Vigo, 1960).
6. Méndez Ferrín, X.L.: De Pondal a Novoneyra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1990, p. 114.
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Na presentación do libro
Vigo en su historia, 1980.
(Arquivo da familia
Álvarez-Cáccamo).

Nosa Señora do Monte
é madriña do meu Pepe;
tamén eu son afillada
do Santo Cristo de Ourense.

gallo do Ano Santo Mariano de 1954, no que non
faltan algunhas cantigas referidas a virxes ou santuarios ourensáns, empezando pola primeira, que
non é popular, senón da súa autoría, xa que figura
ao comezo como invocación:

Pero será a partir de 1964, ao fundar xunto cos seus
irmáns Edicións Castrelos, cando publique máis
compilacións –moitas delas anónimas– coa pretensión de dar a coñecer a nosa literatura popular (cantigas, refráns, ditos, cantares de cego, lendas, etc.),
nun intre en que xa empezaba a ser patrimonio case
exclusivo das persoas maiores:

Miña Virxe dos Milagros,
que estás en Monte de Medo,
da túa man non nos deixes
a escritores e libreiros.
Das demais, escollemos só as seguintes:

Miña Virxe de Augas Santas
ten as culleras na fonte
para beber os romeiros
que vén cansados do monte.

“O romance de ‘Silvaniña’ en Galiza e Portugal”,
Revista de Etnografia, Porto (1964).
“Literatura popular en torno a Pardo de Cela”,
Cuadernos de Estudios Gallegos (1965).
Cantos de Nadal, Aninovo e Reis (1967).
Refraneiro do viño. 505 sentenzas recollidas do
pobo (1968).
Cantigas do viño. Recollidas do pobo (1968).
O libro do marisco (1969).
O libro da caza (1969).
Cantares de cego (1972).
O libro do porco (1972).
Os nomes da terra. Recollidos do pobo –baixo o
pseudónimo de Celso de Baión– (1976).

A Señora do Cristal
ten o vestido bermello;
éntralle o sol pola porta,
relumbra como un espello.
Miña Virxe dos Milagros
¡qué che foron levantar!
¡que tiñas un home morto
debaixo do teu altar!
109

~

X

O

S

É

M

A

R

Í

A

Á

L

V

A

R

E

Z

B

L

Á

Z

Q

U

E

Z

do tamén presente o día da inauguración do mesmo,
o 29 de outubro de 1977.
O ano anterior á xubilación como profesor publica
a súa derradeira obra: Alexandro Bóveda (1982), na
que ademais dos datos biográficos do ilustre ourensán fusilado o 17 de agosto de 1936, tamén recolle
as súas vivencias como curmán e, sobre todo, como
amigo.
Xosé María Álvarez Blázquez falece en Vigo o día 2
de marzo de 1985.

IV. O editor: autores ourensáns
Edicións Monterrei publica o primeiro libro en 1950,
que é un de Xosé María, Roseira do teu mencer
(1949-1950), ao que lle segue tamén no mesmo ano
o dun ourensán, Augusto María Casas Blanco, Isa
folla que vai pol-o río. Por certo, o derradeiro foi
tamén doutro ourensán: O desengano do prioiro de
Ramón Otero Pedrayo (1962). Nos anos seguintes os
irmáns Álvarez Blázquez acordan crear unha editorial máis forte, con posibilidades de poder publicar
varias coleccións, e o nome escollido será o dun dos
lugares emblemáticos da cidade de Vigo: o pazomuseo de Castrelos ou –oficialmente– “Quiñones
de León”.

Cantos de Nadal, Aninovo e Reis (Vigo, 1967).

En 1968 volve ao ensino público, como profesor do
Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro de Vigo, compaxinando este labor co da editorial ata 1979, en que
por cuestións de saúde se ve obrigado contra a súa vontade a vender edicións Castrelos á editorial Galaxia,
pechándose así unha fructífera tempada de traballo a
prol da nosa cultura e, en particular, da lingua.

Vaise dar o caso curioso que os dous primeiros
libros que publique Edicións Castrelos sexan tamén
de autores nados en Ourense ou na provincia: Los
castillos de Xesús Taboada Chivite, e Los pazos de
Xerardo Álvarez Gallego7. A popular colección “O
Moucho” encétase cun autor da capital das Burgas:
Fr. Marcos da Portela (Valentín Lamas Carvajal) e
remata con outro nado en Castro Caldelas, Manuel
Casado Nieto.

Non deixa de participar en cantas empresas culturais lle parecen de interese para Galiza, como a fundación do Museo do Pobo Galego: en 1976 asiste en
Santiago de Compostela á xuntanza de constitución
do padroado, na que é elixido vicepresidente, estan-

Mención especial merécea Santa Marta de Moreiras.
Monografía dunha parroquia ourensán (1925-

7. Fillo de Xerardo Álvarez Limeses, tío e padriño de Xosé María. Naceu en Ourense o ano 1899 durante a estadía de seu pai como inspector de
ensino, e faleceu no exilio, en Miami, en 1986. Mestre, avogado e político, colaborador dos xornais vigueses Galicia e El Pueblo Gallego (deste foi
redactor xefe), e secretario do Partido Galeguista. A súa obra máis coñecida é Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda (B. Aires, 1972). Seu pai
fundara a revista ilustrada ourensá Mi Tierra (1911), na que colaborou Castelao.
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Diante do monumento
a Rosalía de Castro
en Bos Aires, 1969.

BARXA IGLESIAS, Francisco (Vilardevós, 1944):
Viaxeiro da risa, 1973; Os ovos da pita choca,
1975.

1935) (1969), de Xosé Ramón e Fernández-Oxea,
dada a súa importancia para o estudo da nosa cultura popular, comparable ás que na mesma época
publica o Seminario de Estudos Galegos sobre
Calvos de Randín (1930), a Terra de Melide (1933) e
a parroquia de Velle (1936).

CASADO NIETO, Manuel (Castro Caldelas, 1912 –
Barcelona, 1983): Contos que non son contos,1969;
A boda do Reimundo e outras verídicas historias,
1980, e Refendas de vida e de morte, 1983. Xosé
María dedicoulle “A furna”, unha das narracións do
seu libro A pega rabilonga e outras historias de
tesouros (1971).

En total, entre Edicións Monterrei e Edicións
Castrelos editaron arredor de 140 títulos, dos que
de moitos se fixeron varias reimpresións, sendo o
que máis o Catecismo do labrego de Fr. Marcos da
Portela, converténdose dende entón nun dos nosos
libros máis editado.

CASAS BLANCO, Augusto Mª. (Ourense, 1906 Barcelona, 1973): Isa folla que vai pol-o río, 1950.

A relación de obras de autores ourensáns publicadas polas editoriais de Xosé María Álvarez Blázquez
entre 1950 e 19838 é a seguinte:

CONDE CID, Alfredo (Allariz, 1945): Contubernio
catro do Tomé S. -coedición coa librería compostelá
Follas Novas-, 1978.

ALONSO ESTRAVÍS, Isaac (Xinzo de Limia, 1935):
Contos con reviravolta, 1973.

CURROS ENRÍQUEZ, Manuel (Celanova, 1851 - A
Habana, 1908): A Virxe do Cristal,1969, e Aires
da miña terra e outros poemas, 1971. A segunda
quizais sexa a edición máis completa da obra lírica

ÁLVAREZ GALLEGO, Xerardo (Ourense, 1899 Miami, 1986): Los pazos, 1963.

8. Edicións Castrelos pasou a propiedade da Editorial Galaxia en 1979, pero esta seguiu publicando algúns orixinais que tiña preparados Xosé María
mantendo o nome da xa desaparecida editorial.
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Inauguración do Museo do Pobo Galego, 29 de outubro de 1977.
Entre outros: Xosé Mª. Álvarez Blázquez, entre Ramón Piñeiro e Xosé Filgueira Valverde, Xaquín Lorenzo,
Antonio Fraguas, Isaac Díaz Pardo, Felipe Arias Vilas, Justo Beramendi, Manuel Caamaño Suárez,
Francisco Fariña Busto, María Xosé Fernández Cerviño, Luciano García Alén, Carlos García Martínez,
Xosé M. González Reboredo, A. Sixto Seco, Miguel Pereira Figueroa, X. M. Vázquez Varela, etc.
(Arquivo Museo do Pobo Galego)

do poeta de Celanova, cunha interesante “Nota dos
editores” da autoría de Xosé María (que non asina),
e a recuperación do poema “Évos a léngoa gallega” (publicado por primeira vez na revista compostelá Galicia humorística en 1888) e o limiar
do libro Aturuxos de Ramón Armada Teijeiro
(A Habana, 1897). Figuran como “Engádega de
Edicións Castrelos”.

ausentes’, 1978. Xosé María dedicoulle “A gavilla”, unha das narracións de A pega rabilonga e
outras historias de tesouros (1971). Na homenaxe ao ilustre celanovés celebrada en Santiago
de Compostela o 28 de outubro de 1979, leu o
seguinte soneto:

CARTA A CELSO EMILIO,
NOVAMENTE EMIGRADO

FERREIRO MÍGUEZ, Celso Emilio (Celanova,
1912 - Vigo, 1979): A taberna do galo, 1978; A
fronteira infinda, 1972; Longa noite de pedra,
1975, e Cimenterio privado. Seguido das cantigas de escarneo e maldecir i o poema ‘Os

Celso Emilio, xa ves que hoxe che escribo
outra vez coas palabras de acotío.
O correo anda mal, pero confío
que non se mostre o mandadeiro esquivo.
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Alexandro Bóveda
(Ir Indo edicións,
Vigo, 1992)

Por eiquí, todos ben e todos xuntos
non nos faltando mágoas nin asuntos...
Pois Celso, heiche de dar unha noticia:
Finouse o vran, o longo outono volve
e, mentras o teu nome nos envolve,
a dor de todo o mundo está en Galicia.9
GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (Cenlle, 1947):
Castelao: Cousas de nenos, limiar e escolma, 1976.
LAMAS CARVAJAL, Valentín (Fr. Marcos da
Portela) (Ourense, 1849 – 1906): Catecismo do
labrego, 1967. Coa edición facsimilar deste libro
empeza a colección “O Moucho”, do que se chegaron a tirar 15 edicións.

OTERO PEDRAYO, HOME
Ten o nome de pedra. Mete medo
velo, de costas ao solpor, chantado
coma un vello menhir verdidourado.
Ten o nome de pedra, i é un penedo.

LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín (Ourense, 1907
– Lobeira, 1989): Refraneiro galego, 1983.
MÉNDEZ FERRÍN, Xosé L. (Ourense, 1938): Retorno
a Tagen Ata, 1971. Xosé María publicou unha eloxiosa recensión en Grial (1967) verbo do traballo
de Méndez Ferrín: Encol dun libro maxistral: O
Cancioneiro de Pero Meogo. Encargoulle o limiar de
Obras en Prosa e Verso de L. Amado Carballo, pero
a compilación correu a cargo do editor que, como
noutras publicacións, non consta para nada.10

(E logo aquil seu derramarse ledo,
aquil teimoso sementar calado,
aquil seu afanarse de morgado,
que nunca durme, porque nunca é cedo...)

OTERO PEDRAYO, Ramón (Ourense, 1888 Trasalba, 1976): O desengano do prioiro, 1962;
O Maroutallo, 1974, e Os ríos galegos, 1977. O 9
de decembro de 1954 dedícalle o soneto “Otero
Pedrayo, home”, que se publicará catro anos máis
tarde no libro Ramón Otero Pedrayo. A súa vida
e a súa obra. Homenaxe da Galicia Universal,
Caracas:

Novos homes virán, é ben sabido,
pero non outro que, ao miralo erguido
semelle un fito na soá da terra.11

A todos nos ensina cada día
a serea lección de gallardía
que o seu esgrevio camiñar encerra.

QUESADA PORTO, Fernando (Ourense, 1933):
Chispas da roda, 1971; Chispas da roda, II, 1973;
Chispas da roda, III, 1974; Chispas da roda, IV,
1976, e Chispas da roda, V, 1979.

		
9. Xosé María Álvarez Blázquez. Obra galega completa, ed. de Xosé María Álvarez Cáccamo, Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 1987, p. 168.
10. González Pérez, C.: Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007, p. 153.
11. Tamén reproducido en Xosé María Álvarez Blázquez. Obra galega completa, ed. de Xosé María Álvarez Cáccamo, p. 146.
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RAMÓN E FERNÁNDEZ-OXEA,
Por último están os ourensáns aos que
Xosé (Ben-Cho-Sey) (Ourense,
lle dedicou algúns dos seus escri1896 - Madrid, 1988): Arturo
tos ou publicacións, sobresaínVázquez Núñez e o seu tempo.
do o xa mencionado libro
Conferencia lida no Centro
Alexandro Bóveda. Apunte
Gallego de Madrid... 1952;
biográfico, A Coruña, 1982,
Andrómenas. Contos para o
colección “Hombres que hiciepobo, proemio de E. Blancoron Galicia”, do que se tiraron
Amor, 1953; Contos do fiadeiro,
dúas edicións: unha patrocina1973, e Santa Marta de Moreiras.
da polo Banco del Noroeste, e
Monografía dunha parrooutra –que non difire máis
quia ourensán (1925-1935),
que na capa- polo Banco
1969. O 29 de maio de 1955
Gallego para a Fundación
Edicións Monterrei publiAlexandre Bóveda (por
ca Ofrenda lírica á nena
eso no exterior figura
María Isabel Ramón Algarra
Alexandre e non Alexandro,
no día da súa primeira comucomo na anterior). En 1992 Ir
nión, na que participan con varios
Indo Edicións fixo a segunda edipoemas Fermín Bouza Brey, Ramón
ción. Trátase da obra máis imporAnagrama
de Edicións Monterrey.
Cabanillas, Ricardo Carballo Calero,
tante publicada deica hoxe en día
(Debuxo
de
Urbano
Lugrís).
Augusto Casas, J. Díaz Jácome, A.
ao ilustre político, na que se conxuGómez Ledo, Angel Johan, Ramón
ga á vez a profunda amizade que os
Otero Pedrayo, Victoriano Taibo e Xosé María
unía coa exactitude dos datos biográficos.
Álvarez Blázquez, este co seguinte soneto:
Outro ourensán co que tratou de abondo foi Eduardo
Mira tí qué luiña tan levián,
Blanco Amor, ao que lle dedica en 1981 o artigo
qué folerpa de neve, qué luceiro,
“Unha aportación á biografía de Blanco Amor”,
e qué Dios todo enteiro e verdadeiro
inserido no libro Homenaxe a Blanco Amor, no
dándose arreo en tan cativo pan.
que colaboran, entre outros, C. Casares, A. Conde,
S. Lorenzana (F. Fernández del Riego), X. L. Méndez
E mira agora o corazón humán
Ferrín, etc., publicado polo Concello de Redondela
a frolecer nun pulo miragreiro,
e Edicións Xerais de Galicia.

con arrecendos de diviño cheiro,
coma as herbas do prado polo vran.
V. Coda

Achégate ao Convite, vai voando,
que xa o Neno Xesús che está termando
a escadeira de Amor da Eucaristía.

A importancia do labor de Xosé María foi recoñecida polos galardóns e nomeamentos que recibiu ao
longo da vida, dos que uns dos primeiros sería o de
membro correspondente da Real Academia Galega
en 1949, da que pasa a numerario a partir de 1962,
ocupando a cadeira do finado Aquilino Iglesias
Alvariño. Recoñecemento que tamén o manifestou
a cidade que o acolleu dende 1942, co título de
“Cronista Oficial” (1977) e co “Paseo do Cronista
Xosé María Álvarez Blázquez” que circunda parte

¡A fartura de Dios seña contigo
e endexamais che falle ise Pantrigo,
		
feito ca luz inxel de un novo día!
TABOADA CHIVITE, Xesús (Verín, 1907-1976):
Los castillos, 1963; Escultura celto-romana, 1965,
e Guía de Monterrey, 1968.
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Paseando pola rúa viguesa do Príncipe
con Celso Emilio Ferreiro e Camilo J.
Cela, 1959.
(Arquivo da familia Álvarez-Cáccamo)

do monte do Castro, xusto onde fican os
restos da acrópole por el descuberta.
Cousas de nenos
de Castelao,
limiar e escolma
de C. González Pérez
(1976)

Recibiu varios premios, uns por traballos determinados e outros pola obra en
xeral, como o da Deputación Provincial
da Coruña do ano 1968 ao mellor labor
como editor e investigador, pero imos
rematar con un relacionado coa provincia de Ourense e, en particular, coa vila
de Ribadavia.12
En 1964, co gallo de conmemorar o cincuenta aniversario da súa fundación,
a “Sociedad Recreativa Club Artístico”
convocou un concurso de artigos xornalístico sobre a historia da vila do
Avia, con un premio único de dez mil
pesetas para o gañador. O xurado, por
unanimidade, acordou concederllo a
“Elogio de Ribadavia”, publicado o 28 de maio do
devandito ano no Diario de Pontevedra por “Celso
de Bayón”, que resultou ser un pseudónimo de
Xosé María Álvarez Blázquez.

mos que conformarnos só con dar agora varios parágrafos, cos rematamos estas notas verbo da vida é
obra de don Xosé María:
Venir a Ribadavia, cualquiera sea el pretexto –y
aún mejor si no hay pretexto alguno-, constituye
un regalo para el alma y para el cuerpo. Esta
antigua y noble capital del Ribeiro encierra tan

Trátase dun fermoso percorrido pola historia da
capital do Ribeiro, merecente de ser coñecido por
todos e enteiro, aínda que pola súa extensión teña-

12. A relación de galardóns, nomeamentos, etc. pode verse no meu libro Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007,
pp. 160 a 167.
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Con varios membros da Real Academia
Galega, entre eles os ourensáns Otero
Pedrayo, Chamoso Lamas e MartínezRisco Macías.

ayunos y oraciones, logró la salvación
de su alma, que la tenía en su poder
el diablo.
El rey soberano que hoy nos manda
y nos rige es el vino. Pero nadie
lo tome a fácil eutrapelia, a escatima goliardesca. Reyes hubo que
han valido menos que un vaso de
Ribeiro, un solo vaso, a la sombra
de unos robles, vera del río, en una
tarde estival, cuando las tórtolas sesgan el aire como flechas y en los ojos
del hombre cabrillean los cristales
del gozo vital. Si estas virtudes tienen
los mostos del Avia, ya me diréis si pueden valer
más todas las cabezas coronadas de la tierra,
para las que guardo mis máximos respetos.

plurales encantos, tan sugestivas llamadas, que el
viajero, por insensible que sea, se ve preso en una
red amable de vivencias profundas, como aquel
santo –no recuerdo su nombre- que, habiendo
llegado a las puertas del Paraíso, ya no quería
penetrar en él. En Ribadavia sucede algo así. La
villa es el umbral del Paraíso del Ribeiro, pero os
quedáis a gusto en el umbral. [...]

Decir “el Ribeiro”, ya sea la tierra que este nombre nombra, ya sea el vino que esta tierra da, es
decir casi una oración. Y no hay rey ni Roque que
valga por ahora lo que una estrofa del Cantar de
los Cantares, lo que una simple cantiga popular.
Por ejemplo, aquella –tan buida y matizada de
sanas ironías- que aconseja pasar por la prueba
del vino del Ribeiro y la rotunda “cacheira”, antes
de ensayar las pruebas del amor. Ejercicio ciertamente muy atinado, porque al amor hay que llegar con el alma alegre y el estómago reconfortado.
Y este doble milagro solo en el Ribeiro lo hallaréis,
amigos.

Hoy, como hace siglos, Ribadavia es un nombre
solemne, que debemos pronunciar con reverencia,
lo mismo que si hablásemos de aquel triste destronado por la rapiña fraterna, o de su antepasado
don Sancho el Craso, envenenado también por sus
émulos, que vino a morir a uña de caballo al monasterio de Castrelo, donde su esposa, a fuerza de
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“Elogio de Ribadavia” (Diario de Pontevedra, 28 de
maio de 1964).
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