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Presentación
No proceso de recuperac1on dalgúns esquecidos e aínda hoxe pouco accesibles
documentos do noso pasado literario -proceso no que o Centro Ramón Piñeiro para
a Investigación en Humanidades está comprometido dende os seus primeiros días de
actividade-, as ediccións facsimilares de revistas e xornais posúen capital importancia. Neste terreo, a publicación de facsímiles como Aturuxo, Alba, Posío, La Noch.e,
Resol ou Cristal, por mencionar só algúns dos máis significativos, amosa a delongada
traxectoria xa percorrida polo citado centro. Teño absoluta confianza en que, co paso
do tempo, a consideración deste traballo desenvolvido terá un xusto recoñecemento
na nosa comunidade cultural.
Agora, neste ben coidado volume facsimilar, chégannos as fuxidías páxinas de Galiza, nas que atopamos algunhas das mellores voces da nosa lírica dos anos vinte e trinta (Manuel Antonio, Luís Amado Carballo, Aquilino Iglesia Alvariño, Luís Pimentel, Fermín Bouza Brey e tantos outros) e advertimos asímesmo o entusiasmo e fervenza galeguista, naturalmente crítica, dos mozos que daquela eran aínda estudiantes universitarios e logo ían ser, moitos deles, escritores de sona. Pero ademais, as páxinas de Galiza chegan ata nos co agasallo da presencia do que foi o seu impulsor e director, Álvaro Cunqueiro e coa lembranza da vila onde naceu, a fermosa e sucular Mondoñedo,
a 'cunquiña deleitosa" que cantou agarimosamente Leiras Pulpeiro.
Sempre fun un admirador declarado da obra de Cunqueiro -poeta e dramaturgo,
narrador e xornalista: escritor total- e tiven a sorte de coñecelo e tratalo. Penso sinceramente que é un acerto salvar do esquecemento a que foi a súa primeira aventura
como singular "empresario" poético, esta sinxela Galiza de 1930, froito da mocidade
daquel Cunqueiro que lía con paixón as prestixiosas páxinas de Nós, ao mesmo tempo que dende a súa fantástica Oficiña Poética do Leste Galego, enviaba poesía ós seu's
amigos en forma de tarxetas poéticas que el bautizou como Papel de Colar e Prol de
Diversos e que agora acompañan a Galiza neste facsímile, tan cunqueiriano, tan mindoniense e tan galego.
De certo, non era Cunqueiro naqueles anos trinta un escritor de prestixio. Era, e as
páxinas de te facsímile son boa proba, un poeta mozo e un galeguista de corazón.
Tiña daquela, sen necesidade de pedir resurrección ningunha,
'un novo corpo limpo que soñaba co vento"
pero tiña tamén, e sobre todo, unha alma limpa para soñar coa poesía e con Galicia.
O seu eterno soño.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente da Xunta de Galicia
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Galiza: caracterización externa
A comprensión de Galiza (Mondoñedo, 1930-1933) pasa por situar esta singular
publicación nun triple eixe:
a) As revistas de carácter literario, cultural ou político da década dos anos trinta,
coetáneas polo tanto de Galiza.
b) As publicacións mindonienses.
c) A empresas !iterarias acometidas nos seus anos de mocidade por Álvaro
Cunqueiro.
Polo que atinxe ó primeiro deses tres eixes, Galiza (nacida en Mondoñedo, en xullo
de 1930, o día de Sant-Iago, da man de Álvaro Cunqueiro, o seu fundador e director)
foi compañeira de viaxe, con personalidade propia, de revistas como:

-Alento. antiago/Noia, 1934-1935. Boletín de estudios políticos dirixido por Álvaro
de las Casas.
-Cristal (Revista !iteraria). Pontevedra, 1932-1933. Fundada por Xoán Vidal Martínez,
coa colaboración, entre outros de Xosé Mª Álvarez Blázquez.
-Erte .. .! (Boletín galeguista). Ferrol, 1933. Dirixido por Nicolás Garda Pereira. Voceiro do Partido Galeguista da cidade.

-Guieiro (Outavoz patriótico da Federación de Mocedades Galeguistas). Ourense,
1935-1936.

-Lagos (Boletín católico mensual). Pontevedra, 1931-1936. Impulsado e dirixido por
Xosé F. Filgueira Valverde e Antonio Iglesias Vilarelle.

-Máis/ (Órgano da vangarda nazonalista galega). Santiago de Compostela, 1933. Inspirado por Álvaro de las Casas.
-P.A.N. (Revi ta epi tolar y de ensayos). Madrid, 1935. Dirixida por Xosé Otero
E pa andín.

-Resai (Hojilla volandera del pueblo). Santiago de Compostela, 1932-1936 /
Bo Aires, 1937-1938. Publicación !iteraria promovida por Arturo Cuadrado e
-Luí eoane .

-Ser (Semanario gallego de izquierdas). Santiago de Compostela, 1935. Dirixido por
Ramón Suárez Picallo.

-Spes (Órgano de la juventud católica de Pontevedra). Pontevedra, 1934-1962. Dirixida por Gabriel Méndez ata 1947 e posteriormente por Xosé Mª Muíños González.

-Universitarios (Revista da F.U.E.). Santiago de Compostela, 1932. Da responsabilidade de Francisco Fernández del Riego.
-Yunque (Periódico de vanguardia política). Lugo, 1932. Dirixido por Ánxel Fole.
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A estas publicacións da década, algunhas delas de marcada vocación relixiosa (Lagos, Spes) ou política de signo nacionalista (Erte .. ./, Guieiro, Máis/, Ser),
habería que engadi-las que naceron e se desenvolveron no trienio da guerra
civil (1936-1939) e acusaron a pegada daquelas tráxicas circunstancias. Galicia
Libre, El Miliciano Gallego, Nova Galiza, Nueva Galicia ou El Socialista Gallego, son algunhas delas.
Polo que se refire ás publicacións xurdidas en Mondoñedo nos anos trinta,
digamos que recentemente foron obxecto de atención por Armando Requeixo 1 ,
que rexistra na citada década cabeceiras como Galicia Social Agraria, Hoy e,
sobre todo, Vallibria, "Semanario literario informativo" (1930-1940), dirixido por
Xosé Trapero Pardo, onde Cunqueiro deu os seus primeiros pasos como escritor.
Foi Claudio Rodríguez Fer 2 quen máis detidamente se ocupou das páxina deste
interesante semanario. Digamos tamén que non deixa de ser paradoxal a ausencia de Galiza na ampla monografía da prensa luguesa 3 elaborada por Mª Paz Teijeira e María de la Torre.
Finalmente, Galiza ocupa un posto pioneiro, de avanzada, como antecesora das
publicacións de xuventude creadas e dirixidas por Álvaro Cunqueiro. En 1935, nun
percorrido pola "nova poesía galega", Augusto Mª Casas4, que citaba a Galiza
entre as publicacións "de estraordinaria importanza para o coñecimento da nova
poesía galega", reproducía unhas palabras de Cunqueiro nas que o escritor mindoniense situaba a súa singular "oficiña lírica do Leste galego (. .. ) no noso faio,
terceiro piso da miña casa patrocial" 5; e aínda daba conta do trío que integraba o
corpo de redactores e ilustradores da oficina: "Un dibuxante, formidável rapaz: B.
Vidarte. O Iglesia Alvariño, zoqueiro de oficio, que linda ao Norde por todas partes. I-eu".
Os productos daquela factoría poética, que tiveron en Galiza unha antecesora, foron:
1. A editorial Un, que publicou os poemarios Corazón ao vento, de Iglesia Alva-

riño6; Poemas do sí e non, de Cunqueiro (ambos en 1933), e Primeiras cantigas de amor, de X. Díaz Jácome, en 1936.
2. Os cinco tarxetóns poéticos de Papel de Color7 0933-1935), con poemas de
Cunqueiro, Manuel Antonio, Carballo Calero, Pondal ou Iglesia Alvariño e ilu tracións de Vidarte.
3. As entregas (un prego e tres tarxetóns) de Prol de Diversos (1935), na liña de
Papel de Colar. Novamente con ilustracións de Bernardino Vidarte.

1

Armando Requeixo, Escritores mindonienses, Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 1998.

2

Claudio Rodríguez Fer, A literatura galega durante a guerra civil, Vigo: Xerais, 1994, pp. 19-28.

3

Mª Paz Teijeira e María de la Torre, A prensa de Lugo, dous séculos de historia, Lugo: Deputación Provincial, 1997.

4

Augusto Mª Casas, "Esquema da nova poesía galega" , Nós, nº 139/ 144, Xulio-Nadal de 1935, pp. 115-124.

5

Na rúa Méndez Núñez, nº 26, de Mondoñedo.

6

Aquilino promoveu, en Vilagarcía de Arousa, os Impresos Sentimentais (anteriores inmediatamente a xullo de 1936),
dos que apareceron dous números --con tres poemas de Aquilino o nº 1 e outros tres de Cunqueiro no nº 2-, que
podemos situar no ámbito das publicacións de Cunqueiro saídas da súa "oficiña lírica".

7

Claudio Rodríguez Fer, "A descuberta de Papel de Calor, a publicación poética da Oficiña Lírica do Leste que fundou
Álvaro Cunqueiro'', La Voz de Galicia, 11-II-1990; e, posteriormente, "Cunqueiro e a vangarda do Leste galego", en
Acometida Atlántica (Por un comparatismo integral), Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1996, pp. 245-247.
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En síntese, e en apreciac1on de Rodríguez Fer, estudioso destas publicacións,
"Cunqueiro convirtiu ao Mondoñedo dos
anos trinta no centro operativo dunha ofensiva de publicacións e proxectos poéticos
expedidos por unha plataforma de contornos xeoliterarios e connotacións futuristas:
a Oficiña Lírica do Leste Galego"8 .
Débese subliñar, xa que logo, que
Galiza foi a primeira publicación funda-

da e dirixida por Álvaro Cunqueiro, que
andando o tempo ía figurar como director ou colaborador de moitas outras
publicacións de dentro e fóra de Galicia
desenvolvendo unha extraordinaria tarefa
no ámbito xornalístico. Ademais -digámolo dende agora- nos textos cunqueiranos de Galiza está nidiamente (e nun
ton combativo e reivindicativo) o sentimento galeguista do Cunqueiro mozo;
máis aínda , o seu declarado pensamento
nacionalista que sostivo publicamente na
súa mocidade e que proclamou e defendeu en diversos medios da prensa galega
ata a chegada da guerra civil.
Tendo en conta os datos ata aquí expostos, digamos agora que Galiza tirou un total
de cinco números entre 1930 e 1933. A súa cronoloxía é a seguinte:

Mondoñedo,
berce de
Cunqueiro e

de Galiza.

NÚMERO

1
2

3
4
5

DATA

Día de
Día de
Día de
As San
Día de

Galicia, 25 de xullo de 1930
Galicia, 25 de xullo de 1931
Galicia, 25 de xullo de 1932
Lucas, 18 de outubro de 19329
Galicia, 25 de xullo de 1933

O coñecemento pleno da totalidade dos números é un feito ben recente e, dende
logo, indicativo da máis que problemática conservación de moitas publicacións galegas. Lémbrese ó respecto que en 1987 Modesto Hermida 10 unicamente tiña noticia dos
números 1, 3 e 4 (dos que ofrece os sumarios), supón a existencia do nº 2 e descoñece a do nº 5. Dous anos despois, César Antonio Molina 11 refírese unicamente ós
números 3 e 4.

8

Claudio Rodríguez Fer, "Cunqueiro e a vangarda do Leste galego", art. cit., p. 249.

9

De acordo coa nota que figura na p. 9 da revista, este número estaba previsto que saíra en setembro "co gallo do
quinto anal" da morte de Luís Amado Carballo, pero sufriu un lixeiro atraso.
10

Modesto Hermida, As revistas !iterarias en Galicia na segunda repúbica, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1987,
pp. 28-33 e 72-77.
11

César Antonio Molina, Prensa !iteraria en Galicia (1920-1960), Vigo: Xerais, 1989, pp. 411-416.

17

A reactualización de Galiza e, sobre todo, a concluínte fixación dos cinco números
que definitiyamente coñecemos, foi labor de Armando Requeixo 12 que, coa colaboración de Alicia Tella Villamarín, responsable da Biblioteca Municipal Pena Trapero de
Mondoñedo, deu a coñece-los dous números (2 e 5) da revista. Ó mesmo tempo, viñeron os traballos de Rodríguez Fer13 que, de certo, contribuíron tamén á máis exacta e
precisa valoración da publicación no seu contexto, ademais, das iniciativas literarias
cunqueiranas de xuventude no espacio mindoniense.
Cómpre igualmente a mención daquelas tarefas de incipiente promotor literario que
Cunqueiro foi nas páxinas -precisas e amenas- do seu biógrafo Armesto Fagina 14 ,
que lembra como Álvaro en persoa, "aínda que torpe no seu manexo, axudaba, compoñedor en man, á elaboración tipográfica de Galiza" .
No que atinxe ó labor diverso e múltiple de Cunqueiro en Galiza e a súa condición de director daquelas páxinas é un dato que revelou Armando Requeixo. Lémbrese que Modesto Hermida, ó respecto, escribía que a revista "non fai constar individualidades nin de grupo que dinamice ou dirixa a publicación" e, pola súa banda,
César Antonio Molina entende que Galiza, na que 'non aparecía ninguén como responsable", estaba "baixo a influencia de Francisco Ferná'ndez del Riego".
Certamente, ó lector non excesivamente atento pódelle pasar desapercibido este
dato. Porque non deixa de ser un tanto insólito que só no nº 4 (As San Lucas, 1932)
e agachado nas páxinas de anuncios de propaganda comercial, atopemos finalmente
a seguinte información: .

GALIZA
Revista Galega
DIRIXEs· ALVARO CUNQUEIRO
Adeministrazóm

"Galiza"

Rua do Progreso, 36

MONDOÑEDO

E tamén nas mesmas páxinas, soltos informativos como "Galiza véndese na livrería

de Lombardía" ou aínda o anuncio da Imprenta y Papelería de Jesús López Díaz
(Suc(esor) de Mancebo), situada na rúa do Progreso, nº 5, de Mondoñedo. Naquel prelo tirouse, precisamente, o citado nº 4 de Galiza -e así podémolo constatar pola referencia (en verdade de non doada lectura) que consta en portada: "Tip(ografía)
Suc(esor) Mance(bo)"- e tamén os números 3 e 5.

12

Armando Requeixo, "Aparecen dous números descoñecidos de Galiza, revista dirixida por Álvaro Cunqueiro", El
Correo Gal/ego, 17-III-1991.

13

vid. supra nota 7, e ademais "O nacionalismo galego de Álvaro Cunqueiro", en Acometida Atlántica (Por un comparatismo integral), op. cit., pp. 175-183.
14

Armesto Faginas, Cunqueiro: unha biografia, Vigo: Xerais, 1987, p. 86.
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Como outras daqueles anos, Galiza foi unha aventura de xuventude levada adiante con medios económicos practicamente inexistentes. Tal circunstancia limitouna á
humilde condición de folla solta de gran formato, como advertimos nos números 1, 2,
3 e 5, onde todo o espacio da páxina está aproveitado para os textos (poemas e artigos en prosa) con dúas ilustracións (nos números 3 e 5), de B. Vidarte e R. Veiga 15 . A
situación é diferente no excepcional nº 4 (As San Lucas, 1932), que posúe formato
folio e consta de doce páxinas sen numerar máis catro de publicidade. Único número non correspondente á simbólica data do 25 de xullo, este nº 4 foi financiado polos
anunciantes das citadas catro últimas páxinas, estratexia exclusivamente empregada
naquela ocasión, pois nun solto do nº 5 podemos ler: "Esta folla a paga o diñeiro limpo e xeneroso dun feixe de mozos galegos que traballan polo ben da sua Patria" e,
de feito, en ningunha das follas dos restantes números atopamos anuncias nin mención de ningunha outra fonte de financiamento.
A intención, pois, dos promotores de Galiza, consistiu sinxelamente en botar unha folla
solta aproveitando o Día de Galicia ou "Festa Nazonal", data que "ha de ser un esforzo
por librar a nosa terra". De feito, como "folla de poesía nova" primeiro e como "outa-voz
da concencia galega dun feixe de xuventude" despois, aparece caracterizada no editorial
que abre o nº 4. O desexo --expresado
no mesmo escrito editorial- de "salir
revista xa" non pasou daquel número.
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Fagamos, así mesmo, mención a dúas constantes desta folla literario-política. Primeiro, a súa condición de órgano de expresión dunha xuventude, dunha mocidade
que, dende o seu afervoado nacionalismo, protesta, critica, soña e loita a prol dun
futuro mellor para Galicia. Así, no nº 3 (1932), o editorialista teima no protagonismo
que naquela simbólica cabeceira tiña un "feixe de xuventude por todo galega e por
todo xuventude", declara o propósito de "xunguir ao noso esforzo a todol-os mozos

15 No nº 4 aparecen dúas novas ilustracións así como algunhas viñetas da autoria de Vidarte, o artista do grupo, e un
debuxo de Castelao.
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1

de La Voz de
Mondoñedo,
xullo de 1936.

da nosa xenerazón" e reclama que Galiza quere ser "o arbre gremial da xuventude do
noso pobo" e considérase "folla de crara xuventude".
Na mesma liña podemos inscribi-lo editorial donº 4 (sen dúbida, como os restantes, da autoría de Cunqueiro), no que novamente lemos que Galiza "Voltou a sair
coma outa-voz da concencia galega dun feixe de
xuventude" e, polo tanto, non é outra cousa que
"crara xuventude e concencia d-unha hora". Que
tal hora fose estimada historicamente como un
tempo de "baza de espadas" xustifica o ton e a
actitude belixerante da publicación, que tanto nos
seus artigos como nalgúns poemas asume un
desexo de liberación da patria galega, chama os
galegos á unidade, demanda a responsabilidade
de todos nun intre decisivo e fai campaña a prol
do Estatuto "coma guión inicial dun futuro mellor'
para Galicia.

Cunqueiro, en

Mondoñedo,
na escultura
dejuan
Pucbades.

Boa parte do grupo mindoniense de mozos que,
con Cunqueiro á cabeza, facían Galiza, pertencían
ás Mocidades Galeguistas da localidade. A xeira da
publicación dirixida por Cunqueiro tivo lugar en
anos de fervenza política e, dende logo, non faltaron detractores e adversarios políticos daqueles
mozos galeguistas que fixeron deriva-la súa Galiza
polos vieiros da problemática política. Boa proba
disto é o escrito que, baixo o epígrafe de "Remitido" (Vallibria, nº 136, 25-IX-1932) envían Raimundo Aguiar e Bernardino Vidarte a Vallibria como
protesta dun artigo anterior no que, baixo pseudó16
nimo, se insultaba e atacaba a "los jóvenes galleguistas en general que en esta ciudad habitan", polo que os asinantes do escrito, e os restantes afiliados ó Partido Galeguista, se senten directamente aludidos e afectados. Nesta carta de protesta Aguiar e
Vidarte precisan que o libelo contra eles coincidiu "con la publicación de un libro de
un compañero nuestro y la aparición de una hoja intitulada Galiza".
Curioso é que, a carón do escrito dos dous mozos de Galiza, a dirección de Vallibria insira outro que, en boa medida, contén un novo ataque ós asinantes deste :
Quedamos, pues, en que los galleguistas de cualquier parte dirán Galiza
y otras mil tonterías y vaciedades que nos hacen muy mal estómago a
los que amamos el gallego puro y neto.

Semella, pois, que ata a forma da cabeceira, Galiza, xa documentada como é ben
sabido en textos medievais, molestaba.
Outra constante de Galiza (e, dende logo, un signo de coherencia política e cultural) foi a súa clara aposta pola lingua da terra. O seu monolinguismo, que só ten como
excepcións dous poemas no nº 1, é un dato no que teñen reparado tódolos estudiosos que se achegaron a esta folla político-literaria. Así, Galiza contrasta coa praxe

16

Cualificábase os galeguistas de "destructores de religiones", "detractores de la honorable clase sacerdotal" e "irrespetuosos con los dogmas religiosos".
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bilingue adoptada pola meirande parte das súas compañeiras de viaxe daqueles anos:
Cristal, Resol, Universitaríos, Yunque, etc.
De certo, non son moi numerosos os escritos dedicados á cuestión lingliística, na
que Galiza predica co exemplo. Pero que a lingua era un principio fundamental do
irrenunciable nacionalismo dos mozos que impulsaban aquelas páxinas, pódese constatar na proclama que pecha o nº 5:
A língua é a base, é a mais xenial e orixiñal

obra de arte que unha nazón cria e desenvolve.
O idioma é a coluna vertebral dun pobo. Falade
e e cribide galego.

Este breve texto é, parcialmente, a traducción do orixinal
portugués de Carolina Michaelis de Vasconcellos 17 que figura
na primeira páxina donº 2 0931), ó pé do poema de Ramón
Cabanillas. ó seu carón podemos situar outros como o do nº
4, que aparece ó pé do artigo de Fernández del Riego e di:
Os pobos somentes son grandes pol-a cultura.
Merque livros galegos.
1~-Y.11.. . ,_ ·p

Pero sen dúbida o artigo fundamental a este respecto é "A
lingua o primeiro" que no nº 4 de Galiza aparece asinado
por Ramón Villar Ponte, quen xa ó comezo do seu escrito
deixa claro o propósito e alcance deste, polo demais evidente no mesmo título:

Ã!.:-::/'
--e~.
. . --

e

...

•,,....;A....

..... ~"""" ~~

Ramón
Villar Ponte,
por Cebreiro.

Sendo como é a arela fundamental, degoiro báseco do galeguismo
a reconstrución, ou millor, si se quere, a recreación da
nazonalidade galega plena e íntegra, o seu postulado principal e
primeiro ten por forza que sere a renascenza ample, decisiva e
comprenta da língua galega, ou sexa, n-outros termos, o cultivo
conscente e obrigado do idioma autóctono.

Tamén Cé ar González- eco, no seu escrito en defensa do Estatuto lembra "a eses
pedante da iñorancia que non teñen noticia do que é o galego, do seu pasado grorioso
e do eu presente cheo de promesas" (nº 5). En fin, o fragmento tomado do ensaio España, de Salvador de Madariaga e traducido ó galego (nº 4), apunta o feito lingiiístico como
punto de partida do movemento autonomista galego.
Finalmente, no seguinte cadro, sintetizámo-las fundamentais características externas
de Galiza:
Nº
1

2

3
4
5

17

DATA

FORMATO

PÁXINAS

25-VII-1930
25-VII-1931
25-VII-1932
18-X-1932
25-VII-1933

44 x 31,5
47 x 34
44 x 32
31,5 x 22
44 x 31,5

2
2
2
12 + 4
2

LUGAR

Mondoñedo

PRELO

Artes Gráficas Gerardo Castro (Lugo)
Imprenta y Papelería Palacios (Lugo)
Imprensa Xesús López (Mondoñedo)

"A lingua é base, e é a mais genial e original obra de arte que urna nação cria e desenvolve".
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1.2. Os colaboradores
1.2.1. Cunqueiro e os colaboradores mindonienses de Galiza
Un particular episodio das relacións de afecto e amizade entre os integrantes do
grupo mindoniense 18 de Galiza vencellado a Cunqueiro, director da publicación, son
os poemas que mutuamente se dedicaron nas páxinas de Vallibria. Pola rareza de boa
parte deste poemas, só accesibles consultando as páxinas do citado semanario, reproducímolos a continuación. Lémbrese, ademais, que con excepción de Cunqueiro,
Aquilino e Díaz Jácome, ningún dos demais daquel grupo chegou a publica-los seus
poemas en libro e nalgúns a poesía, e mesmo a literatura, foi un feito accidental que
non deu froito senón esporádicos e illados.
Pois ben, en Vallibria, nº 2 (9-III-1930), Álvaro Cunqueiro saúda a apanc1on de
Señardá, do seu amigo Aquilino Iglesia Alvariño (xa Trapero Pardo lle fixera unha crítica no mesmo xornal, no seu nº 1, de 1-I-1930) cun poema 19 que constitúe un comentario lírico ó libro:

D'un libro
Ao Aquilino Iglesia Alvariño,
loubanza humildosa, d'un seu
libro primeiro.

Lonjanías esmorrentes; en ronseles,
unha i'alma galleita compracida se reve,
mentras fican de púrpura os deseios aqueles,
n'un Além de horizontes, de penas e de neve.
Señardá: dourada saudade d'as toxeiras!
N'os camiños d'as cumes, durme n'unha Oración,
que percorre rezando n'as tuas falas viaxeiras,
da froliña mais triste, a mais triste ilusion!
Hai sangre de rosas, en orballo tornadas,
I'hai anceios de luces, esvías e lembradas.
Lonjanos cadaleitos.
qu'ergueron n'as caladas saudades da Morriña,
unha Compaña heroica, que lacerados tiña,
esqueléticos peitos!

18 Respecto dos escritores mindonienses é de especial interese o libro de Armando Requeixo, Escritores mindonienses, 1998, citado con anterioridade.
19

Reproducido por Isabel Gómez Rivas, "As primeiras publicacións de Álvaro Cunqueiro", Boletín Galego de Literatura, nº 4, novembro de 1990, p. 102.
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Posteriormente, sempre en Vallibria, nº 23 (3-VIII-1930), na sección "Novos", Cunqueiro20 dedica o seu "Noiturnio III" 21 a Xosé Mª de la Fuente:
Noiturnio m
Pra Xosé Mª de la Fuente

Pol-o van collín a noite,
zuca casaca de estrelas,
chea de compridos lonxes
e montañas de bonecas ...
-As liñas do hourizonte
con duas fivélas loiras,
atara ledo na lúa,
avión de carriolaNoite núa, noite núa,
teus mil ollos danme vértigens
feitos de quedas doidices!
......... Noite núa; noite núa,
zuca casaca de estrelas,
atada os cornos da lúa
con duas loiras fivélas ........ .
Noite núa, noite núa,
vente conmigo a voar
por unha fenda da lúa!
Pol-o van collín a noite,
zuca casaca de estrelas,
chea de compridos lonxes
e montañas de bonecas ...
Unha semana despois (nº 24, 10-VIII-1930) asinado como"]." (sen dúbida Xosé Díaz
Jácome), atopamos un novo poema -na mesma sección "Novos"- esta vez dedicado a Aquilino Iglesia Alvariño (ámbolos dous coinciden xa no nº 2 de Galiza, de
1931). Velaquí o poema:

Teus versos ...
Pra Aquilino Iglesia
Alvariño, eximia poeta

Son os teus versos cal dorido acento
d'un alma soñadora, atormentada
por dôres iñorados; son lamento
d'a tua natureza torturada ...
20

En Mar ao norde (1932) hai poemas dedicados a Aquilino Iglesia Alvariño ("Sombra en presencia pura ... ") e Bernardino Vidarte ("Xa teño a noite e o día ... ").

21

Tanto este poema como o titulado "Ben quixera ... " aparecen reproducidos en Mondoñedo, nº 23, xullo de 1991.
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Teñen a savia doce e magoada
d'unha saudade inmensa, pracenteira;
y-exhuberan, cal doas d'a orvallada,
a candura d'as rosas n-a roseira.
A señardá que exhala a y'alma túa,
y-o místico lenguaxe do teu nume,
-rayoliña de sol que bica a cumeSon fillos d'un delor, d'un gran pena
que â tua phantasía fan chorar...
¡Son as rosas de luz qu'esfolla a lúa! ...
Tres semanas despois (nº 27, 31-VIII-1930), volve a sección "Novos" xuntar a dous
colaboradores mindonienses de Galiza. Nesta ocasión Xosé Cigarrán Martínez dedica
unha composición a Xosé Mª de la Fuente Bermúdez. Como detalle, digamos que
Xosé Cigarrán, baixo o acrónimo Pe-Ci-Mar publicou, na sección "Espontáneos",
algúns dos seus poemas galegos ("Vin na misa", 29-VI-1930, foi un deles).

:xxx
Pra Xosé María de la Fuente Bermúdez

Noites estreladas
de almas namoradas ...
Fireume a luz de unha estrela, frorecida n-un carballo:
e no intre, pouco a pouco, caía, caía o orvallo ...
Bicaba a estrela a noite calada
coa sua lumieria dourada
e señaloume un pombar de mensaxeiras
brancas e lixeiras ...
Unha d'elas deume por compañeira
pra voar por cima da sementeira ...
A semente era de frores fermosas
claveles, dalias e rosas,
e a unha rosa, a mais garimosa,
biqueina por estar saudosa ...
Esta flor saudosa que tanto biquei
foi a mais galana c'atopei.
Voamos, revoamos, y a miña compañeira viaxeira
foi, ao fin do viaxe, a Primaveira.
De novo "]." (Díaz Jácome), Vallibria, nº 28 (7-IX-1930), dedica unha composición
a Cunqueiro que, ademais, ten a peculiaridade de anunciar un dos libros proxectados
e despois non publicados -Fivélas núas, neste caso-- que con frecuencia anunciaba
o autor de Merlín e f amilia:
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Fivélas núas
Pro inquedo poeta
Álvaro Cunqueiro,
alma d'artista ...

Sí, ben sei eu... "Fivelas núas.,
-teu libriño de versos en proyeuto--é cal un cartafol d'as ansias túas,
d'as lembranzas froridas do teu peito.
Bulen n' él as extrañas inquedanzas
de afondados remorsos, esquencidos
n-o rescoldo d'as túas esperanzas,
fillas todas d'un xenio incomprendido.
Alborea un Alem n-as túas •<Fivelas";
teu nume futurista vai buscando
novas ideas, vai pelengrinando
por camiños d'ensono, veireados
de gratos hourizontes anovados;
¡vai seguindo o camiño d'as estrelas!. ..
De seguido (nº 29, 14-IX-1930) é Xosé Mª de la Fuente, na sección "Letras" quen
corresponde ó seu amigo Cunqueiro tamén cun poema:

:xxx
Pra Álvaro Cunqueiro Mora

Sobre a adibal do hourizonte
choutóu a Lua, lixeira,
y-ao cair no chan do ceo
todo o salpicóu de estrelas.
Sobre a adibal do hourizonte,
que, xeitosas, extenderon,
nun forte pulo de sigros,
as mans dos montes senlleiros.
Choutóu a Lua, lixeira,
espallando, -¡Colombina!lumiosas gargalladas
encol da Terra dormida,
Y-ao cair no chan do ceo
-de un gran circo, a xurdia pista-,
a Terra, pra saludala,
moveu os panos da brisa.
Todo o salpicóu de estrelas
y-unha, que hastra min chegóu,
alcendeume, aló no peito,
o fogo de unha ilusión.
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Novamente Cunqueiro, outra volta en "Novos" (nº 32, 3-X-1930), lembra un compañeiro de Galiza e amigo seu, Pepe Cigarrán Martínez, dedicándolle un novo poema

Ben quixera...
Pra Pepe Cigarrán Martínez

Do ar que t'abesulla me devezo
i'asevedo quebralo, e ben quixera
d'insuas pra el, algunha que soupera
as soedades i'os ventos qu'en ti esquezo.
Ben quixera tamén, e non tremera
agoirar lirios e rosas ispidiñas
d'orballo, as bágoas i'as froliñas
conque as trocar en nubres eu puidera.
Encher un ermo de soedás sereas
i'ermidas louras e toxos i'azuceas,
i'en todo isto ti, Raíña encantada;
deslingar no teu berce as salmodías
que ceiban no piñeiro as cotovías,
i'en elas, com'ô Sol, sempr'alborada!
Outras circunstancias biográficas destes mozos mindonienses apareceron tamén
consignadas en Vallibria. Sabemos así, por exemplo, ("Viajeros", 15-VI-1930) que en
xullo de 1930 Raimundo Aguiar Álvarez aprobara, en Santiago de Compostela, o exame de reválida do seu Bacharelato universitario en Letras, e que, tamén nesta cidade,
estaban a estudiar César González-Seco Seoane e Xosé Barja Prieto (este último irmán
de Alejo Barja Prieto). No mesmo ano ("Nuevo bachiller", 27-VII-1930) remataba o seu
Bacharelato universitario en Letras o mozo Francisco Fernández del Riego, tan vinculado a Cunqueiro e a Galiza e colaborador temperán de Vallibria con artigos en castelán. Era alcalde de Mondoñedo, no mesmo 1930, ]osé Cigarrán Cotilla.
Xo é Mª de la Fuente era en 1930 ("D. ]osé Mª de la Fuente", 26-X-1930) "el joven
y culto notario de Puenteceso'. En 1931 Alejo Barja Prieto acóllese ó dereito de réplica ("Tal como viene", 19-IV-1931) para rexeita-la filiación política "neirista" coa que
aparecía a úa candidatura ás eleccións municipais e proclamarse "independiente y
ajeno a todo matiz político". Pero, retrocedendo a 1930 ("Nuevos jueces", 22-VI-1930),
sabemos que Alejo Barja Prieto é nomeado fiscal suplente do "término municipal" de
Mondoñedo. E que a finais de xullo do mesmo ano ("Viajeros", 27-VI-1930) saen para
Santiago Cunqueiro e Bernardino Vidarte, acompañados por Pedro Reigosa Pedrosa,
profesor do Seminario, para "asistir a la Asamblea de las Juventudes Católicas que se
celebra en aquella ciudad".
Outra interesante fonte de información para coñece-lo labor destes colaboradores
mindonienses de Galiza, e sobre todo dos que non fixeron carreira como escritores,
son os programas de festas de As San Lucas ou Mo,ndoñedo. As San Lucas (1964-1986).
Pois ben, ó longo das décadas posteriores á guerra civil nos programas ou folletos
anuais As San Lucas colaboran Alejo Barja (con escritos oficiais, protocolarios ou conmemorativos, de asunto local mindoniense, moitos deles pregóns ou saúdos de can-
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do o mesmo Alejo Barja era alcalde da cidade) e tamén Xosé Díaz Jácome, que publicou varios poemas en galego. En castelán ou galego, e con frecuencia de asunto relixioso, temos composicións poéticas de Xosé Mª de la Fuente. Así, "Si é fermosa a
branca estrela ... " (1956), "Faro que rutas enseñas ... " (1955) e outras. Pola súa banda,
Cunqueiro escribe sobre Mondoñedo (por exemplo, no número correspondente a
1968) e Bernardino Vidarte colabora con ilustracións (salienta unha, moi fermosa, do
Mondoñedo de 1786 no número de 1953) e publica, ademais, algúns contos breves
como "O viaxe" (1953) ou "O poney que foi home" (1956).
Nun interesante número de As San Lucas, correspondente ó ano 1984, atopamos,
entre os distintos traballos que alí aparecen sobre temas de Mondoñedo, o titulado
"Santeiro, el silencio y «As San Lucas,,", de Dionisio Gamallo
Fierros, que fai unha emotiva lembranza de Xosé Ramón
Santeiro Faraldo, "autumnal lírico mindoniense, de índole
recoleta, de gran estatura artística" que compuxera en 1946 o
poema "Canto y memoria de Mondoñedo" en 270 hendecasílabos brancos. Na lembranza de Gamallo Fierros están as
súas conversas con Santeiro a propósito, entre outros mindonienses, "de Leiras, de Noriega y Lence, de Cunqueiro y
de Jácome .. y también de Vidarte y De la Fuente Bermúdez".
Desaparecida Galiza a unidade do grupo reséntese e,
quen máis quen menos, cada un emprendeu o seu traballo
profesional. A guerra civil foi tamén, sen dúbida, un novo e
violento factor de dispersión. Pero durante moitos anos continuaron a manter unha relación de amizade e afecto. Así o
evidencia o testemuño de Borobó -recollido por Armesto
Faginas- cando refire como en 1948, cando morre Crecente Vega,

~.~

os seus amigos Xosé Mª de la Fuente, Lence Santar,
Raimundo Aguiar, Vidarte e Cunqueiro dedícanlle unha
lembranza en letra impresa. Reproducen o poema de
Crecente "O pan noso de cada día"22 .

_ê. ~ . ....~.~.Ç~.ê.
LOS DIAS 17, 18,' 19, 20 y 21 DE
OCTUBRE DE 1930

Programa de
AsSanLucas
de 1930.

a) Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911 - Vigo, 1981)

A xeira de Galiza (1930-1933) coincide coa etapa de Cunqueiro como estudiante de Filosofia e Letras (sección de Historia) na Universidade de Santiago e, doutra banda, forma parte dos anos (entre 1930
e 1936) nos que o escritor inicia a súa traxectoria consagrándose de seguido como fundamental voz da poesía galega. Neste senso, dende as páxinas de Nós, voces críticas
como as de Augusto Mª Casas, Femández del Riego ou Carballo Calero subliñaron a
importancia e interese daquela nova voz. Complementariamente afiánzase no terreo do
xornalismo e os seus artigos en El Pueblo Gal/ego teñen unha indiscutible audiencia.
Matriculado na Universidade dende o curso 1927-1928, o seu paso polas aulas foi
unha frustración e unha decepción e dende logo non conseguiu remata-la carreira.
Tempo despois diría que "o mellor da Universidade eran as pedras". Sen embargo, e

22

Borobó, "Cunqueiro en el Madrid de los años 40", Faro de Vigo, 3-III-1985.
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pola súa conta, leu moito naqueles anos e tivo a sorte de que Domingo Garda Sabell
lle abrira as portas da súa casa moi xenerosamente. Aproveitou a súa excelente biblioteca e escoitou moita música. Pola súa banda, Carlos Maside guiouno no ámbito da
pintura. En Santiago, ademais, gustou de pasear pola cidade, frecuentou tabernas e
faladoiros e ocupou o tempo en conversas cos amigos. Asistiu ós faladoiros do Derby
e, sobre todo, do Español, acarón de Luís Manteiga, Arturo Cuadrado, Carballo Calero, Fernández del Riego, Luís Seoane, Eiroa, Arturo Souto e García-Sabell. Frecuentou
tamén as xuntanzas que tiñan lugar na peculiar Librería Niké, no nº 16 da rúa da Ca1deirería, arredor de Arturo Cuadrado, co que mantivo unha fonda amizade. Cuadrado
levou poemas de Cunqueiro ás páxinas de cor do seu Resol, e daquelas "rimas en
paxariñas de papel" fíxose eco Cunqueiro dende as súas columnas en El Pueblo Gallego. Ademais, as Ediciones Resol, de Cuadrado, publicaron -no prelo de Nós, de
Ánxel Casal-Cantiga nova que se chama riveira
(1932), a estrea poética de Cunqueiro, da que Iglesia Alvariño 23 deixou escrito:
Cantiga nova que se chama riveira, nació
entre el café Español y una pensión de la
Enseñanza. Ocurrió en los primeros días de
mi estancia en Santiago. Acababa de
publicarse Nao Senlleira de Bouza Brey ...
significá para los que veníamos después de
Bouza, algo así como una réplica juvenil a
lo que juzgábamos apresuradamente
restauración arqueológica, en un tiempo
poco propicio a restauraciones ...

Cunqueiro coñecera a Ánxel Casal, que dende
1931 instalara en Compostela o obradoiro de Nós,

no faladoiro do Español. A imprenta era afección de
Cunqueiro xa de anos anteriores en Mondoñedo e
ben cedo foi habitual visitante da que tiña Ánxel
Casal e da que, en 1932, saía Mar ao norde, con ilustracións de Luís Seoane, tamén frecuentador daquel
obradoiro. Pola contra, as catro composicións de
" oma de craridades" (Poemas provisionaes), pertencentes ó álbum "Síntese do crime",
con debuxo de Luís Seoane, foi parte do material perdido no obradoiro de Nós ó
estoupa-la guerra civil, e ó en 1977 foron publicadas 24 . En fin, reiterámo-lo importante que foi para a carreira de escritor de Cunqueiro o feito da mediación de Ánxel
Casal con Vicente Risco para que puidera colaborar nas páxinas de Nós25 .
Amizade reencontrada naqueles anos foi a de Ánxel Fole, co que Cunqueiro compartiu pensión no nº 11 da rúa da Ensinanza, en Santiago. Con Fole, que lle forneceu
moitas lecturas, asistiu a faladoiros e tivo innumerables conversas. De cando en vez
viaxaba Cunqueiro a Lugo e visitaba a Fole. Cunqueiro lembrou que os seus primeiros pasos no mundo da letra impresa deunos ó carón de Ánxel Fole cando ámbolos
dous, rapaces aínda, cursaban o Bacharelato:

23

Aquilino Iglesia Alvariño, "La poesía gallega en 1957'', La Noche, 6-II-1958.

24

Soma de craridades, A Coruña: Edicións Cuco-Rei, 1977. Na ''Xustificación" Lt.iís Seoane fala daqueles poemas de
Cunqueiro.
25

Armesto Faginas, op. cit., p. 76.
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Cunqueiro,

nos anos de
Galiza.

Yo empiezo a escribir en el periódico del Instituto, de Lugo. Resulta
que componíamos la redacción de vivos Ángel Fole y yo ... En Lugo,
en el último año de bachillerato, realizo el descubrimiento más
sensacional e importante de rni vida: el idioma gallego 26 .

Particularmente memorable foi o encontro de ambos, en novembro de 1932, con
Federico Garda Lorca, na casa luguesa de Ramón Martínez López. Aínda Fole 27 lembraría que Lorca --despois. lector de Cunqueiro- preguntara quén era aquel rapaz
que non abrira a boca naquela xuntanza. Cunqueiro, anos despois, comentou en El
Pueblo Gallego a publicación dos Seis poemas galegos (1935) de Garda Lorca, aínda
que co paso do tempo o seu entusiasmo polo poeta granadino veu a menos.
Estudiante en Santiago, Cunqueiro pasaba varias meses ó ano en Mondoñedo. Alí
proxectou as súas primeiras empresas !iterarias logo do seu paso por Vallibria. Referímonos a Galiza e, de seguido, a Papr::l de Color28, Prol de Diversos e a colaboración
nos Impresos Sentimentais que en Vilagarda de Arousa impulsaba o seu amigo Aquilino Iglesia Alvariño. En Mondoñedo coñeceu daquela a Noriega Varela. Del escribiu
Cunqueiro 29 : "quedan en Do ermo algúns poemas ben fermosos , dunha melancolía
propiamente virxiliana, vagamente doridos, nos que o poeta quería amosar un rastro
franciscano". De Leiras Pulpeiro lembraba o seu faladoiro nun comercio de tecidos de
Mondoñedo, onde era moi estimado como médico, "cáseque unxido de gracias taumatúrxicas"3º. Admiraba del a riqueza da súa lingua e a súa visión da paisaxe. Ámbolos dous figuran nas páxinas de Galiza.
E dos tempos da revista, e aínda de anos antes, procede a amizade de Cunqueiro cun grupo de mindonienses -ou, como no caso de Iglesia Alvariño, alumno do
Seminario de Santa Catalina (onde tamén estudiara Noriega Varela) vinculado á cidade durante algúns anos- entre os que mencionaremos a Xosé Díaz Jácome, Xosé
Mª de la Fuente Bermúdez, Xosé Ramón Santeiro Faraldo, Xosé Cigarrán Martínez,
Alejo Barja Prieto, César González-Seco Seoane ou Raimundo Aguiar Álvarez, todos
eles colaboradores de Galiza, a carón de Bernardino Vidarte e do xa citado Aquilino Iglesia Alvariño.
Xosé Trapero Pardo, mindoniense e bo coñecedor da vida cultura da cidade, fixo
referencia ós comezos da actividade !iteraria de Cunqueiro e doutros mozos que
naquel intre estiveron xunto a el. Trapero Pardo sabe moi ben do que fala pois el
levou a Cunqueiro a Vallibria (1930) semanario literario do que foi director, cargo que
tamén ocupara en Renovación (1926)
Houbo épocas en que estudiosos e literatos de Mondoñedo, uníanse
ós seminaristas para formar grupos de Letras e Arte, con conferencias
e representacións teatrais. Notables foron algúns destes grupos. O que
se formou cando Cunqueiro deu comezo ó seu labor de escritor,
uníndose a el os irmáns Bar.xa, os La Fuente, Pepe Cigarrán, César
Seco, ]osé Santeiro, Bernardino Vidarte e outros, que facían versos,

26

Pedro Rodríguez, "Álvaro Cunqueiro cuenta su vida a Pedro Rodríguez. II", El Pueblo Gallego , 4-V-1959.

27

Armesto Faginas, op. cit., pp. 90-91.

28
Con esta mesma cabeceira vénse publicando dende maio de 1996 e con periodicidade irregular (o último número,
o 5, está datado en maio de 1998) unha "folla voandeira" no IESP Meixueiro-Ricardo Mella de Vigo, coordinada por
Ramón Nicolás. Esta publicación, voceira das novidades literarias, ten por finalidade a animación á lectura.

29

"Noriega Varela", en Álvaro Cunqueiro, Obra en galego completa, vol. IV, Vigo: Galaxia, 1991, p. 79.

30

Álvaro Cunqueiro, "O 'Leiras Pulpeiro' de Franco Grande", op. cit., p. 78.
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escribían sátiras e traballos "serias" nos semanarios da cidade, entre
os que hai que lembrarse de O Cruzado, La Voz de Mondoñedo, Don
Fino, Renovación e Vallibria3 1 .

Naturalmente, Trapero Pardo non esqueceu aquel feito e así mesmo deixou constancia32 da gratitude do mozo e da súa lembranza afectuosa do xornal mindoniense:
Con Vidarte, Fernández del Riego, Tatino Díaz e outros amigos
escribira, sempre a man, uns noticiarias ocasionais. Mais no ano 1930,
eu, por poñer en paz entre mindonienses divididos pola política e por
dar ocasións ós xoves para publicar seus traballos, fundei -non foi
Cunqueiro o fundador, como afirma nun traballo un ilustre
comentador da súa obra- o semanario Vallibria. No segundo
número do mesmo escribe xa Cunqueiro un soneto titulado Dun
libro, seguindo despois a colaboración en prosa e en verso.
Sempre Cunqueiro se lembrou de Vallibria. Cando escribiu El anima
de Souto de Limes di do semanario: -El periódico de mi ciudad, que
dirigía Trapero Pardo y en el que debutamos Aquilino Iglesia
Alvariño, josé Ramón Santeiro, Dionisio Gamallo Fierros, Díaz jácome
y servidor entre otros. Esquenceuse de Fernández del Riego, que
tamén confesa na Enciclopedia Gallega que foi en Vallibria onde
puxo en letra impresa un traballo seu por primeira vez.

Como Cronista Oficial de Mondoñedo, Álvaro Cunqueiro foi sucesor de Eduardo Lence Santar, e á morte de Cunqueiro o cargo pasou a Xosé Díaz Jácome, amigo seu e colaborador de Galiza. Díaz Jácome lembrou a xenerosidade de Cunqueiro á hora de promocionar literariamente os seus amigos de Mondoñedo e o seu papel de
impulsor e animador do ambiente cultural da cidade
Álvaro era un mozo delgado, inquieto,
inteligente, soñador. Con él a la cabeza,
unas amigos formábamos. un grupo
literario que había de tener un eco
po itivo y alentador en la ciudad, en la
província tam ién y en Galicia.
Raimundo Aguiar, Bernardino Vidarte,
]o é Ramón anteira, Iglesia Alvariño,
Díaz Ca tro ... Todo animábamos el
ambiente cultural de Mondoñedo con
nuestras inquietudes, alimentadas
principalmente por la mente iluminada
de Cunqueiro33 .

En fin, dos "traballos de Mondoñedo" nos anos
trinta desenvolvidos por Álvaro Cunqueiro ten falado
o seu puntual biógrafo, Armesto Faginas, que refire
datos e anécdotas de moito interese. Así, Faginas
3I

Xosé Trapero Pardo, Amencer, nº 100, p. 40.

32 Xosé

Trapero Pardo, "Mesa redonda. Os receptores das súas colaboracións", en W.AA., Congreso Álvaro Cunquei-

ro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993, p. 610.
33

Díaz Jácome, conferencia, en Luarca, citada por Armesto Faginas,

31

op. cit., p . 82.

Cunqueiro e
Eduardo
Lence Santar,
cronistas de
Mondoñedo.

repara no indubidable liderado que, aínda mozo, exerda xa Cunqueiro no círculo mindoniense vencellado a Vallibria e logo a Galiza:
Que Álvaro preside aquel grupo de mozos, que é el quen brilla con luz
propia, é algo que se tira facilmente do feito de que os poetas da
localidade lle adiquen os seus traballos. E tal é o caso, nas páxinas de
Vallibria, dos asinados por Xosé Díaz Jácome e por Xosé Mª de la
Fuente34.

Pero a relación de Cunqueiro co grupo de escritores de Mondoñedo non era só de
amizade ou de ilusións e empresas literarias compartidas, senón tamén de militancia
no galeguismo nacionalista, como se deixa ver con rotundidade nas páxinas de Galiza. Daquela, ó comezo da década dos anos trinta, Cunqueiro, Bernardino Vidarte,
Xosé Cigarrán, Xosé Mª de la Fuente, Alejo Barja ou Raimundo Aguiar asistían a asembleas, pronunciaban discursos e escribían artigos que denotan un compromiso de
xuventude, afervoado e firme, coa causa nacionalista, que os levou a moitos deles a
se inscribir nas ringleiras do Partido Galeguista. Fernández del Riego evocou a existencia, en Mondoñedo dun
fato de rapaces preocupados pola lingua e os problemas do p aís.
Formábano, o propio Cunqueiro, o estudiante de Dereito Raimundo
Aguiar, o debuxante Bernardino Vidarte, e algún outro de menor releve35.

Pero a xeira de Galiza coincide non só coa revelación de Cunqueiro como poeta
senón tamén coa etapa máis fructífera de publicación de libros poéticos da súa autoria, a saber: Mar ao norde (Nós, 1932), Cantiga nova que se chama riveira (Resol,
1933) e Poemas do sí e non (Un, 1933). Cómpre citar tamén as composicións que integran36 Soma de craridades -escritos a partir de 1932- que só verian a luz na edición
de 1977. Con posterioridade só podemos citar Dona do corpo delgado (col. Benito
Soto, 1950) e Herba aquí ou acolá (1980). Pero este último poemario, incluído nun
volume de poesía galega completa que dista moito de selo, foi un libro recompilatorio no que interviron Miguel González Garcés e Francisco Fernández del Riego --coa
supervisión de Cunqueiro-- e que non recolle composicións de singular interese. De
"poemario apañado ás présas" cualifícao Costas González 37 .
Pero xa nestes anos, que son os de Cunqueiro estudiante en Santiago, e aínda ata
1936, apareceron moi numerosos poemas de Cunqueiro en xornais e revistas, poemas
que tiveron a mala sorte de non ser incorporados a ningún libro. É pertinente, para
coñece-la traxectoria do Cunqueiro poeta, datar eses poemas e localiza-la súa fonte de
publicación, aínda que a este respecto non faltan meritorias compilacións parciais. E
falta, dende logo, unha verdadeira edición crítica que deseñe con rigor e claridade a
traxectoria, non exenta de complexidade, do quefacer lírico cunqueirano.
Unha das peculiaridades desa traxectoria é a dos libros anunciados e non publicados, feito non infrecuente en Cunqueiro. Na cronoloxía na que nos movemos (1930-

34 Armesto

Faginas, op. cit., p . 82.

35

Francisco Fernández del Riego, O rio do tempo. Unha historia vivida, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990, p . 40.

36

Vid. Armesto Faginas, op. cit., p. 76.

37

Álvaro Cunqueiro, Herba aquí ou acolá, edición de Xosé H. Costas González, Vigo: Galaxia, col. Dombate, 1991 ,
p. 6. Esta é a segunda edición do poemario como texto autónomo. A primeira -bilingtie- é a de César Antonio Molina, Álvaro Cunqueiro, Hierba aquí o aliá / Herba aquí ou acolá, Madrid: Ed. Visor, 1988.

32

1936) temos polo menos dous casos. O primeiro é "Adolescencia no inverno", do que
temos seis poemas no nº 5 (1932) da revista portuguesa Descobrimento, dirixida en Lisboa por João Castro Osório. Foi Alonso Montero quen deu cumprida noticia da antoloxía poética38 que a revista publicou en dúas entregas (nº 3, 1931 e nº 5, 1932), nas
que comparecen Luís Pimentel, Augusto Mª Casas, Fermín Bouza Brey, Aquilino Iglesia Alvariño, Xesús Bal y Gay, na primeira entrega, e Ricardo Carballo Calero e Álvaro
Cunqueiro, na segunda. Ó pé dos poemas de Cunqueiro, seis en total, especificase que
pertencen ó "caderno inédito 'Adolescenza no inverno',
1932". Digamos, de paso, que todos estes poemas39, nun
modus operandi moi de Cunqueiro, foron incorporados
o mesmo ano a Mar ao norde.
O egundo, comentado por Armesto Faginas 40 no último capítulo -imprescindible para coñecer esta particularidade da obra de Cunqueiro-- da súa biografia sobre
o escritor mindoniense, é "Favorabel prisión de sono",
título que consta ó pé 41 da composición "Primeira elexía" (Nós, nº 131-132, novembro-decembro de 1934) e
que aparece así mesmo ó remate do poema - "Fávorábel prisión de sono ainda/ o meu corpo primeiro ... "que publica El Pueblo Gallego (10-II-1935). Título, en fin,
que menciona o mesmo Cunqueiro42 como o do libro
que ía abrangue-lo volume no que reunía os seus tres
primeiros poemarios e que se publiE:aría en xaneiro de
193643 . En fin, 'Favorabel prisión de sono" pasará a
denominar un apartado do poemario Elegía y canciones
(1940) constituído por composicións escritas orixinariamente en galego e publicadas antes de 1936 e agora traducidas ó castelán polo mesmo Cunqueiro 44 .
Falando de traduccións, e concretamente de poemas
traducidos, foi outra actividade que Cunqueiro emprendeu ben cedo, pois xa en Nós (nº 130, outubro de 1934) publicaba as primeiras:
"Adeu ", "Idade da vida" e 'Primaveira", poemas de F. Hõlderlin, precedidos dunha
nota bre o poeta alemán e dun gravado de Vidarte. Da mesma época é a dun poema d A. Rimbaud que aparece en Prol de Diversos. Despois desenvolveria este labor
n La Noche, Galicia Emigrante e, sobre todo, en Faro de Vigo, na sección "Letras".

38 Xe ú AJonso Mont ro, Luís Pimentel: Biografia da súa poesía, Vigo: Edicións do Cumio, 1990, pp. 113-146. Reprodúce e fac imilarm nte a citada antoloxía de poetas galegos.
39

Carecen de título. Citamos polos seus primeiros versos: "Xa non hai aquela simpre .. .", "E como doi a luz ... ", "Rosal... ", "Como un ollo: Todo o branco da serán ... ", 'Non quero saber si a fiestra ... " e "lste é o ponto mesmo ... ".

40

Arme to Faginas, op. cit., pp. 90 e 329-344.

41

Textualmente di: "Do libro iñédito Favorabel prisión de sono, 1933-1934".

42

Citado por Armesto Faginas, op. cit., p. 339, como resposta de Cunqueiro a Filgueira Valverde que preparaba, para
o Seminario de Estudos Galegos, unha antoloxía da lírica galega, finalmente frustrada .

43

Ramón Nicolás reproduce na súa integridade o texto de autopoética que Cunqueiro enviara a Filgueira Valverde.
Neste texto o escritor menciona entre os seus poemarios inéditos Favorabel prisión de sono (1935), Poemas antigos
(1935) e A luz i-outros poemas, datado este último en 1936 pero inacabado. Vid. Ramón Nicolás, Entrevistas con Álvaro Cunqueiro, Vigo: Nigra, 1994, pp. 140 e 291-296.

44

A poesía traducida por Cunqueiro foi estudiada e antologada por Xesús González Gómez en "Tradutor de mil poetas", en O mundo de Cunqueiro, A Nosa Terra, extra nº 2, Vigo, 1984; Álvaro Cunqueiro, traductor, A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 1990; e Álvaro Cunqueiro, Flor de Diversos (Escolma de poetas traducidos), Vigo: Galaxia, 1991.
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Cunqueiro,
por Vidarte.

Pola nosa conta non faremos senón citar, da forma máis completa posible, as fontes de prensa -xornais e revistas - onde, nos seis primeiros anos da década dos trinta, Cunqueiro publica os seus poemas. Estas fontes son: Descobrimento} Prol de Diversos} Galiza} Impresos Sentimentais} Nós} Papel de Colar, El Pueblo Gal/ego, Quaderns
de Poesía, Resai} Vallibria e Yunque.
Doutra banda, cómpre consigna-los esforzos compiladores de poemas inéditos ou
dispersos de Cunqueiro que se fixeron nestes últimos anos. Esta panorámica compilatoria pasa polas seguintes referencias:
-Sen sinatura, "La fiesta del Mayo en Mondoñedo", Vallibria, 26-V-1935. (Reproduce
os romances dos maios do ano 1935 escritos por Cunqueiro e Díaz Jácome).
-Sen sinatura, Fiesta Gallega de las Letras, Barcelona: Centro Gallego de Barcelona,
1950. (Reproduce o poema "Rondeau en louvor d-unha dona catalana que morreu
peleriña en Compostela onde fora por unha pena de amor").
-Álvaro Cunqueiro, Soma de craridades} A Coruña: Ediciós Cuco-Rei, 1977.
-Ana Liste, "Pequeña versión inédita de Álvaro Cunqueiro entre noviembre de 1936
y mayo de 1937", La Voz de Galicia} "Cuaderno de Cultura", 16-IV-1986, p. I.
-Xosé Henrique Costas, "Un poema esquecido de Álvaro Cunqueiro , Dorna, nº 14,
decembro de 1988, pp. 75-76.
-X. H. Costas, "Unha trintena de poemas esquecidos de Álvaro Cunqueiro (Primeira

entrega)", Animal, nº 1, inverno de 1991, pp. 6-9.
-X. H. Costas, "Unha trintena de poemas esquecidos de Álvaro Cunqueiro (Segunda
entrega)", Animal, nº 2, verán de 1991, pp. 9-11.
-]. Trapero Pardo, "Un «divertimento" inédito de Álvaro Cunqueiro", El Progreso}
"Táboa Redonda", 5-VI-1991, p. III.
-Sen sinatura, "1991. Ano de Cunqueiro", Amencer, nº 89, xuño de 1991, pp. 9-14.
-Sen sinatura, "1991. Ano de Cunqueiro", Amencer, nº 91, novembro de 1991, pp. 15-18.
-Álvaro Cunqueiro, Autopoética e poesías. 1935 (Autógrafos e inéditos de Álvaro
Cunqueiro), edición de Xosé Filgueira Valverde, Santiago: Consello da Cultura
Galega, 1991.
-Teresa López, ''<<Algún día ... ", poema de Álvaro Cunqueiro", Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre de 1995, pp. 113-117.

b) Aquilino Iglesia Alvariño (Seivane, 1909 - Santiago de Compostela, 1961)
Durante a etapa de Galiza (1930-1933) Aquilino Iglesia Alvariño publicou dous
libros de poemas -Señardá45 0930) e Corazón ao vento (1933)- pero tamén colaborou, fundamentalmente con poemas, en revistas como Céltiga, Cristal, Nós} Papel de

45

Comentado por Trapero Pardo no nº 1 de Vallibria (1-1-1930).
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Calor, Resol, Vallibria, Vida Gallega, Yunque e as portuguesas A Aurora do Lima, Descobrimento ou Soneto neo/atino. Rexistradas por Luciano Rodríguez, algunhas destas
colaboracións datan xa de 1929 (ano en que Vida Gallega
adianta arredor dunha <lucia de poemas logo incorporados
a Señardá). Cómpre dicir, sen embargo, que xa no ano
1
1925 daba os seus primeiros pasos na prensa de MondoñeMílRA~ZAS DUN AflllADO
do -"Fixen os primeiros versos en 1925. Levei o primeiro
premio de poesía en 1927. Pubriquéi o primeiro libro de
Cada vez que me relembro
versos, con producción de 1928-1929, en 1930"-, como
d'aquela
noite de frio
4
acreditou Fernández del Riego 6.

lf

En 1930 levaba xa Aquilino Iglesia Alvariño sete anos
como e tudiante do Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, e entre os moitos e moi interesantes poetas que
deu este centro debemos situalo. Foi precisamente un
deles, Antón Noriega Varela, quen "guió los primeros pasos
de Aquilino en el campo poético" 47 .
Ademais de oito anos no Seminario, que constitúen a etapa da súa formación humanística e da súa revelación primeira como poeta, Aquilino foi daquela asiduo do faladoiro de Manuel Ledo Bermúdez, o barbeiro músico coñecido
como o Pallarego", no que se daban cita Xosé Trapero Pardo, Xosé Díaz Jácome, Álvaro Cunqueiro, Xosé Ramón Santeiro ou Eduardo Lence Santar. Deixou Mondoñedo a finais
de 1931, cando xa recibira Ordes Menores e rematara o terceiro curso de Teoloxía no Seminario mindoniense.
Os anos 1932-1933 pásaos en Ferrol facendo o servido militar. Asiste ás conferencias do Centro Obreiro de
Cultura e el mesmo pronuncia unha sobre Noriega Varela, ó que ía lembrar nas páxinas de La Noche4 8 de Santiago de Compostela. E tamén alí coñece a Ricardo Carballo Calero e Xosé Crecente Vega, cos que ía manter
fonda amizade.
Tra ladado a Santiago de Compostela en 1933, traballa
durante un tempo como corrector da Editorial Nós e de
seguido asume por breve tempo a dirección de A Nosa
Terra. Concorre alí ó faladoiros nos que figuraban Álvaro
Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero, Luís Seoane, Ánx:el Fole, Luís Manteiga e outros.
Vinculado activamente ó Partido Galeguista, defende, como
nacionalista, unha posición contraria ós pactos con partidos
non galegos.

en que Deus, noso señor,
me levou o meu padrifio,
oórreme pol-as meixelas
de bágoas agres un 'ío
e o corazón xa non dá,
a impulsos d'a sangre, brincas.
Pois, ¿cómo n,ei de chorar?
si a quen tiiia mâi s cariño
m'o levou'Deus para o Ceo
unha noitiña de frio? ...
¿E cómo o meu corazón
dentro do peito ha dar brincas,
si a quen amaba morreulle
e non lle queda outro amigo? ...

-¡Prados e fontes e bosques,
e vosoutros, paxariñas....
axudádeme a chorar
pois naíde me da un alivio!
¡Oh bon Deus, que m'escondiches
a y-alma de meu padriño,
desàe os Ce-0s, en qu'estás,
acórdate d'este fillo!
¡Ceos qu'aló me gardâis
as chuchas e os agarimos ....
deixade que vaya un día
por eses Campos benditos!
¡Virxe bendita d'o Carme,
que agarrado o teu mantiña
me levaches para o Ceo
d'o meu padriñii'lo o esprito,
fai que, cando deste mundo
parta a y-alma deste fillo,
agarradiño o teu manto
suba hasta os Ceas emplreosl

Quilino Eigresia
Villarente.

Seguramente,
o primeiro

poema

No mesmo 1933 marcha a Vilagarcía de Arousa, onde exerce como profesor do Colexio León XIII que dirixe Xosé Núñez Búa. Colabora xa dende 1932 coa "oficiña" poéti46

Salvador Lorenzana, "Iglesia Alvariño, poeta e humanista'', Grial, nº 1, setembro de 1963, pp. 28-42.

47

Manuel Suárez Serantes, "Evocación de Aquilino en .el Seminario de Mondoñedo'', La Noche, 1-VIII-1961.

48

"Repinicadas carpazonas" (19-XII-1946), "Noriega Varela, el poeta de las cosas humildes" (29-III-1947) e "Tierra de
brañegos" (5-VIII-1949).
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Mondoñedo,
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ca mindoniense de Cunqueiro e continúa a súa actividade nos ámbitos da docencia, o
xornalismo e a creación poética. En 1936 promove, na mesma Vilagarcía, os Impresos
Sentimentais, nos que aparecen poemas do seu amigo Cunqueiro.

e) Xosé Díaz Jácome (Mondoñedo, 1910-1998)

En 1936, no prelo de Sucesor de Mancebo, de Mondoñedo, e co selo da Editorial
Un que, na mesma cidade, fundara Álvaro Cunqueiro, aparecería un libro de poemas
de temática amorosa e claramente adscrito á corrente do neotrobadorismo: Primeiras cantigas de amor, de Xosé Díaz ]ácome 49 . O libro levaba unha nota epiloga! de
Cunqueiro, editor e amigo íntimo do poeta que, no seu posterior poemario, Muíño
fidel (1983), ía dedicarlle un poema (e outro a Xosé Ramón Santeiro) que aparece no
apartado "Louvadas sombras".
Nacido en Mondoñedo en 1910, Díaz Jácome comezou o seu labor poético a idade
moi temperá e podemos ler composicións da súa autoría en Vallibria (sección 'Novos"
e "Espontáneos") e, así mesmo, en Amencer, Prol de Diversos, Galiza, Mondoñedo,
Mondoñedo. As San Lucas, A Nosa Terra, Papel de Colar, Pregón Mindoniense ou Semblanza. Mondoñedo.
Foi Díaz Jácome un dos "poetas do Seminario" antologados por Félix Villares na súa
escolma Os poetas do Seminario de Mondoñedo 0997) e foi, sobre todo, grande amigo de Cunqueiro ó que considerou 50 "guía orientador da miña afección ás letras". O
seu compromiso nacionalista semella claro nas súas colaboracións en prosa en Galiza, pero, como no caso da práctica totalidade do grupo mindoniense que estamos a
tratar, foi froito dos anos de xuventude e da atmosfera galeguista na que os seus compoñentes se movían.
Deixou Díaz Jácome -finado en 1998-- un moi valioso testemuño daqueles anos
da década de 1930, que foron os anos iniciais da segunda República e da xeira de
Galiza, nas palabras que pronunciou no Congreso dedicado a Álvaro Cunqueiro, ó
que lembrou nos anos mozos, cando "lía sin parar, de todo, escribía versos, contos,
enchía as súas libretiñas de anotacións, soñaba". E máis puntualmente recolle ónde e
cómo o coñeceu persoalmente:
O meu coñecemento de Cunqueiro foi na barbería do Pallarego, a
onde ía eu a que me rapara o barbeiro. Recordo que levaba unha
revistiña que me mandara unha tía miña de Buenos Aires. O Alvarito,
como lle dicían entón, ollaba os santos no Mundo Gráfico cando viu
a miña revistiña, pediume que lla deixara; logo dixo que lle gustaba e
si podía prestarlla. Levouna coa condición de que ma tiña que
devolver ó día seguinte. Así foi como coñecín a Cunqueiro, un rapaz
delgaducho, longo, falador e mintireiro5 1 .

Tamén gardou memoria do que foi impresor dalgúns números de Galiza e amigo
de Cunqueiro:

49

Comentado ó pouco de saíren A Nosa Terra, nº 411, 24-IV-1936.

50

Xosé Díaz Jácome, "Mesa Redonda. Os receptores das súas colaboracións", en W.AA., Congreso Álvaro Cunqueiro,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993, p. 616.
51

ibidem.
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Cunqueiro era bo amigo do meu parente Suso López Díaz, sucesor de
Mancebo, home da imprenta que leva este nome. Daquela editaba un
xornal de Vegadeo e outro de Luarca, e por veces requeria a colaboración
urxente de Álvaro para que escribise algo para completar unha páxina,
Cunqueiro improvisaba con facilidade e deixaba compracido ó meu
pariente. Casariego, o escritor luarqués, grande amigo de Cunqueiro,
propúxose indica-la autoria da colaboración anónima cunqueirana dos
dous xornais. Morreu sen conseguilo, aínda que sabía que o estilo de
Cunqueiro é inconfundible52 .

E igualmente dos lugares onde se xuntaban aquele mozos que inspiraron Galiza,
e critore que daban os eus primeiros
pa o , universitarios case todos, sempre
arredor de Cunqueiro. Un deses lugares foi
certamente célebre aínda que alí non era
precisamente Cunqueiro quen presidía,
senón Manuel Ledo Bermúdez, o "Pallarego' , o célebre barbeiro escritor ó que Puro
Cora, director de El Progreso (xornal no que
o barbeiro era colaborador), chamaba "o
fígaro de Mondoñedo ':
As xuntanzas da barbería do
Pallarego tiñan certa fama. Os
amigos de Cunqueiro que o
visitaban na cidade asistían ás
tertulias e sorprendíanse da
calidade dalgúns contertulios,
pois ás veces non cabían e se era
polo verán, entábanse no chan,
á porta. Así coincidían algúns
días Cunqueiro, Iglesia Alvarmo,
Díaz Castro, Lafuente, anteira ,
Tatino , e un ervidor. Lence
acudía algunha vez cun tema
hi tórico 53 .

Díaz Xácome,
Cunqueiro

e Vidarte.

d) Xosé Ramón Santeiro Faraldo (Mondoñedo, 1908 - Madrid, 1960)
Estudiou en Madrid o Bacharelato e logo cursou a carreira de Dereito. Como estudiante en Madrid, foi amigo de Lorca e Aleixandre e colaborou nas páxinas de El Sol.
Foi funcionario dos ministerios do Interior e de Comercio. Nos seus anos de estudiante
pasaba os meses de vacacións en Mondoñedo, circunstancia que lembra Francisco
Fernández del Riego:
Xosé Ramón Santeiro, que vma dende Madrid á cidade natal coas
mans cheas de novidades poéticas ... Traíalle a Cunqueiro a poesía de

52

op. cit. p. 619.

53

op. cit. p. 618.
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Alberti, e lían xuntos a Juan Ramón Jiménez e Antonio Machado. No
semanario Vallibria, que dirixía Trapero Pardo, publicouse un artigo
cunqueirián de salutación a Santeiro. Dicía nel que a súa lírica era
unha lírica contida, con maturidade de linguaxe e forma 54.

E tamén o seu amigo Dionisio Gamallo Fierros:
A partir de los diez años (octubre 1918) Santeiro cursó en Madrid los
estudios del Bachillerato ... El Santeiro de los veinte años -1928-- ya
hacía versos, aunque rompía los más, como si decantase la voz en
filtros interiores. Solía acudir a Mondoñedo en agosto y septiembre.
Otros años eran junio y julio los meses de la gozosa visitación55 .

Íntimo amigo de Cunqueiro, aparece xunto a el no Día de Galicia de 1930, en Mondoñedo, cando se reparten os primeiros exemplares de Galiza e despois Cunqueiro
pronuncia o seu primeiro discurso público:
Seguidamente Álvaro Cunqueiro y ] . Ramón Santeiro dirigieron
breves palabras al público en gallego, hablando de la significación
de esta fiesta 56 .

Poeta en galego, pero sobre todo en castelán, colaborou en publicacións da súa
cidade natal como Galiza, Mondoñedo, Pregón mindoniense ou Vallibria. Con posterioridade os seus artigos e poemas apareceron en revistas españolas como DDOOSS
(Valladolid, 1931, dirixida por ]osé Mª Luelmo e Francisco Pino), Brújula (Madrid,
1932, dirixida por Julio Angula), Boletín último (Madrid, 1932), Hoja /iteraria (Madrid,
1933, dirixida por Serrano Plaja, Sánchez Barbudo e Enrique Azcoaga) e Literatura
(Madrid, 1934, dirixida por Ricardo Gullón e Ildefonso Manuel Gil).
Dentro deste grupo mindoniense ó que Santeiro pertenceu na súa xuventude, a súa
posición foi peculiar: é o único que se amosa en Galiza como literato puro, sen acreditar actitude política ningunha.

e) Bernardino Vidarte Rivas (Bos Aires, 1910 - Mondoñedo, 1981)

Fillo de emigrantes, viviu en Mondoñedo dende os sete anos e foi alí profesor da
Escola de Artes e Ofícios. Na súa xuventude militou nas ringleiras do galeguismo e,
de feito, en 1933 era Secretaria da Delegación do Partido Galeguista de Mondoñedo
e, como tal, asinaba nas páxinas de Hoy (8-VII-1933) un escrito -"Como se nos
pide"- en defensa do labor dos deputados do Partido Galeguista en Madrid. O citado semanario 57 mindoniense daba a noticia Cl 7-VI-1933) da incorporación de Vidarte
á redacción do Faro de Vigo, onde colaborou algúns anos.

54

Francisco Femández del Riego, Álvaro Cunqueiro e o seu mundo, Vigo: Ir Indo, 1991 , pp. 65-66.
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Dionisio Gamallo Fierros, "Santeiro, el silencio y ·As San Lucas•", Mondoñedo. As San Lucas, 18-X-1984.
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"El ·Día de Galicia»'', Vallibria, nº 22, 27-VII-1930.
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"Nuestro querido amigo y distinguido colaborador artístico, Bemardino Vidarte, acaba de ingresar en la redacción
del importante diario regional, ·Faro de Vigo·., como caricaturista, habiéndose publicado ya algunas de sus delicadas
producciones humorísticas, que sabemos gustaron mucho.
Vidarte es un joven artista que se inicia con bríos y éxito, de cuya labor, en el campo del arte, cabe esperar roucho y
mucho bueno. "
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Bernardino Vidarte 58 alternou o seu traballo docente
como profesor de Debuxo coa creación artística, na que
destacou no debuxo a pluma e no gravado. Fixo numerosas viñetas e, así mesmo, escribiu -en galego-- un
pequeno feixe de contos. Colaborou en Nós cun gravado de Hõlderlin e ilustrou con debuxos algúns poemas
de Cunqueiro nas follas poéticas de Prol de Diversos e
Papel de Colar. Como viñetista segue a liña de inspiración de Castelao e trata problemas galegos dende unha
perspectiva sempre crítica. Colaborou sobre todo en Hoy
e Faro de Vigo. Pero os seus debuxos, viñetas ou narracións, a í como artigos e outros escritos, figuran espallados por xornais e revistas como Céltiga, Galiza, El Progreso, As San Lucas e Vallibria.
Debuxou ilustres mindonienses 59 e tamén fixo a reproducción dos escudos da cidade e aínda dos capiteis do
Santuario de Nosa Señora dos Remedios. No eido do cartelismo fixo os carteis das populares festas dos maios.
Díaz Jácome recordou o seu éxito nos anos trinta:
Cando se organizou a festa d~s maios, Cunqueiro
compuxo case tódalas letriñas que musicou
Pallarego. A min tocoume facer unha. O Vidarte
preparou a figura do maio, do cal fixo os debuxos
para o programa. Traballou arreo; todos puxemos
moita ilusión na festa primavera!. Foi un éxito completo. Os corenta
rapaciños, belamente ataviados, encheron as rúas mindonienses de
cánticos ledos, cunha coroa harmoniosa e florida que lle daba a
benvida a don Maio. En toda Galicia falouse da festa primavera! de
Mondoñedo en que se adiviñaba a man de Cunqueiro, axudado
polos saberes musicais do Pallarego. E así foi certamente60 .

Lence antar escribiu a pequena crónica de exaltación da Festa dos Maios en
Mondoñedo no anos 1934-1935. No primeiro ano, lembra, fixo Bernardino Vidarte unha fermo a carroza. No segundo 61 , escribe, "hicieron inspiradas composicione lo po ta A. Cunqueiro y Xosé Díaz Jácome. Las de Cunqueiro son dos y se
titulan ccRomanciño de don Mayo" y ccRegueifa de todo tempo,,". O comezo do
romanciño é a í:
Por altos de áer
e luas de Abril
andaba don Mayo
en guerras sin fin
58 Algúns datos sobre a vida e obra de Vidarte pódense consultar en Mª Victoria Carballo-Calero Ramos, La ilustración
en la revista Nós, Ourense: Deputación Provincial, 1983, p. 121.

"También se exhiben en la misma vidriera los retratos de los mindonienses que serán homenajeados el lunes, 20:
Veiga, Leiras y Noriega, obra del aficionado local, D. Bemardino Vidarte, nuestro amigo.

59

Esta creación admirable de Vidarte le lleva a trasponer los límites del aficionado, situándole merecidamente en la jerarquía de los consagrados", podemos ler en "Carteles artísticos", Vallibria, nº 34, 19-X-1930.
60

VV.AA., Congreso Álvaro Cunqueiro, op ..cit., p . 618.
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Lence Santar, "La Fiesta del Mayo en Mondoñedo", Vallibria, 26-V-1935.
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Cunqueiro
e Vidarte.

A regueifa principia cos versos:
En feira de mil colores
a gaita andaba a brincar.
Mayo bailaba con todas
garrido de bon bailar.
Armesto Faginas62 lembrou tamén a contribución de Cunqueiro ó renacer dos maio
en Mondoñedo, labor no que colaboraron tamén Bernardino Vidarte, Díaz Jácome e,
en calidade de músico, o famosísimo personaxe da vila, Manuel Ledo Bermúdez, o
"Pallarego".
Na lembranza do mesmo Díaz Jácome témo-la anécdota da confección por Vidarte
doutros carteis. No feito, que reproducimos integramente pola súa curiosidade, andaron xuntos Suso López Díaz, Cunqueiro, Vidarte e o mesmo Díaz Jácome, todos eles
vinculados a Galiza:
E xa que falo do meu parente impresor (Suso López Díaz), quero
lembra-lo encargo que nos fixo a Álvaro e a min en nome do cego de
Rego de Cas, que non era tal, aínda que disimulaba moi ben cun
parche no ollo esquerdo. Queria dous romances de cego, un crime e
un relato da guerra de África. Cunqueiro escolleu o crime e eu a
guerra. O meu parente quedou satisfeito dos traballos e o cego de
Rego de Cas dixo que a obra estaba ben feita e calculaba que nun
mes tiña despachado
todo o papel nas
feiras de Castela. Tivo
conta a diferencia de
categoria dos autores
cando nos pagou.
Cunqueiro c obrou
30 pesetas e eu 30
reás. O roman ce de
Cunqueiro e s t a ba
ilustrado cun carte l
de Vidarte, qu e m e
pareceu a min unha
obra de a rte, p e ro
que non lle gustou de
todo ó suposto cego
porque non tiñ a
sangue dabondo63.
Mondoñedo,
debuxo
de Vidarte.

Por fin, de novo Díaz Jácome fala de Vidarte para evocar outro dos faladoiros cunqueiranos en Mondoñedo:
A tenda do Vidarte era outro dos lugares de xuntanza tertuliana. O
pai do noso compañeiro escoitaba calado nun recuncho; só se movía
para despachar a algún cliente'. Entón suspendiámo-la conversa.
Xuntábanse na tenda, tipos populares como o Cosco, un zapateiro
62

op. cit. pp. 83-84.
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moi chocante cando estaba bébedo; o señor Cordal, que lle contaba a
Cunqueiro as súas aventuras na Habana cunha negra dona das mañas
máis demoñentas; viña a ser un lugués cheo de sabencias
nigromáticas, que saiu no libro de Cunqueiro Os outros feirantes64 .

f) Raimundo Aguiar Álvarez (Mondoñedo 1914-1968)

O primeiro poema -"Fiesta"- que Cunqueiro publicou na súa admirada revista
Nós (nº 110, de febreiro de 1933) dedicoullo ó seu amigo Raimundo Aguiar Álvarez,

que cursou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago e militou con Cunqueiro, nos eu anos mozos, nas ringleiras do nacionalismo. Marino Dónega, comentando unha nqui a feita en 1936 entre os galeguistas sobre cómo estes entendían a política do movemento galeguista, estima que
Álvaro Cunqueiro y Raimundo Aguiar se inclinaban por un
nacionalismo totalitario, enemigo del marxismo como contrario a las
esencias tradicional es gallegas 6S.

Nos anos trinta figura como colaborador de Galiza e A Nosa Terra 66 e concretamente en 1932 aparece como vocal do Consello de Ultreya a carón de Filgueira Valverde Xurxo Lourenzo e Rodríguez Tenreiro. Ánxel Fole67 sitúao no "grupo de jóvenes escritores, apenas conocidos, pero espléndidamente
dotados' a carón de Xosé Velo, Xohán Luís Ramos, Díaz
Jácome e Mariñas del Valle. Unha mostra, en fin, da súa militancia nacionalista é a súa participación no mitin de Bandeira, en 1932 xunto con Francisco Femández del Riego, Alonso Ríos e López Durá68 .
Díaz Jácome falou da súa presencia nas xuntanzas do cuarto traseiro da botica de don Xoaquín o pai de Cunqueiro:
a rebotica da farmacia de don Xoaquín,
xuntabamono de noite, despois de cear, algúns amigos
de Álvaro. Dicíano : "Teño que escribi-lo artigo para o
Pueblo Gallego, e aínda non sei o tema que vou tratar.
Imo aló'. E mentre no outros, case sempre Vidarte,
Arturo, Aguiar e eu botabamo unha partida de tute cos
naipe que foran utilizados recentemente polos
ompañeiro do pai do noso amigo, Cunqueiro falle
dando ás tecla de madeira daquel vello artiluxio onde
o amigo fabricaba os seus inventos máxicos. Cando
medraba o ritmo deletreante era sinal de que o tema
tiña un normal desenrolo. Pasaba media hora, ou un
pouco máis, o Álvaro retiraba da máquina o folia e
dicíanos: "Xa está. Agora vouvos ler mentres o levo a correos". E polo

Raimundo
Aguiar

Álvarez.
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ibidem.
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M.(arino) D.(ónega), "Mocedades galeguistas", en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 21, Santiago/Xixón: Silverio Cañada editor, 1974, p. 103.
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Publica os artigos "Guión de mocidade" (nº 318, 18-XII-1933) e "Resposta no diálogo" (nº 341 , 25-VII-1934).
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Ánxel Fole, "Auge y vigor de la galleguidad", El Pueblo Gallego, 26-IV-1936.
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Francisco Fernández del Riego, O río do tempo. Unha historia vivida, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990, p. 66.
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camiño líanos o artigo, case sempre unha peza !iteraria que estou a
reler nos libros que recollen moitos deses traballos que acreditan a un
escritor. É unha ledicia relembrar aqueles artigos que eu vin nacer na
rebotica de Mondoñedo. Pasados dous días víamolos publicados nas
columnas de El Pueblo Gallego, o xornal vigués que entón pasaba por
se-lo máis importante de Galicia69 .

g) Xosé Mª de la Fuente Bermúdez (Mondoñedo, 1902-1990)
Fixo estudios de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e posteriormente exerceu como notaria en diversas localidades galegas (Ponteceso70 , Mondoñedo e outras). Nos anos cincuenta era Presidente de la ]unta Diocesana de Acción Católica de Mondoñedo.
Aínda que non chegou a escribir ningún libro, publicou poemas en galego (con frecuencia baixo a pegada
do modernismo e do lirismo de Amado Carballo) nas
páxinas de Cartel de Fiestas, Galiza, justicia, Mondo ñ edo, Nós 71 , Renovación, As San Lucas e Vallibria . Os seus
artigos apareceron así mesmo en Acción Social e A ñ o
Mariano Diocesano.
Asiduo ós faladoiros mindonienses de Cunqueiro, pertenceu ó Seminario de Estudos Galegos onde leu o seu traballo "A socioloxía de Follas Novas", publicado en 1924.
Francisco Fernández del Riego deixou constancia do seu
paso por aquela institución:

Õ;,6nrln .JO dP ma120
si{_ las 14 horns
C/{ol a l <¡}alicia

Autógrafo de
XoséMªdela
Fuente
Bermúdez
dedicado ó
seu amigo
Cunqueiro.

Filgueira Valverde, Bouza Brey, Martínez
López, Luís Tobío, así como Xosé Pena,
Lafuente Bermúdez, Xavier Pardo , Rof
Carb~llo, figuraron na lista da mocedade
que lle deu pulo inicial aos labores do
"Seminario"72 .

En 1930 participou na homenaxe feita en Mondoñedo a Leiras Pulpeiro, Pascual Veiga e Noriega Varela. O feito foi comentado nas páxinas de Vallibria :
El joven y culto notaria de Puenteceso, Pepe de la Fuente leyó unas
cuartillas en gallego enxebre. Su bello trabajo, que intitulaba Triada,
fué un estudio acabado de cada uno de los homenajeados, estudio
simbólico y humano al m).smo tiempo, que no desdeñaría suscribir el
ilustre autor de ·Maranos•, Teixeira de Pascoais. Parte de este trabajo
fué hecho público ya en la hoja extraordinaria de Vallibria, repartida
gratuíta y profusamente momentos antes de dar comienzo a los actos
de homenaje 73 •
6
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Xa en 1930 era notario desta vila, segundo confirma a nota "Viajeros" de Vallibria (23-XI-1930).
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Publicou "Cantigas da noite", Nós, nº 91, 25-VII-1931.
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h) César González-Seco Seoane (Mondoñedo, 1912 - Barcelona, 1973)
Á súa condición de colaborador de Galiza e amigo de Cunqueiro hai que engadir, no
caso de César González-Seco Seoane, a súa relación familiar con Álvaro, do que foi cuñado ó casar este coa súa irmá Elvira. En todo caso, está aquí xustificado falar primeiramente do seu pai, César González-Seco Romero (Mondoñedo, 1878-1921), que foi impresor, xornalista, político militante no galeguismo, violinista máis que discreto e director do
Orfeón Mindoniense. Dirixiu o quincenario De todo un paca (1904-1906) e despois o seu
sucesor, xa coa cabeceira Mondoñedo (1907-1921), e colaborou tamén en Pregón mindoniense, As San Lucas e La Voz de Mondoñedo. O seu fillo Nazario González-Seco Seoane (Mondoñedo, 1918-1965) colaborou así mesmo na prensa de Mondoñedo.

Armesto Faginas lembrou o pai político de Cunqueiro, home polifacético, que foi
un impresor exemplar:
O inesquecible Lence Santar (. ..) lembraba a don César con especial cariño,
e na memoria do vello cronista convertíase en emoción permanente o
recordo das veladas que organizaba no Casino. O señor González-Seco
abre unha imprensa en Mondoñedo en 1906. O seu establecemento
mereceu en 1909 unha Medalla de Ouro na Exposición Rexional de
Santiago. No local tipográfico de González-Seco impréntanse, segundo di
Nicanor Rielo Carballo, once traballos de Lence Santar e a segunda edición
de Montañesas, de Noriega Varela, onde curiosamente non se inclúen as
dedicatorias dos poemas, unha das cales tiña por destinatario ó impresor74.

Pouco podemos dicir de César González-Seco Seoane, que estudiou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e exerceu a avogacía en Madrid xa nos anos
corenta para despois facelo en Mondoñedo e posteriormente en Barcelona, onde
finou. Agás a súa presencia en Galiza non temos datos que confirmen a continuidade do seu labor como escritor.

i) Alejo Barja Prleto (Mondoñedo, 1901-1971)

Curou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago. Na década dos cincuenta
foi alcalde de Mondoñedo, onde anteriormente ocupara o posto de fiscal do municipio75 .
Non fixo carreira de escritor, pero colaborou con certa frecuencia en publicacións como
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, Galiza,
Homenaje a Luis de Luaces y Labrada, Lucus, Mondoñedo e Pregón mindoniense.
Pola súa idade, a súa viJ:)culación co grupo de mozos que impulsou Galiza foi algo
máis tanxencial. Trapero Pardo lembra, sen embargo, a súa presencia nos faladoiros
mindonienses xunto a Cunqueiro e Xosé Mª de la Fuente, Lence Santar e Tatino Díaz:
Asistía tamén Álvaro ás reunións con Pepe Lafuente, Alexos Barxa,
Bernardino Vidarte, Lence Santar, Tatino Díaz e máis tarde ás de
Noriega Varela. E non faltaba ás funcións !iterarias e teatrais que se
celebraban no salón do Seminario. E deixouse tentar polo teatro ... 76
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Particularmente, ademais, Alejo Barja Prieto tivo relación con Cunqueiro xa por
motivos familiares, pois o seu pai, o doutor Alejo Barja era o dono da farmacia que
don Xoaquín Cunqueiro, pai de Álvaro, rexentou na súa chegada a Mondoñedo.

1) Xosé Cigarrán Martínez (Mondoñedo, 1909-1939)

Deixou unha obra moi breve, en prosa e verso, na
que alternou o galego e o castelán. Tamén foi breve a
súa existencia. Colaborou en Galiza e Vallibria e ademais, posteriormente, nalgúns xornais de Madrid.

1.2.2. Outros colaboradores
O protagonismo do grupo mindoniense, que fixo
de Galiza o seu órgano de expresión, non excluíu
outras colaboracións (sempre de autores galegos) que
ían contribuíra prestixia-la publicación. Trátase, esencialmente, de escritores ós que Cunqueiro xa coñecía
da súa etapa luguesa (caso de Luís Pimentel) e , sobre
todo, daqueles cos que estaba a ter contacto nos faladoiros de Santiago nos seus anos universitarios. Aquí
temos que mencionar, sobre todo, a Fernández del
Riego (a quen coñecía de anos atrás) e Carballo Calero. Certamente, estraña a ausencia de Ánxel Fole.
Outros colaboradores, supoñemos que directos ou
activos, xeograficamente esparexidos daquela, foron
Xulio SigUenza, Otero Espasandín, Euxenio Montes,
Emilio Mosteiro, Fermín Bouza Brey, Xesús Bal y Gay
ou Eduardo Blanco Amor. E tres ilustres nomes, de frecuente presencia nos medios de prensa da época, fixeron algunhas achegas a Galiza: Castelao, Vicente Risco
e Otero Pedrayo.
Xosé

Cigarrán
Martínez.

As presencias pasivas, a xeito de lembranza ou
homenaxe, posúen tamén evidente significación. Así acontece cos mindoniense
Noriega Varela e Leiras Pulpeiro ou os pontevedreses Luís Amado Carballo, Manuel
Antonio e Ramón Cabanillas. E aínda contamos con colaboracións doutras figuras
da literatura ou da vida política como Ramón Villar Ponte, Víctor Casas , Ramón
Suárez Picallo ou Xoán Vicente Viqueira.

1.2.3. A situación xeracional
Por simples razóns de comodidade, para efectos de situar na nosa historia !iteraria os escritores presentes en Galiza, e aínda a mesma publicación, acudimos á catalogación xeracional, tantas veces imprecisa pero utilizada aínda hoxe ata por aqueles que non confian nela. Polo que se refire á nomenclatura77 das xeracións, ofre-

n Sobre a cuestión, vid. Armando Requeixo, Ánxel Fole. Aproximación temática á súa obra narrativa en galego, Vigo:
Edicións do Cumio, 1996, pp. 37-48.
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cemos algunha das alternativas que nos seus traballos teñen ofrecido Fernández del
Riego, Méndez Ferrín, Bal y Gay, Celestino Fernández de la Vega, Anxo Tarrío ou
Arcadio López Casanova.
O papel activo e orientador xogouno en Galiza Cunqueiro e os seus amigos mindonienses. Boa parte deles naceron arredor de 1910. Vexamos algunhas datas: Xosé
Ramón Santeiro, 1908; Xosé Cigarrán e Aquilino Iglesia Alvariño, 1909; Díaz Jácome e
Bernardino Vidarte, 1910; Cunqueiro, 1911; César González-Seco Seoane, 1912; Raimundo Aguiar, 1914. Os de máis idade son Alejo Barja Prieto (1901) e Xosé Mª de la
Fuente (1902).
Tendo isto en conta e de acordo cos restantes colaboradores activos da publicación, re ulta que en Galiza colaboran escritores das xeracións de 1925 (chamada tamén de 1922, ou do Seminario de Estudos Galegos ou de vangarda) e a de
1936 (que se manifesta nos anos da República). O ano de 1910 delimita a fronteira entre ambas. Da primeira (nados entre 1895-1909), temos en Galiza a Luís
Pimentel, Amado Carballo, Manuel Antonio,
Xulio Sigi.ienza, Euxenio Montes, Eduardo
Blanco Amor, Otero Espasandín, Emilio Mosteiro ou Xesús Bal y Gay, ademais de Xosé
Ramón Santeiro, Alejo Barja e Xosé Mª de la
Fuente. E tamén Iglesia Alvariño ou Xosé A.
Cigarrán. Da segunda (nados entre 1910 e
1920) e con Iglesia Alvariño como ponte ou
enlace coa anterior, teríamos a Cunqueiro,
Carballo Calero Xosé Díaz Jácome, Francisco
Fernández del Riego ou Bernardino Vidarte.
Tendo en conta a periodización xeracional
exposta por Anxo Tarrío Varela tódolos ata
aquí mencionados estarían ben situados na
"Época Nós" na medida en que todos eles se
manifestan entre 1916 e 1936, máis exactamente nos anos vinte e trinta.
O guinte bloque lévanos á Xeración Nós,
que t n a úa repre entación en Galiza nos
nom d Ca telao, Vicente Ri co, Otero Pedrayo aínda Xoán Vicente Viqueira, "sen dúbida,
un magnífico poeta, o grande poeta da xeración
Nó " en e timación de Méndez Ferrín78 . Cara a
atrás, e no ámbito das Irmandades da Fala, aparece Ramón Villar Ponte. E nesta retrospección
xeracional quedarían na chamada xeración Entre dous séculos nomes como os de
Ramón Cabanillas e Antón Noriega Varela. En fin, como figura clave do Rexurdimento, Eduardo Pondal, e ó seu carón -aínda que máis novo ca el- Leiras Pulpeiro, integrado no grupo de figuras epigonais do Rexurdimento.
Polo que se refire ó grao de presencia ou número de colaboracións, foi Cunqueiro
quen máis contribuíu a Galiza con poemas e artigos en prosa e aínda con manifestos
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Eduardo
Pondal, por
XoánLedo.

e breves notas anónimas. Nalgún caso empregou as súas iniciais (A.C.). Do seu círculo de Mondoñedo os máis asiduos son Raimundo Aguiar e Díaz Jácome, con catro e
tres achegas respectivamente. Pero aínda é meirande a participación de Iglesia Alvariño, que deixou en Galiza un total de seis poemas.
Chama a atención, na curta andaina (curta no que ós seus cinco números se refire,
non á cronoloxía delongada destes) de Galiza a permanencia (a xeito de homenaxe
póstumo) das voces de Manuel Antonio e Amado Carballo, sobre todo deste último,
do que contamos sete poemas. E sen saír do terreo da lírica, debemos anotar, con tres
poemas, a Carballo Calero, Bouza Brey e Xulio Sigiienza. Tamén son tres as prosas de
Fernández del Riego. Os restantes colaboradores literarios só contribúen cunha ou
dúas achegas. Son, en total, contando cos ilustradores, trinta e sete os colaboradores
-activos ou pasivos- de Galiza.

R. Veiga
González,

ilustrador de
Galiza, colaborou
tamén noutras
publicacións de
Mondoñedo como

os programas de
festas de As
SanLucas.
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1.3. Os números
Ademais de certas diferencias externas que xa comentamos, a secuencia dos cinco
números de Galiza evidencia unha evolución do seu contido nun percorrido que leva
a folla cunqueirana do estricto terreo literario ó ámbito da vida política. Facendo honra á cabeceira, semella ser Galicia a única constante, o case exclusivo centro de atención de todas e cada unha das páxinas da publicación.
O nº 1 amosa na súa primeira páxina unha certa condición miscelánea e, dende
logo, unha clara orientación poética. O editorial, anónimo, seguramente da autoría
de Cunqueiro, fala da semente poética que a súa publicación quere ofrendar, e fala
Cunqueiro como poeta (o texto posúe máis dunha clave lírica) e mozo cheo de ideais: Galiza, na "Nova Edade" que se presenta, trae a voz dos poetas, a súa "ideal
sementeira".
Como editorial, de diferente signo, podemos interpretar tamén o escrito de Alejo
Batja Prieto, ' O Día de Galicia", referido á data da primeira saída da publicación. Entre
referencias históricas e relixiosas xorde o sentimento nacionalista que posúe un claro
perfil de reivindicación e loita política no desexo dun "esforzo por librar a nosa terra"
e nunha certa actitude revanchista para que "se paguen contas vellas ... ".
Comparecen nesta páxina algúns integrantes do grupo de colaboradores mindonienses vinculados a Cunqueiro no seu sentir galeguista ou nunha relación de amizade xuvenil: Alejo Batja Prieto, Xosé Mª de la Fuente Bermúdez e Xosé Ramón Santeiro Faraldo. Con eles, o propio Cunqueiro. Doutra banda, resulta lóxica, nesta Galiza
que nace con vontade poética, a homenaxe no apartado "Nas seituras cedas" a dúas
figuras desaparecidas case na súa xuventude e que representaron unha gran perda
para a súa xeración e para a poesía galega: Luís Amado Carballo e Manuel Antonio.
O pasamento deste último practicamente coincide co nacemento de Galiza.
A segunda páxina, poética na súa integridade, constitúe, de acordo co titular, "Escolma", unha breve e variada mostra lírica. na que comparecen algunhas das voces que
estaban a face-la súa obra a comezos da década: Euxenio Montes, Fermín Bouza Brey,
Emilio Mosteiro Eduardo Blanco Amor, Xosé Otero Espasandín, Ricardo Carballo Calero e Xulio igi.ienza (que, en castelán, escribe un poema elexíaco a Manuel Antonio).
No nº 2 a variable fundamental é a introducción de varias colaboracións en prosa
e, con ela , o incremento do nivel de politización galeguista das páxinas, fenómeno
que non é alleo a algúns dos poemas seleccionados.
O "Manifesto", intensifica o expresado en "O Día de Galicia" do número anterior,
pero con maior belixerancia e ton de afirmación exaltada, de acordo con algúns elementos do léxico (inxustas, asoballantes, xusticieiros, revolución, vergoñosas, cobardías, berro, carraxe, firentes, etc.). Certamente estamos diante dunha afervoada proclama, dunha vibrante convocatoria á loita liberadora abandeirada por unha folla
-Galiza- que "é un berro aos fillos da Galiza pra que en pé, sereos, pro tamén con
carraxe, se ergan do sono en que, debruzados, mais morren que viven" .
O pensamento nacionalista, a reivindicación galeguista, a exaltación da patria galega, a chamada á unidade e as expectativas dos novos tempos enchen este número no
que prosa e verso están equilibrados e no que os poemas de Ramón Cabanillas, Luís
Amado Carballo, Antón Noriega Varela, Ricardo Carballo Calero, Xulio Siguenza, Xosé
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Díaz Jácome, Manuel Leiras Pulpeiro, A. Solobio e Eduardo Pondal están en perfecta
sintonía cos textos en prosa polo que á temática e ideoloxía se refire. Só as composicións de Manuel Antonio, Aquilino Iglesia Alvariño e a prosa poética de Xosé Cigarrán Martínez son excepcións.
Nonº 3 o debuxo de B. Vidarte é máis que expresivo da loita liberadora que Galiza propugnaba. Polo demais, o novo editorial -"Nos"- aproveita outra volta a simbólica data do 25 de xullo para reafirma-lG seu propósito: "Romper co dereito ao suicidio que se lle quer pór coma distintivo á nosa terra". Un propósito que ten como
protagonista á xuventude "por todo galega" que impulsa Galiza e que teima na necesidade de unir esforzos na tarefa de elevar e dignifica-la vida do país.
Nembargantes, e malia a manifestación do pensamento nacionalista nos artigos de
Fernández del Riego ("Acusaciós") e Raimundo Aguiar Álvarez ("Intención "), este
nº 3 de Galiza representa, en conxunto, unha ben perceptible baixa ou diminución
da temática política e social de signo galeguista. De feito estamos diante dunha escolma !iteraria que conxuga equilibradamente prosa e verso e que aproveita material xa
publicado e tomado de libros que eran daquela actualidade: Proei 0927), de Amado
Carballo; O porco de pé 0928), de Vicente Risco; Vieiros 0931), de Ricardo Carballo
Calero; Corazón ao vento 0933), de Aquilino Iglesia Alvariño; Cousas, segundo libro
0933), de Castelao; Nao senlleira 0933), de Fermín Bouza Brey ou Poemas do sí e
non (1933), de Álvaro Cunqueiro.
Que a dirección da revista era consciente da súa fluctuación entre literatura e política
-sempre co punto de mira posto en Galicia- resulta evidente no editorial do nº 4, que
recoñece que Galiza foi, no seu inicio, "unha folla de poesía nova" para se facer logo
"outa-voz da concencia galega dun feixe de xuventude" e "realizar cultura e políteca".
Noutra orde de cousas cómpre falar aquí do fracaso de facer, do que era unha folla, unha
revista; circunstancia que non pasou deste número no que os responsables da publicación aproveitaron as festas locais (As San Lucas) para tirar unha espede de novidoso
extraordinario subvencionado con publicidade e enriquecido con algunhas ilustracións.
O predominio das colaboracións en prosa resulta agora notable e así mesmo podemos advertir varios escritos de corte nacionalista nos que se tratan distintos problemas
da "Nazón Galega" aludida no editorial, o do Estatuto entre eles. Francisco Fernández
del Riego, Víctor Casas, Ramón Villar Ponte e Raimundo Aguiar sitúanse cos seus artigos na devandita problemática.
Sen chegar ó cualificativo de localista, Galiza mirou cara a Mondoñedo nas súas
páxinas e, neste senso, este nº 4 que aparece nas festas locais da vila é particularmente
significativo. Así, á nota anónima sobre política local ("Locaes") segue outro artigo
anónimo no que o autor utiliza referencias históricas mindonienses ("A Mariscala") e
aínda, ateigada de lirismo, a colaboración "Mondoñedo: mito", de Álvaro Cunqueiro,
pero tamén cómpre engadir "O arquivo folk-lórico i-etnográfico" no que se recolle "O
tesouro da Recadeira" e unha versión do romance "Delgadiña". E Mondoñedo figura
tamén nas secuencias finais do "Outono", de Ramón Otero Pedrayo.
No que corresponde á lírica temos que falar, unha vez máis, da presencia da voz
de Amado Carballo, homenaxeado agora "co gallo do quinto anal da sua morte".
Reprodúcense poemas dos seus libros Proei e O galo. O poema "Nenos", baixo as iniciais A. C., non pode ser de Arturo Cuadrado, que endexamais escribiu en galego, nin
tampouco de Amado Carballo. Sen dúbida é da autoría de Álvaro Cunqueiro, que utiliza agora iniciais para non reitera-la súa sinatura, presente con anterioridade no mes-
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mo número. Dous breves poemas de Aquilino Iglesia Alvariño engádense ós xa publicados polo autor nos números 2 e 3 de Galiza.
Por fin, o nº 5, coa total supresión da poesía, representa o extremo oposto donº 1.
Pódese situar polo tanto na órbita doutras publicacións promovidas na época polo Partido Galeguista nas súas diversas agrupacións (Erte .. .!, en Ferrol; Guieiro, en Ourense)
ou por outras forzas galeguistas de esquerdas ou nacionalistas radicais (Ser, na Coruña, ou Máis! e Alento, ambas de Santiago). Téñase en conta, neste senso, que colaboradores doutros números de Galiza como Díaz Jácome, Castelao e o mesmo Cunqueiro figuran agora con artigos ou notas de radical filiación política de corte nacionalista.
Fala o editorial dun "Ano decisivo" e na mesma estimación teima Raimundo Aguiar ó
aludir a "intres ... tan fortemente decisivos" e Díaz Jácome ó encabeza-lo seu artigo
advertindo que "Fai xa ben tempo que Galiza non vive un intre tan dramático". Tal valoración daquel momento está sen dúbida en función da plebiscitación do Estatuto, que,
de acordo co que escribe Fernández del Riego, quedara fixada para o mes de setembro
do mesmo ano 1933 ó que corresponde este quinto e derradeiro número de Galiza.
Con seguridade, a urxencia da situación e os problemas aínda por resolver (no editorial fálase da ' fracticida división" do nacionalismo) fixo que Galiza asumira o compromiso e convertera as dúas páxinas da súa folla nun instrumento de defensa dos
posicionamentos a prol do Estatuto e de crítica e ataque ós "elegantes anti-estatutistas"
ós que Fernández del Riego se dirixe. Ás chamadas á defensa do Estatuto e á responsabilidade e unión dos galegos para facelo realidade por parte de César González-Seco,
Fernández del Riego, Xosé Díaz Jácome, Raimundo Aguiar e ata o mesmo Cunqueiro
nos seus artigos, hai que engadi-las breves notas que, a modo de consignas e con finalidade ideolóxico-propagandística (delas hai máis dun precedente en números anteriores) aparecen tamén nesta folla quinta de Galiza na que aínda hai cabida para problemas económicos como o tratado hispano-uruguaio, prexudicial para a economía
galega e obxecto de crítica no artigo de César González-Seco e na viñeta de Vidarte.
Digamos para establecer algunhas conexións, que Galiza xurdiu como unha aventura de xuventude que soñou e desexou unha Galicia mellor e diferente, unha Galicia máis galega, máis libre e universal. Por iso os responsables da folla poético-política e colleron a língua galega como canle única de expresión (os dous poemas en castelán do nº 1 son imple e ocasional excepción) e a totalidade dos colaboradores son
gal go , circun tancia que distingue a Galiza entre publicacións !iterarias da década
como Cri tal, Re ol Yunque e outras. Os seus colaboradores, na súa práctica totalidade, ub cribían daquela os po tulados do movemento galeguista ou militaban nas ringleira do nacionalismo.
E ta primeira empresa cunqueirana, limitada pola feble economía do seu responsable (e dos seus máis directos colaboradores) reflicte axeitadamente a atmosfera intelectual e ideolóxica de comezos da década de 1930 e amosa unha representativa manifestación da lírica que se estaba a facer naqueles anos por poetas que, como nos casos
de Cunqueiro, Bouza Brey, Aquilino Iglesia Alvariño ou Luís Pimentel, ían ser primeiras figuras da poesía galega do seu século. E, malia se-la xuventude protagonista e
orientadora de Galiza, non se renunciou á voz de mestres como Cabanillas, Castelao,
Otero Pedrayo, Pondal, Vicente Risco, ou Ramón Villar Ponte.
En síntese, Galiza foi, desde Mondoñedo, unha moi estimable contribución á literatura galega, un órgano de expresión nacionalista e unha primeira fiestra - precedida, é certo, pola súa coetánea e coterránea Vallibria- pola que comezou a amosa-la
figura inesquecible de Álvaro Cunqueiro.

49

1.4. Os textos

1.4.1. Verso
"¿Millor semente que os versos? Non-o hai", escribe Cunqueiro á fronte da súa
Galiza, que el mesmo cualificou de "folla de poesía nova" no editorial donº 4, onde

se precisa tamén que para os responsables da publicación "cultura e política siñifican pra no denantes de nada, galeguidade e modernidade". En consecuencia, semella que dar a coñece-la máis nova poesía galega foi propósito moi fundamental da
folla mindoniense.
Cando Galiza aparece por vez primeira, en xullo de 1930, Cunqueiro era aínda
un a pirante a poeta; un poeta sen libro, non plenamente seguro das súas posibilidades no eido da lírica, no que unicamente publicara ata entón un poema -"D'un
libro"- no nº 2 de Vallibria (9-III-1930) no que celebra a aparición de Señardá, o
poemario do seu admirado amigo Aquilino Iglesia Alvariño. Galiza reflicte, en moi
boa medida, os gustos e afeccións -en materia poética- de quen era un estudiante universitario e estaba en plena etapa de formación como lector. Autodidacta, cheo
de inquedanzas !iterarias e disposto a darse a coñecer como escritor e a promover
e dirixi-las súas primeiras publicacións, ós dezaoito anos e contando con moitos
amigos en Lugo, Santiago de Compostela e Mondoñedo, Cunqueiro aproveita Galiza para presentar nela:
a) A poesía de poetas que el admiraba (casos, por exemplo, dos xa daquela desaparecidos Eduardo Pondal, Manuel Antonio ou Amado Carballo, pero tamén de
Luís Pimentel).
b) Poemas dos seus amigos: Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Díaz Jácome, Xosé
Cigarrán Martínez ou Xosé Ramón Santeiro e tamén daqueles ós que coñeceu
por colaborar en publicacións nas que el tamén aparecía, por relacións epistolares ou por asistir a faladoiros ós que era máis ou menos asíduo (Xulio Siguenza Fermín Bouza Brey, Carballo- Calero, Euxenio Montes, Eduardo Blanco
Amor, etc.).
Xa deixamo constancia de que nas páxinas de Galiza coexisten as colaboración
po "tica e os artigo inspirado no ideario e preocupación do galeguismo nacionalista. Poi ben, de acordo co que amo a a traxectoria da publicación, a poesía enche a
práctica totalidade do nº 1, equilíbrase coa prosa nas entregas 2ª e 3ª, diminúe moi
notablemente na 4ª e desaparece totalmente na 5ª. Esta evolución, coherente, evidencia unha progresiva alteración dos supostos iniciais de lanzar unha folla poética. Os
responsables de Galiza deberon entender que aqueles "intres eistraordinarios" unha e
outra vez aludidos reclamaban un compromiso activo, unha defensa de Galicia e unha
manifestación de presupostos ideolóxicos que a poesía por si mesma non podía satisfacer. A aventura que foi Galiza rematou de forma moi diferente á súa aparición, pero
dende logo non perdeu de vista a exclusiva atención a Galicia que xa a súa cabeceira reivindicaba.
Dentro dunhas coordenadas de modernidade (nada ou case nada hai aquí de arqueoloxía poética) e dun claro achegamento ó vangardismo, en Galiza temos:
a) Poemas que son novidade, inéditos ata a súa publicación en Galiza e non recollidos logo en libro.
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b) Composicións tomadas de poemarios coetáneos ou adiantadas á súa publicación.
c) Poemas reproducidos por motivos ideolóxicos, en apoio á liña nacionalista
propugnada polos responsables da revista.
d) Poemas publicados como homenaxe ós seus autores, xa desaparecidos daquela.
Digamos, en fin, antes de facer un percorrido máis polo miúdo da poesía que atopamos en Galiza, que a diversidade de tons e temas que advertimos nos números 1
e 3 contrasta coa unicidade perceptible no nº 2, onde é abondosa a poesía de ton
patriótico ou cívico, de acento reivindicativo e de loita.

Amado Carballo. Boa parte dos seus poemas foron publicados en xornais e
revistas antes de ingresar nos correspondentes poemarios Proei (1927) e O galo
(1928). E son aínda máis numerosas as publicacións nas que , con carácter póstumo, reproduciron composicións do influínte lírico pontevedrés. Xa dende come zos dos anos vinte temos poemas de Amado Carballo en La Concordia , A Nosa
Terra, Diario de Pontevedra, Progreso, El Pueblo Gal/ego, Cristal, Vida Céltiga,
Nós, Resai, etc.
Moi admirado, como xa anotamos, por Cunqueiro, Amado Carballo é un dos poetas máis representados e homenaxeados en Galiza, que reproduce sete dos seus poemas e, ademais, "Clamor na encrucillada", de Fermín Bouza Brey, coa dedicatoria "No
anal de Amado Carballo".
"A nosa bandeira", "Saudade", "Taberna", "O que morreu no mar" e "Epifanía"
pertencen a Proei. Só "Mariñeiro" e "As cantigas do berce" proceden de O galo. O
primeiro dos citados, "A nosa bandeira", apareceu por vez primeira en La Concordia (Vigo, 10-IV-1924) e pouco despois en A Nosa Terra (nº 203, 25-VII-1924). De
"Epifanía" témo-la partitura musical (pertencente ó conxunto "Sete pezas pra canto
e piano" inspirado en poemas de Amado Carballo) de Xesús Bal y Gay en Nós (nº
97, 15-I-1932).
"As cantigas do berce" foron presentadas en La Concordia (Vigo, 19-V-1924) pero
co título "As cantigas da nena" e a dedicatoria "Pra África López Fernández". Na versión que temos en Galiza (que consta de cinco estrofas ~ tal e como aparece en O galo)
dáse o paradoxal caso de que, seguramente por descoido, a partir do verso "Oubeando polá bouza ... " se reproduce outro poema, "Arrieiro", pero de forma incompleta
e desordenada respecto da versión que temos en O galo.
Na órbita do imaxinismo amadocarballista temos en Galiza a varias poetas. Un
deles foi Otero Espasandín, pontevedrés e íntimo amigo de Amado Carballo, do que
prologou O galo. Baixo o epígrafe "Poemas" só témo-la composición que comeza
"Carreteira da serra" que acusa a pegada do hilozoísmo, pero que amosa tamén unha
compoñente visionaria que confire especial forza ó poema; poema que doutra banda
aparecera en Nós (nº 50, 15-II-1928) como integrante do poemario Alfabeto, que endexamais chegou a aparecer. Entre 1926 e 1935 publicou Otero Espasandín sete poemas
nas páxinas de Nós, pero colaborou tamén en A Nosa Terra e Criai e deixou aínda
media <lucia de composicións para a Escolma de poesía galega (IV. Os contemporáneos) que apareceu na Editorial Galaxia en 1955.
Non menos seguidor da liña de Amado Carballo foi Emilio Mosteiro, representado en Galiza (nº 1) con "Alalás do mar". As catro estrofiñas que podemos ler ofrecen o característico e animado xogo poético coa paisaxe mariñeira como protago-
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nista e o proceso de vivificación e dinamización dos elementos do cosmos poético
característico do hilozoísmo. O vangardismo deixa aquí unha breve mostra no cuarto79 alalá:

Hoxe tan soio o desfile
dos teus relembras en cross,
probe piloto do taxi
ou torrei ro d-un faro!
Pero estes catro alalás xa apareceran anteriormente en Nós (nº 51, 15-III-1928) como
única comparecencia do poeta nas páxinas da excelente revista ourensá. Lémbrese
que estes e outros alalás son a sección galega do libro Poemas sincopados (1929),
dedicado ó mu icólogo lugués Xesús Bal y Gay e influído polas técnicas de música,
como xa o título anticipa.
Tampouco Xullo Sigiienza está afastado do quefacer hilozoísta en "Dos ermos
astraes ', aínda que ás veces a disposición dos versos queira lembrar algo máis vangardista. Pero todo ten aquí o
recendo de Amado Carballo, a
quen por certo dedicou Sigi.ienza
o seu poemario Cantigas e verbas
ao ar 1928), que apareceu ó
mesmo tempo que O galo e que
levaba prólogo da poeta uruguaia
Juana de Ibarbourou.
O mesmo tríptico que abre o
citado libro poético de Xulio
Sigi.ienza Os ermos astraes' , xa
fora adiantado por Nós (nº 52 15IV-1928) e daquela levaba ó pé a
indicación de lugar e data do
poema -Montevideo, 1928poi o autor tiña emigrado ó Uruguai. En 1933, cando Álvaro Cunqueiro comeza a
colaborar en El Pueblo Gallego, Xulio Sigi.ienza80 era redactor-xefe do xornal. Décadas
dou ían coincidir na redacción de Faro de Vigo.
mái tarde
Polo que ata agora levamos vi to, son varias as composicións poéticas de Galiza
tomada da páxinas de Nós e en diante veremos varias máis no mesmo caso. Esta circun tancia remite directamente a Cunqueiro, pois os seus estudiosos e biógrafos coinciden na importancia que para o escritor mindoniense tivo o coñecemento, na súa
temperá mocidade, da revista de Risco e Castelao. Foi Luís Pimentel quen lle amosou
ó rapaz que era Cunqueiro un número da revista, da que logo ía ser asíduo e afervoado lector. Pimentel, que lle fora presentado por Fole, animou e estimulou decisivamente a Cunqueiro para que seguira a escribir. Co paso do tempo Cunqueiro ía lembrar -nun fermoso artigo-- a revelación que Nós supuxera para el:
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O primeiro que comeza "O coro das prayas canta ... " aparece en Resol, nº 3 (xullo de 1932).
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En Resol publicou os poemas "Tennis" (nº 3, xullo de 1932) e "Romance del niño feliz" (nº 8, xullo de 1933). Baixo o título "Versos", publicou en Yunque (nº 6, outono de 1932), en galego, un tríptico poético: "Furan os ouros do
día ... ", "A noite rouba o paisaxe" e "No tunel mouro da noite". O poemiña "Tennis", que Resol reproduce, figura anteriormente en Nós (nº 54, 15-VI-1928) a carón de "Football", do mesmo Sigi.ienza.
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Eu saía da botica de meu pai, pasaba por diante da Catedral, e
encamiñábame a Correos, rubindo pola vella rúa das Angustias, que
despóis se chamará, co vento do XIX, calle de la Libertad. Eu iba a
preguntarlle a un amigo de meu, carteiro, si chegara o tan agardado
novo número de Nós. E algunha vez chegaba. E entón eu baixaba ate
a miña casa, folleando a revista, léndo ou facendo que leía. E o caso
é que eu imaxinaba, con Nós nas mans, que eu era daquela diferente
a todos aqués cos que me cruzaba (. .. )
E baixando de Correos, pola praza maior, á Fonte Vella, con Nós na man,
eu debía ser coma ún daqués "portadores de Lintemas" de Stevenson.
Aqués nenos que ataran unha pequena linterna de gas ao cinto, e cando
se atopaban, desabotonaban o capote, e amosábanse os úns aos outros
as !internas acesas, parpadeando na noite chuviosa. Era unha fermosa
cofradía. Eu véxome desabotonando a impermeable de escraviña dos
meus doce anos, pra amosar a outro Nós, que levaba escusado debaixo,
agardando que el fixera o mesmo ... Autodidactas todos na tarefa
chamada Galicia, Nós era coma o mestre que chegaba de cando en vez á
miña cidade para pórme temas, e corrixir as miñas planas, cheas de
borróns e de amor, traballos de amor endexamais perdidos81 .

Non menos emocionante, e dende log.o moi significativo na traxectoria !iteraria de
Cunqueiro, foi o seu paso de lector a colaborador de Nós, feito que se produciu no nº
110 (de 15-II-1933), cando aínda Galiza non rematara a súa xeira, co poema "Fiesta",
dedicado a Raimundo Aguiar Álvarez, que influíra decididamente no achegamento e
compromiso de Cunqueiro co Partido Galeguista.
Na entrada de Cunqueiro (e, ó seu carón, un pequeno grupo de escritores mozos)
en Nós tiveron decisiva influencia Ánxel Casal e Francisco Fernández del Riego. Este
último foi quen escribiu a Vicente Risco co proposta de admisión de xente nova e co
paso do tempo faria referencia82 ó feito:
Pola súa parte, a revista Nós, que nacera en Ourense no 1920, significaba
moito para Cunqueiro. Era asíduo lector da mesma, desque era un
rapaz. Cando, andando o tempo, se produciu nela un anovamento, e
comezou a escribir nas súas páxinas, sentiu unha particular emoción.
Foi no número 15, de febreiro de 1933, cando apareceu un poema seu
titulado "Fiesta". En edicións posteriores repetiuse a súa colaboración,
xa con outro acento. Tratábase de textos diferentes, como "O mundo
e outras vísperas", "Hõlderlin, traduzón e notas" , "Primeira elexía".

Continuando co noso percorrido pola poesía de Galiza, advertimos tres colaboracións de quen foi iniciador e figura do neotrobadorismo, Fermín Bouza Brey (números 1 e 3). A primeira delas, "Clamor na encrucillada" é un adianto que o poeta ofrece en Galiza, pois tres anos despois o poema aparecería en Nao senlleira (Nós, 1933)
sen outra variación que "ja" por "xa" no último verso.
Despois deste poema, de acento elexíaco, e no mesmo nº 1, temos "Descordo pra
ben muiñar", que así mesmo iria a se integrar no antecitado poemario. As diferencias
das versións son igualmente mínimas: Lua (v. 11) por Lúa; a (v. 13) por â; tanxedoiro (v. 22) por tangedoiro.
81

Álvaro Cunqueiro, "Agardando Nós" , Nós, nº 145, 30-X-1970.
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Francisco Femández del Riego, Álvaro Cunqueíro e o seu mundo, op. cit., p. 43.
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Polo que respecta a "Triadas no mar e na noite" (Galiza, nº 3), xa se consigna ó pé .
"do libro A Nao Senlleira", que aínda non aparecera. As variantes . son de novo insignificantes, pero na versión de Galiza non figura a dedicatoria do poema "a]. M. de
la· Fuente Bermúdez", colaborador das súas páxinas, dedicatoria que aparece sen
embargo no libro.
Outra volta debemos facer mención a Nós, pois as tres composicións citadas apareceron nas súas páxinas entre 1927 e 1929. En Nós hai numerosos poemas de Bouza
Brey (así como traballos de investigación), que en 1930 estudiaba a lírica dos Cancioneiros galego-portugueses e ó seguinte ano entraba no Partido Galeguista. Entre
1930 e 1933 temos poemas seus espallados por Cristal, Nós, Resol ou Universitarios.
No ron el do neotrobadorismo figura tamén Álvaro
Cunqueiro polo seu libro Cantiga nova que se chama
riveira 0933), se ben co paso do tempo rexeitaria a
reductora etiqueta de poeta neotrobadorista. "Rotos mortos,,, primeira composición das tres que publica en Galiza é un soneto coas rimas trocadas en sirventeses nos
oito primeiros versos. Elementos románticos, saudosistas
·
e modernistas mestúranse neste poema.
'Craraboia" pertence, como se indica no pé, ó poemario Poemas de sí e non 0933) e Cunqueiro adianta a
composición na súa folla mindoniense.
Por fin, "Nenos", asinada baixo as iniciais A. C. sitúa a
Cunqueiro no vangardismo, entre visionaria e irracionalista, claramente rupturista.
Sempre mantivo Cunqueiro que para el era Manuel
Antonio un dos máis grandes poetas galegos. E non o
esqueceu en Galiza, que comeza o seu primeiro número reproducindo, en homenaxe ó poeta morto no mesmo ano 1930, as composicións "Intencións" e "Ao afogado '. A primeira delas abre as páxinas de De catro a
catro 0928 , libro no que de seguido atopámo-la segunda. As ver ión do libro están reproducidas escrupulosamente. E no mesmo caso
temo "Adeus" (Galiza nº 2), que pecha o referido poemario. Digamos, en fin, que a
admiración pola obra de Manuel Antonio non foi en Galiza exclusiva de Cunqueiro,
e neste senso cómpre citar polo menos o poema elexíaco "Despedida a Manuel Antonio" que no nº 1 aparece, en castelán, asinado por Xulio Siguenza.
Lembremos que nos anos vinte (e xa en 1919 en Nós) Manuel Antonio adiantou
varias poemas da súa autoría nas páxinas de xornais e revistas como Ronsel, Alborada, Galicia e A Nosa Terra. Nas décadas seguintes os seus poemas foron reproducidos, ademais de Galiza, en Resol, Posío, Sonata Gallega, Atlántida e outras.
Con Euxenio Montes coincidiu Cunqueiro nas páxinas de El Pueblo Gallego e de
Nós, aínda que nesta a presencia do escritor vigués é anterior. En Galiza (nº 1) temos
da súa autoría as composicións "Margarida que vas pro muiño" e "Río". Esta última
aparecera xa en Nós (nº 65, 15-V-1929) levando ó pé "Do libro Versos a tres cás o neto,
que vai aparecer editado en Nós", onde efectivamente foi publicado en 1930, ano no
que os mencionados poemas apareceron en Galiza.
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. A primeira das composicións non foi incluída polo escritor en Versos a tres cás o
neto que, dedicado ó artista ourensán Cándido Fernández Mazas, publicou a Editorial Nós en 1930. Sen embargo, o poemiña foi
recollido por Antón Capelán Rei83 no seu estudio
"Vinte poemas galegos de Euxenio Montes" non
recompilados, citando como primeira fonte da
composición as páxinas da revista Nós (á que,
unha vez máis, acode Galiza), que no seu nº 12
(25-VIII-1922) e baixo o título "Alalás da noite de
S. Xoan", presentaba un conxunto de sete poemas
de Euxenio Montes cunha dedicatoria a Ramón
Cabanillas. "Margarida que vas pro muiño" é o
qui!J.tO deses poemas.
Pola contra, "Río" foi incorporado polo poeta,
como xa comentamos, ó citado Ver.sos a tres cás o
neto e figura na sección "Briznas de vento". Non
atopamos variantes dignas de referencia nas versións dos textos destes poemas nas diferentes fontes que tivemos en conta. Cómpre facer mención
de que o citado poemario galego de Euxenio Montes foi obxecto dunha edición da que foi responsable Manuel Casado Nieto84 .

Euxenio
Montes.

Aquilino Iglesia Alvariño mantivo con Cunqueiro -que lle profesou como poeta unha grande admiración- unha fonda amizade. Como xa
quedou anotado, Iglesia Alvariño colaborou nas
aventuras cunqueiranas da "Oficiña do Este galego" como Papel de Colar, Prol de Diversos e, con
anterioridade, en Galiza. Ambos coincidiron colaborando en Nós e El Pueblo Gallego.
E tamén como Cunqueiro foi colaborador breve de Vallibria en 1930.
A publicación dálgúns dos poemarios de Aquilino foi saudada por Cunqueiro, que
nun delicado e ewotivo artigo deixou constancia de cómo coñecera ó poeta da Graña de Vilarente que levaba "a sombra do seu país nos ollos claros".
No meu Mondoñedo estudiou no Real Seminario de Santa Catarina, e
paseou coa beca vermella sobre o negro roupón. A cabeza rapada,
como era de rigor, aturaba un insolente guecho sobre a frente. El
facía os seus primeiros versos e eu os meus. Non nos falaramos
nunca pero coñeciámonos. E eu saín algunha vez a agardar o paso
das fileiras escolares polo Sixto ou pola Carrasqueira, para lle dicir un
temesiño adeus. El sorríame e tiraba o bonete cunha cortesía que
seria de príncipe se non fose montañesa natural. Eu tiña catorce anos
e el dezaseis, e é esa a estampa á que agora me aferro, á que volvo, a
aquelas tardes de xoves en abril. 85
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Publicado no Boletín Galego de Literatura, nº 10, Santiago de Compostela: Servido de Publicacións e Intercambio
Científico da Universidade de Santiago de Compostela, novembro de 1993, pp. 69-87.
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Euxenio Montes, Obra completa en galego !, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1984.
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"Aquilino Iglesia Alvariño", en Álvaro Cunqueiro, Obra en galego completa, op. cit., p. 100.
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Pero convén engadir que en Mondoñedo contactou tamén Aquilino con Xosé Díaz
Jácome e Xosé Ramón Santeiro (colaboradores de Galiza), leu a Noriega Varela -a
quen coñecera en 1927- con verdadeira admiración pola súa obra e tivo en Cunqueiro a un entusiasta lector do seu primeiro libro, Señardá
(1929). Despois, xa en Santiago, escribe Luciano Rodríguez86 ,
"Álvaro Cunqueiro, co que vive fervorosamente a paixón creativa, é quen o mete de cheo, xunto con Luís Manteiga, no
mundo literario santiagués da época".
A súa chegada a Santiago coincidía coa publicación de
Coraz ón ao vento 0933), o seu segundo libro poético, do que
Galiza adiantaba, no seu nº 2, "O meu corazón roubóu-mo" e

'Como a unha santiña"; este último formaria parte do conxunto ' Tres estampas". As variantes entre as versións son mínimas e só no segundo poema atopamos seo (v. 8) por seio. No
nº 3 0932) temos dous novos poemas - "Gaita" e "Noite"con indicación de que pertencen ó citado poemario. "Gaita" é
a primeira das citadas "Tres estampas"; "Noite", escrita en
1931, aparece no libro co título "Definición", pero tampouco
nestes dous casos as variantes merecen ser consignadas.
Por fin no nº 4 temos 'Pol-a bufarda da buhardilla ... " e
Pandeireta '87 . En Coraz ón ao vento o primeiro dos poemas
figura co título De mañán" (en Galiza vai sen título) e a versión que presenta ten
numerosísimas variantes, circunstancia que obriga ó estudioso desta poesía a un
imprescindible cotexo. De feito , Alonso Montero reproduce a versión publicada en
Galiza. Polo que respecta a "Pandeireta", o poeta integrouna no xa citado tríptico "Tres
estampas' . Consignamos como variante muiño (v. 8) por moíño. En síntese, Galiza
adiantou nas súas páxinas u~ total de seis poemas de Iglesia Alvariño, integrados todos
eles, un ou dous anos despois, en Corazón ao vento.
Luís Pimentel é unha presencia lóxica en Galiza. Cunqueiro agradeceu sempre o
seu alento e estímulo e sempre figurou --con Manuel Antonio, Amado Carballo e Iglesia Alvariño-- entre os poetas polos que sentía verdadeira devoción, e referiuse a el
como "poeta de finura incomparable"88 . Galiza, no seu nº 3, adianta "Anoiteceres de
Ho pital. .." coa indicación de que pertence ó libro "Diario dun médico de garda". En
realidad e e ra o título da primeira parte ou sección de Barco sin luces e temos
con tancia dela xa nos ano 1923-1924. No mesmo ano 1932 publica en Vanguardia
Gallega (nº 74, 1-I-1932), de Lugo as composicións "Sala de visita", "O poeta morto"
e "O día ruín" cunha nota do propio Pimentel na que advirte que o primeiro poema
forma parte do libro de próxima publicación "Diario de un médico de guardia".

A verdade é que o poeta refixo a estructura do seu proxectado "Diario de un médico de guardia", despois titulado Barco sin luces, que na súa versión galega chegara ó
prelo da Editorial Nós onde se perdeu en 1936, ó se inicia-la guerra civil, como aconteceu tamén cos relatos de Auga lizgaira de Ánxel Fole. A versión castelá de Barco
sin luces apareceu en 1960, da man de Ánxel Johán, na editorial Celta de Lugo, con
prólogo de Dámaso Alonso.
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Poesía de Aquilino Iglesia Alvariño, op. cit., p. 31.
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Aparece tamén en Resol, nº 9. (febreiro de 1935).
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"O poeta Luís Pimentel", en Álvaro Cunqueiro, Obra en galego completa, op. cit., p. 97.
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Polo que se refire ás colaboracións de Pimentel en xornais e revistas, xa nos anos
vinte temos poemas da súa autoría en Ronsel e tamén en La Gaceta Literaria de
Madrid, na que en 1927 aparecía "Nouturnio", o seu primeiro poema en galego. Nos
anos trinta colaborou en Guión, Yunque, Galiza, Nós, Vanguardia Gallega, Resol e El
Pueblo Gal/ego, con poemas en galego e castelán.

XesúsBaly
Gay, depé,
á esquerda.
Á dereita,
sentado,
I.eón Felipe.

Interesa aquí rexistra-lo feito de que os tres poemas publicados en Vanguardia
Gallega foran xa publicados na portuguesa Descobrimento, que no bienio 1931-1932
tirou sete números. Nonº 3 (outono .de 1931), figuran por vez primeira eses tres poemas de Pimentel como parte dunha breve escolma89 de poetas galegos (á que xa fixemos referencia) na que aparecen tamén Aquilino Iglesia Alvariño, Xesús Bal y Gay,
Carballo Calero, Augusto Mª Casas, Fermín Bouza Brey e o mesmo Álvaro Cunqueiro.
De Pimentel inclúese, ademais, un cuarto poema, sen título, que non é senón o que
Galiza reproducirá o ano seguinte (nº 3, 25-VII-1932) co título xa referido de "Anoiteceres de Hospital".
Polo que toca ás variantes das dúas versións do poema,
témo-las seguintes (citamos en primeiro lugar as formas
que aparecen en Descobrimento): valeira (v. 6) por valdeira; debaixo (v. 6) por devaixo; frebres (v. 7) por freves
e algún caso de acentuación como pateo (v. 15) por páteo.
Xesús Bal y Gay, nado na capital luguesa como Fole e
Pimentel, foi tamén colaborador de Galiza. Amigo de Garda Lorca xa nos tempos da madrileña Residencia de Estudiantes, a súa curta producción poética figura espallada
por revistas e xornais. Como Cunqueiro, colaborou en Nós
e mais en Resol, pero estivo sobre todo vencellado á luguesa Ronsel, que fundou e impulsou a carón de Evaristo
Correa Calderón, Álvaro Gil ou Luís Pimentel. Tamén
publicou colaboracións en Alfar e Vieiros.

En Galiza (nº 3, 25-VII-1932) está representado co poema "Jazzs sonámbulos (The nigtly blues)", de tema mariñeiro envolto no visionarismo e irracionalismo vangardista.
Como acontece co hai pouco comentado poema de
Pimentel, tamén neste caso a fonte inmediata de Galiza
semella ter sido Descobrimento, que na citada escolma de
poetas galegos inclúe a Bal y Gay con tres poemas: "Naturezas mortas", "Madrigaes sin obxeto" e "Jazzs sonámbulos", este último é o que, sen variante ningunha, reproduce Galiza o ano seguinte 0932), no seu nº 3.

Ricardo Carballo Calero, ferrolán de nacemento, estivo moi vencellado a Lugo. Cunqueiro fixo amizade con el
nos faladoiros de Santiago, na súa etapa universitaria . En
1931 publicaba dous poemarios: Vieiros, en galego, e La
soledad confusa 90 , en castelán. Colabora como poeta e

89

Publicada en dúas entregas: nº 3 (1931) e nº 5 (1932).

90

Comentado en Universitarios (nº 2, xaneiro de 1933) seguramente por Francisco Fernández del Riego.
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crítico en Nós xa no ano 1928. E nonº 76 daquelas páxinas publicou a composición
"Cançón das lavandeiras", que tres meses despois reaparece no nº 1 (25-VII-1930)
de Galiza, sen que haxa alteración ningunha entre as dúas versións. O poema foi
incorporado un ano despois de aparecer en Galiza ó libro Vieiros (1931), no que
tamén rexistramos "Medra a lúa", reproducido este último (Galiza, nº 2, xullo de
1931), dous meses despois da publicación do libro en Nós, no se\l prelo da Coruña.
As variantes, en "Cançón das lavandeiras", son as seguintes respecto da versión do
libro (do que proceden as primeiras formas que citamos): Canzón (no título) por
Cançón· sô (v. 2) por só; ô (v. 5) por o; i era (v. 7) por i-era; com 'auga (v. 7) por
coma auga; na (v. 13) por n-a. En "Medra a lúa", anotamos chaas (v. 14) -con
seguridade errónea- por cheas.
Por fin, "Aperta" (Galiza, nº 3, 25-VII-1932) leva ó pé a indicación de que pertence a Vieiros e foi a única das tres composicións que o poeta incorporou ó citado libro
cando en 1980 fixo unha edición revisada deste e doutros posteriores baixo o título
xenérico de Pretérito imperfecto (1927-1961), con limiar e sele.,c ción do propio poeta.
As variantes (citamos primeiro do texto de Galiza) son: Ouh (v. 1) por Oh; xusta (v.
1) por justa; silenzosa (v. 3) por silenciosa; surrisas (v. 6) por sorrisos; preto (v. 8) por
perto; sin (v. 9) por sen; achegarse (v. 9) por achegar-se; arrentes (v. 9) po a rentes;
sereidades (v. 10) por serenidades; serea (v. 11) por serena; xeometria, xusteza (v. 12)
por geometria, justeza.

Eduardo Blanco Amor aparece por primeira e única vez en Galiza na "Escolma" do nº 1 (25-VII-1930) coa composición "Canzón leda". Unha vez máis temos
que acudir ás páxinas de Nós (nº 67, 25-VII-30) para atopar este poema, que leva
indicado ó pé o lugar e data de redacción (Bos Aires, 1929) e especifica o nome de
Martin Codax como autor dos versos de encabezamento. As variantes son (citamos
primeiro as formas da versión de Nós): escache (v. 3)
por escacha; do sol ev. 15)
por dol (seguramente erro);
seiturarei v. 22) por saturarei (novo erro).

e

"Canzón leda" non está
integrada en ningún dos
poemario galego de Blanco Amor, que daquela, en
1931, publicaba Poema en
catro tempo. O escritor
ourensán comezou precisamente a súa traxectoria poética cun feixe de composicións titulado As canzóns
(1923) baixo a pegada creacionista e ó longo de posteriores entregas poéticas
temos numerosas pezas líricas da súa autoría co título de "Canzón" . Neopopularista,
como Lorca -que ecoa nos seus versos-, Blanco Amor achegouse en máis dunha
ocasión ó neotrobadorismo, e proba diso é o poema que deixou en Galiza, así como
outros que incorporou a Romances galegos (1928) e Cancioneiro (1956) . Publicou
numerosos poemas en revistas e xornais como Nós, Céltiga, Terra ou Galicia do Centro Galego de Bos Aires, ademais de Galiza.
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A liña do pensamento nacionalista, que vai progresivamente enchendo o espacio
das páxinas de Galiza, determina no seu nº 2 (25-VII-1931) 91 a elección dos poemas
de Ramón Cabanillas e Noriega Varela que flanquean o "Manifesto" editorial do número. Son, por suposto, composicións de afirmación e exaltación, de loita e reivindicación, de épico alento e acento patriótico. Destes dous poetas ía escribir Cunqueiro,
vinculando a ámbolos dous na súa memoria:
Os dous maiores poetas vivos dos meus anos mozos eran Ramón
Cabanillas e Antonio Noriega Varela. Este, o Poeta da Montaña , como
·g ostaban os críticos e apoloxistas de chamar, nacera en Mondoñedo ...
Como Noriega en Mondoñedo, aos trece anos Cabanillas foi seminarista
en San Martiño Pinario de Santiago ... 92

O poema de Ramón Cabanillas que Galiza reproduce está tomado de A terra asoballada (1917), libro escrito -precisa Carballo Calero- "no intre das Irmandades da
Fala ... N-un intre de acera actividade agraria e política", cando "desaparecido Pondal
os tempos recraman a Cabanillas como poeta da raza". A lectura de "¡En pé!" non fai
senón confirmar que estamos diante da poesía "máis direitamente patriótica e combativa de Ramón Cabanillas"93.
O poema de Norlega Varela, "¡Heroica mocedade! " é un dos poemas expurgados
de D 'o ermo xa na súa segunda edición de 194694 . Co título "Prós mozos" o poema foi
publicado en 1934 en O gaiteiro de Lugo e dous anos máis tarde témolo nonº 277 de
Galicia, do Centro Galego de Bos Aires. Pertence ó grupo de poemas anticaciquís e
combativos de Noriega e serve á causa das reivindicacións agrarias. É unha composición que procede dunha etapa breve da existencia do poeta na que tiveron especial
influencia Basilio Álvarez e Antón Villar Ponte. A análise deste poema (fontes, datación, variantes, etc.) está feita con minuciosidade por Xosé R. Freixeiro Mato 95 , fundamental estudioso da obra de Noriega Varela.
No mesmo nº 2 podemos advertir composicións en liña moi semellante ás xa
comentadas de Ramón Cabanillas e Noriega Varela. Unha das máis incendiarias, percorridas por un desexo de vinganza, é "¡Galegos!", asinada por A. Solobio. Sen dúbida resulta inmediata a lembranza de Adrián Solovio, personaxe da coñecida novela de
Otero Pedrayo (presente en Galiza), Arredor de si (1930).
Neste caso, cunha lixeira variante ortográfica -Solobio- e a inicial do nome (A.),
estamos diante dun pseudónimo que daquela utilizaba Francisco Fernández del Riego. Así, en Universitarios, nº 2 temos un texto en prosa96 asinado por Solobio, que é
da autoría de Fernández del Riego -director da publicación- que sen embargo
negou calquera atribución no caso do poema que Galiza publica e argumentou que
el endexamais escribira ningún poema. Consultado ó respecto, comentou que se

91

Este números é moi semellante ó nº 4 de Resol (xullo de 1932). Ambos reproducen textos de Cabanillas, Curros e
Leiras Pulpeiro e destes dous últimos seleccionan os mesmos poemas.

92
Álvaro Cunqueiro, "Ramón Cabanillas de Cambados" (recompilado en Álvaro Cunqueiro, Obra en galego completa.
IV Ensaios, Vigo: Galaxia, 1991, pp. 79-80).
93

Ricardo Carballo Calero, "Notas sobor da obra de Ramón Cabanillas", en Ramón Cabanillas, Obra completa, Bos
Aires: Edicións Galicia do Centro Galego de Bos Aires, nº 29, 1959, pp. 26-27.
94

Figuraba na primeira edición (1920) na p . 49.

95

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Antonio Noriega Varela . Estudio e edición da obra completa, lº vol. , Lugo: Deputación
Provincial, 1994, pp. 531-532.

96

"Tu sola me piaci", Universitarios, nº 2, Santiago de Compostela, xaneiro 1933.

60

debeu tratar dunha broma e que algún dos colaboradores máis directos de Galiza
debeu asina-lo poema co pseudónimo do que el, ás veces, se servía. Para nós, doutra
banda, o ton, a intención e ata o contido do poema semellan alleos a Otero Pedrayo,
quen polo demais, que saibamos, nunca escribiu baixo ese pseudónimo, aínda que de
certo utilizara outros moitos nas súas colaboracións xornalísticas.
Eduardo Pondal está presente neste nº 2 de Galiza polas mesmas razóns que
Ramón Cabanillas, Noriega Varela, A. Solobio, Amado Carballo ou Díaz Jácome . Presencia necesaria na medida en que o "Himno galego", nunha publicación que saía o
25 de xullo, neste caso de 1931, xa proclamada a República, tiña un marcado simbolismo e implicaba unha clara filiación política e a defensa dun ideario.
Un ano de pois de aparecer en Galiza témolo novamente en Resol (nº 4, xullo de
1932 e son dende logo moi numerosas as publicacións galegas que, con anterioridade, reproduciron esta composición total ou parcialmente. O título orixinario da mesma, "Os pinos", foi tempo despois substituído polo de "Himno Galego"97 nalgunhas
publicacións e, en 1907, no Gran Teatro da Habana tivo lugar a súa estrea musical, en
homenaxe póstuma a Pascual Veiga, que fixera a partitura. Nin a versión de Galiza
nin a de Resol (máis ampla) reproducen na súa totalidade o poema de Pondal, que
apareceu publicado por vez primeira no prospecto do Certame Musical celebrado na
Coruña o 22 de maio de 1890, ano no que tamén apareceu reproducido en A Monteira, de Lugo, e El Eco de Galicia, da Habana.
Leiras Pulpeiro é nas páxinas de Galiza, xunto con Noriega Varela, prestixiosa
representación dos poetas de Mondoñedo de xeracións anteriores á de Cunqueiro e
os seus máis directos colaboradores, mozos daquela. No seu caso, como no dos poemas de Cabanillas ou Pondal, podemos falar dunha ollada retrospectiva e dunha
homenaxe a poetas que Cunqueiro admiraba. O poema de Leiras Pulpeiro98 evoca un
tráxico feito histórico vencellado á historia de Mondoñedo pero con repercusións en
toda Galicia. En efecto, no poema "Desque ll'a peta botaron" 99, que pecha os Cantares Gal/egos (1911), único poemario publicado en vida do escritor, a referencia no verso segundo á Frouseira (monte situado entre San Martiño de Mondoñedo e Valadouro) evoca a derrota de Pardo de Cela, o Marisca!, que pouco despois ía ser axustizado en Mondoñedo en 1483. Figura mitificada, convertida en personaxe de lendas e
romance populare engrandecido polo románticos historiadores do noso século XIX,
foi Pard de Cela per onaxe da novela Los hidalgos de Monforte (1851), de Benito
Vicetto, e mai da peza teatral O Mariscai (1926), escrita conxuntamente por Ramón
Cabanilla e Antón Villar Ponte.
Este apartado da poesía de Galiza rematámolo coa consideración das achegas,
exclusivas todas elas da publicación mindoniense, dos amigos de Cunqueiro que colaboraron naquela aventura de prensa. Referírnonos, nos seguintes casos, a poetas que
non publicaron ningún libro de poemas e deixaron a súa curta producción esparexida por revistas e xornais de Mondoñedo.
Citemos, así, a Xosé Ramón Santeiro, que en "Brazos vacíos" (nº 1) deixa, en castelán, un poema envolto en misterio e indefinición, ó tempo humanizador e suxesti97
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Da súa poesía contamos con edicións de Xosé L. Franco Grande (Galaxia, 1970), X. Alonso Montero (Sálvora, 1983)
e Ramón Reimunde Noreña (Sotelo Blanco, 1984).

9B

99

O poema figura tamén en Resol (nº 4, xullo de 1932).

61

vo, cun acento de modernidade, de puro lirismo. En galego, no mesmo nº 1, Xosé Mª
de la Fuente publica "Noite de San Lourenzo", onde resulta evidente a pegada do
imaxinismo amadocarballista, pero cun toque vangardista no tratamento léxico e metafórico do tema da viaxe nocturna (viaxe interior, un soño poético) que se achega ó
futurismo. O resultado é unha mestura de tradición e vangarda.
Nonº 3 é Xosé Cigarrán, en "A Miss Trece Años", quen se amosa máis vangardista nun poema de celebración da adolescencia! nun retrato entre lúdico e fantástico,
visionario tamén. Un xoguete poético.
Pola súa banda Paulo -un pseudónimo do que falamos máis adiante- amosa
coñece-la sextina manriqueña en "Outonía" (nº 4), poema que é un amoroso canto á
natureza e unha estampilla tinxida dun arrecendo franciscano no que o poeta amosa
a súa tenrura polas pequenas cousas e criaturas. O hilozoísmo está aquí presente e a
composición está preto do quefacer de Noriega Varela.
Descoñecémo-la identidade de quen se agacha baixo este pseudónimo que
seguramente está tomado do nome -"A Paula"- co que se coñece popularmente a campá da catedral de Mondoñedo. O tal Paulo aparece como colaborador do
programa anual das San Lucas (1953) co artigo "Visión retrospectiva de As San
Lucas", rematado cunha ilustración de Vidarte. E Rodríguez Fer 100 localízao nas
páxinas de El Progreso, en 1938, como autor da serie "Impresiones de la comarca de Chantada".

1.4.2. Prosa literaria
Nin en cantidade nin en calidade a prosa !iteraria, en Galiza, resiste a comparación
coa poesía. Máis rotundamente, podemos afirma-la súa condición subsidiaria ou marxinal fronte ós textos de xornalismo político ou os poemas. Por comparación co que
a este respecto amosan algunhas das súas veciñas, digamos que Cristal, Resol ou Yunque son certamente superiores. E, nembargantes, temos que salienta-la presencia en
Galiza de prosistas de sona, de primeira magnitude, como Otero Pedrayo, Vicente Risco, Castelao, Cunqueiro ou mesmo Fernández del Riego. A cuestión é a falla de verdadeira entidade e significación das mostras prosísticas da súa autoria.
Realmente é no nº 2 onde aparece a prosa !iteraria. Pero cómpre dicir que tanto
a achega de Cunqueiro - "Arredor"- como a de Xosé Cigarrán, non pasan de ser
estampas de impregnación lírica. A de Cunqueiro, ateigada de fervenza galeguista e
voceira de soños xeracionais. A de Cigarrán, tinxida dun vago, doce e tenro paisaxismo, chea de diminutivos e non exenta de tópicos, inscrita no tratamento hilozoísta da paisaxe.
Unidade e diversidade mestúranse nas tres mostras que temos no nº 3. A nota de
unidade vén dada pola presencia, nos tres casos, do fantástico. Entendemos que, moi
posiblemente, non é alleo a esta circunstancia o gusto e criterio do propio Cunqueiro. A diversidade está na temática -a loucura, a figura do demo, as extravagancias da
conducta e da psicoloxía dun fidalgo-- ou na configuración epistolar do texto de Castelao, "Carta", onde o elemento humorístico sobresae como trazo esencial da descrición do personaxe.
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Para efectos da mencionada unidade digamos tamén que estas tres curtas prosas
xiran arredor, sempre, dun personaxe e que nas tres xorde o raro, o estraño e insólito. A de Castelao é a única na que predomina a narración.
As fontes dos textos de Castelao e Risco, rexistradas a pé de páxina, son cronoloxicamente próximas a 1932 (data da súa aparición do nº 3 de Galiza): O porco de pé
(1928) e o segundo libro de Cousas (1929). O texto de "O fidalgo" foi adiantado por
Otero Pedrayo en Nós (nº 85, 15-I-1931) e apareceu en 1932 como parte integrante de
Contos do camiño e da ma. Galiza reproduce só o comezo do conto, que figura así
mesmo nas páxinas de Resol. Con estes tres textos témo-las primeiras achegas de prosa !iteraria de ficción na folla mindoniense.

E xa no nº 4 temos unha nova colaboración, tamén en prosa, de Otero Pedrayo,
"Outono". Estamos diante dun mosaico lírico de carácter paisaxístico, pero tamén con
referencias diversas a Galicia. No fondo, latexa o afirmado galeguismo do escritor e
a fermosura da súa prosa. A breve
alusión a Mondoñedo é moito máis
ampla en "Mondoñedo: mito" 101 ,
de Cunqueiro, onde tempo e paisaxe, natureza e cidade, se funden
e confunden. Prosa de moi curta
frase, sincopada, e moi traballada,
adobiada dalgún trazo vangardista.
Sen dúbida, do máis novo e orixinal que neste terreo prosístico garda Galiza.
Polo vieiro do humor popular
atopamos 'Da cousas que se oyen",
de P., inicial dun colaborador do
que non temos certeza. Esta inicial
poderia corresponder ó pseudónimo de Paulo que, na mesma páxi- ·
na, asina o poema "Outonía", aínda que tal identificación é só unha posibilidade. Digamo tamén que coa inicial P. entre 1930 e 1931, temos en Vallibria numerosos artigo , en ección de primeira páxina como "De actualidad", "De la Europa salvaje" ou
"Tema actual e ", onde e manifesta como persoa de fondas conviccións relixiosas,
tradicional e con ervador. Por certas referencias ó mundo dos xulgados do medio
rural, poderíamos pen ar que este "P." probablemente foi algún dos amigos de Cunqueiro, colaboradores de Galiza, que exerceron como avogados, fiscais ou xuíces.
Xosé Ramón Santeiro, Xosé M~ de la Fuente Bermúdez, César González-Seco ou Alejo Barja Prieto son algúns deles.
Unha nova posibilidade é que se trate de Bernardino Vidarte, pois esa veta do
humor popular vémola nas narracións que Vidarte publicou en Hoy e ás que xa fixemos referencia. Que Vidarte anda en Galiza non só como ilustrador podémolo constatar nos tres brevísimos soltos que, baixo o epígrafe "Cousas", aparecen no nº 5
0933), seguramente da súa autoría. Nese mesmo ano, pero dende as páxinas de Hoy
(nº 26, 8-VII-1933), Vidarte responde ó tal X. Decurión, que á súa vez semella querer
responder, circunstancia que merece o irónico comentaria de que debeu perder "o
101

Reproducido en Mondoñedo, publicación mensual, nº 23, xullo de 1991 e tamén en Armando Requeixo, op. cit.,
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Cunqueiro

con Otero
Pedrayo.

sentido do olfato". Reparemos, de paso, na actitude de belixerante denuncia coa que
se manifesta o responsable destas "Cousas", para nós, reiteramos, Bernardino Vidarte.
Estamos totalmente seguros, sen embargo, de que o "P." que asina as colaboracións
en Vallibria non é Vidarte.
Por fin, o "Leiras Pulpeiro" de Fernández del Riego, é un caso de retrato frustrado
na medida en que o autor se desvía da figura tratada en beneficio doutros temas conexos. Hai que destacar o ton elevado, épico case, desta páxina.
0

O mundo das lendas populares ocupa a nota de Raimundo Aguiar, previa á versión
do romance "Delgadiña" que tamén Resol (pero en castelán) recolle. O resto das notas
e artigos deste número de Galiza pertencen ó ámbito do local mindoniense (histórico, político, social, de actualidade) ou ben ó xornalismo político de filiación nacionalista que enche todo o nº 5 de forma exclusiva.

1.4.3. Outros artigos: a problemática nacionalista
Antecedente principal da "factoría do Leste galego" (Rodríguez Fer), primeira
empresa xornalística dirixida por Cunqueiro, publicación representativa da xeración
!iteraria do 36 (Luciano Rodríguez) e voceira -en boa medida- das Mocidades Galeguistas de Mondoñedo, Galiza, polos seus artigos de carácter político, reflicte un feixe de princípios e sentimentos que a sitúan no terreo do nacionalismo. Constitúe, así,
unha manifestación e fonte de expresión do sentir e pensar nacionalista que a comezos dos anos trinta, coa segunda República en marcha, compartía un sector da xuventude galega, universitaria en particular. Lémbrese a este respecto que, malla os comezos do seu desenvolvemento histórico a partir de 1916, o nacionalismo tivo nestes
anos iniciais da década de 1930 as súas mellores expectativas e andou daquela, en
diferentes liñas de concepción, polas páxinas de A Nosa Terra, Nós, Erte .. .l, Alento,
Guieiro, Universitarios, Ser, El Pueblo Gallego e outras publicacións. ó seu estudio,
articulación e divulgación contribuíron os ensaios e artigos de Xoán Vicente Viqueira,
Vicente Risco, Antón Villar Ponte, etc.
A manifestación do galeguismo de signo nacionalista en Galiza vai por tres distintas canles textuais: os manifestos editoriais e notas conmemorativas do Día de Galicia,
as citas inseridas entre os textos das páxinas e os artigos.
Nos manifestos editoriais e proclamas que celebran o 25 de xullo (estas últimas
impregnadas ás veces de afirmación xacobea), atopamos unha invitación á xuventude
a traballar por Galicia, a participar na tarefa común da liberación e redención da terra
asoballada; unha exaltación da patria galega e os seus símbolos e unha necesaria toma
de conciencia sobre unha situación que é imprescindible superar; unha procura dos
ideais de Xustiza, Liberdade e Fraternidade dende un posicionamento ético e unha clara e leal vontade de servicio a Galicia contra un "Estado xendarme, carabinero e recaudador" ("Na Diada da Terra, nº 5, 1933).
As citas e consignas asinadas ou anónimas (estas últimas seguramente obra de Cunqueiro) son de distinto tipo e tocan problemas moi diferentes, dende linguísticos ata
económicos, pero sempre dende unha actitude crítica e denunciadora. Politicamente
a de máis entidade é a de Castelao (nº 5, 1933), que amosa de forma inequívoca a
vontade arredista fronte ó Estado "asimilista".
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E aínda poderiamos establecer un pequeno apartado para aqueles escritos ou notas,
sen sinatura, nos que se comentan feitos de actualidade, moitos deles procedentes da
vida política mindoniense. Neles, os responsables da publicación -"Nós, nazonalistas"- decláranse dispostos á aceptación do futuro Estatuto Galego, pero non renuncian a ir máis alá das súas posibles limitacións. Doutra banda, temos comentados
sobre os resultados das eleccións municipais en Mondoñedo e apostilas a escritos procedentes de xornais mindonienses como Vallibria e Hoy.
Nembargantes, sen dúbida o máis substantivo da compoñente nacionalista de
Galiza está representado polos escritos asinados por Alejo Barja Prieto, Xosé Mª de

la Fuente Bermúdez, Rainmndo Aguiar Álvarez, Francisco Fernández del Riego, Víctor Casas, César González-Seco, Xosé Díaz Jácome e Álvaro Cunqueiro. A isto hai
que engadir, en calidade de testemuño, xa que non son colaboracións enviadas
polos autores á revista, os textos asinados por persoeiros do nacionalismo como
Xoán Vicente Viqueira, Vicente Risco, Castelao ou Ramón Villar Ponte, se ben nos
casos de Risco e Castelao son fragmentos de prosa literaria, como acontece tamén
co "Outono" de Ramón Otero Pedrayo, quen sen
embargo apunta a urxencia de adoptar unha actitude
de compromiso galeguista.
Pois ben, repasando a pegada da problemática
nacionalista nestes artigos de Galiza, Xosé Mª de la
Fuente entende (nº 2, 1931) que a liberdade e a enxebreza que "val tanto como si dixéramos nazonalismo
integral" son conceptos claves de tarefa cultural e
organizativa que os nacionalistas deben acometer. Alejo Barja en "Nova Galicia", no mesmo nº 2, aposta pola
afirmación da identidade do pobo galego, pola independencia de Galicia e polo recoñecemento do Estatuto Galego polas Cortes do Estado. E Díaz Jácome,
cunha apaixonada retórica, invita á loita revolucionaria
pola liberdade. A denuncia dos problemas que Galicia
padece e a urxencia da liberación da terra inspiran
algunha das viñetas e debuxos de Bemardino Vidarte,
particularmente os do nº 3 (1932) e nº 5 (1933); a viñeta deste último número lembra ás de Castelao.
E e "tempo de loita" a prol de Galicia, ese intre de
"necesidade de acción" contra unha España que "en
boa doitrina nazonalista" é un Estado opresivo e "parásito de todol-os dereitos e libertades das nacións ibéricas" move o combativo escrito "Acusaciós" (nº 3, 1932) de Francisco Fernández del
Riego. E non menos belixerante contra a secular "domiñazón castelanizante" vemos a
Raimundo Aguiar, que lembra algúns dos males históricos galegos e demanda, para
superalos, "unha laboura políteca autenticamente galega, integralmente nazonalista
que una como ideal a todos os galegos" ("Intencións", nº 3, 1932).
Son frecuentes as alusións ó problema da identidade, da personalidade propia, singular e distinta, de Galicia. Ramón Villar Ponte ("A lingua o primeiro", nº 4, 1932)
entende que nese terreo o principio primeiro é unha "políteca da lingua" que recupere a nosa expresión propia e intensifique o seu emprego. Víctor Casas, no escrito
solicitado por "estos patriotas rapaces de Mondoñedo", fala da urxente necesidade da
aprobación do Estatuto como única solución dos problemas de Galicia ("Unhas liñas",
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nº 4, 1932). Raimundo Aguiar constata o estado de prostración de Mondoñedo no presente e amosa a súa feno traballo, cara ó futuro, da xuventude; traballo que terá que
ser "craramente galeguista" ("Intre", nº 4, 1932). Citemos, en fin, neste nº 4 de Galiza
que estamos a percorrer, o anónimo escrito "A concencia do noso e a incomprensión",
como nova manifestación do arredismo antiespañol e unha radical esixencia dunha
"autonomía integral" polos galeguistas, "os únicos que !abouramos pra facer persoa
ceibe ô pobo maniatado por tiráns".
Por fin, nonº 5 (1933) atopamos un longo artigo de Raimundo Aguiar que constitúe o máis argumentado escrito dos publicados en Galiza sobre a necesidade do Estatuto Galego. Nesta mesma liña (a plebiscitación do Estatuto era cousa de poucos
meses) temos, máis como ataque ós antiestatutistas que como defensa do Estatuto, a
colaboración de Francisco Fernández del Riego, "Pra os elegantes anti-estatutistas", na
que non aforra descualificacións ós detractores do citado documento político.
Mención particular merece o tratamento -en clave denunciadora- dun tema económico de gran transcendencia para Galicia (outra volta negativamente) como foi o
tratado hispanouruguaio polo que se importaba carne conxelada a España en prexuízo da gandería galega. O asunto, comentado tamén en Hoy, foi levado ás Cortes e
motivou a decidida protesta de Suárez Picallo, voceiro dos intereses de Galicia. César
González-Seco Seoane, que trata o problema en "Os que combaten o Estatuto", aproveita para denuncia-la política antigalega do Estado e, ó mesmo tempo, para afirmar
que só o Estatuto poderia ser axeitado instrumento para que se rectificase tal política.
Por fin, Díaz Jácome, en "Intre", carga as tintas na gravidade e dramatismo da situación presente e chama á loita redentora e liberadora á mocidade.
Galiza, en síntese, é unha publicación na que latexan as inquedanzas e ilusións
nacionalistas do grupo da mocidade galeguista (case todos daquela estudiantes universitarios) de Mondoñedo. Os escritos que, en ton crítico e denunciador, tratan a
situación e os problemas galegos valen, en conxunto, máis como síntoma sentimental, ético e intencional que como documento ideolóxico. Entre máis dun exceso retórico e, tamén, cun alto grao de belixerancia nos ataques contra a política española cara
a Galicia, semella que hai clara conciencia de transcendencia e gravidade do momento histórico para a construcción --coa reiterada afirmación do Estatuto por medio-dunha Galicia máis culta, máis libre, máis protagonista (plena e directamente protagonista) da súa historia. Esta tarefa precisa da unión dos galegos, do seu esforzo e
honestidade e da concienciación na defensa dos valores galegos, feito no que a xuventude terá especial responsabilidade. Pouco tempo teria que pasar para que tantas ilusións, tantas batallas gañadas esforzadamente e tantos proxectos de futuro se convertesen nunha nova frustración histórica que nos conducira unha vez máis, ós peores
fantasmas do noso pasado.
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1.5. Referencias e valoracións criticas
Como aconteceu con publicacións coetáneas (Resai, Cristal, Universitarios, etc.),
Galiza non pasou desapercibida durante a etapa (1930-1933) na que desenvolveu a
súa curta traxectoria de poucos e moi espaciados números. O máis madrugador á hora
de dar conta da saída da nosa publicación foi Vallibria, onde, de acordo co estudio
de Isabel Gómez Rivas 102 , "Álvaro Cunqueiro Mora publicou os primeiros traballos dos
que temos noticia en Mondoñedo, á temperá idade de dezaoito anos". Nela colaboraron así mesmo Aquilino Iglesia Alvariño, Francisco Fernández del Riego, Xosé Díaz
Jácome, Antonio Noriega Varela ou Xosé Mª de la Fuente Bermúdez, todos eles presentes nas páxinas de Galiza. Pois ben, no seu nº 22, Vallibria, na sección "De aquí
y de allí", publica unha nota na que recolle a aparición da súa nova veciña o Día de
Galicia de 1930:
En Mondoñedo se ha celebrado también con cierta solemnidad el
"Día de Galicia". Algunos estimados jóvenes y amigos nuestros
editaron una hoja titulada Galiza y que repartieron profusamente. En
ella, además de algunos trabajos de Pepe de la Fuente, Alejo Barja,
Álvaro Cunqueiro y]. Ramón Santeiro, se insertan versos en Gallego y
Castellano, todos ellos de moderna factura y algunos muy expresivos.
En la plaza se habían fijado dos carteles de los artistas de la localidad,
Sres. Vidarte y Amieiro Martínez (. .. )
Seguidamente Álvaro Cunqueiro y J. Ramón Santeiro dirigieron breves
palabras al público en gallego hablando de la significación de esta fiesta.
Representá el Ayuntamiento en este acto el concejal D. Aladino
González 103 .

Dous anos despois, Ánxel Fole, na sección "Signario", de Yunque, que el mesmo dirixía, advirte da saída donº 3 de Galiza, salientando dúas características desta que topicamente aparecerían reiteradas por tódolos que se ocuparon da revista: a) que estaba
escrita integramente en galego, b) que era unha "revista de juventud". Malia redacta-la
súa nota en castelán, Fole non deixa de apreciar que Galiza poderia posibilita-la publicación dun xornal integramente en galego, cousa "que la Tierra necesita":
.. Galiza,.

e trata de una revista editada en Mondoñedo, y escrita totalmente en
gallego. Dicho queda con esta que se trata, asimismo, de una revista
de juventud. Y no de cualquier juventud, sinó de una juventud que
sabe imponerse a la sordidez de la vida espiritual de cualquier villa.
Por encima de todos sus méritos, éste: hacemos pensar que, además
de posible, es probable, si esfuerzos de tal linaje logran articulación y
continuidad, la aparición del gran diario -totalmente escrito en
gallego- que la Tierra necesita 104 .

No mesmo ano 1932, A Fouce, "Periódico galego" que dende 1926 dirixía, en Bos
Aires, Manoel Oliveira, celebra a publicación donº 4 de Galiza como compañeira de
viaxe nacionalista:

º

1 2

!sabei Gómez Rivas, "As primeiras publicacións de Álvaro Cunqueiro", art. cit., p. 101.

l03

Vallibria, nº 22, 27-VII-1930.

104

Yunque, nº 6, otoño de 1932.
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Tinta Fresca
-

"Galiza", Nº 4, Mondoñedo--

Chegou as nosas mans ésta belida e valente publicazón, que o grupo
nazonalista de Mondoñedo botou a rua no día da festa de San Lucas.
Moi ben presentada e toda ela arrecendendo a xuventude, Galiza
costituie un esforzo xurdia e un desafio valente aos nemigos da Terra,
dispostos decote a facer canto poidan pra que o pobo non se decate
das treidurias que lle fan acotio.
Oxe, que non abondan os homes enteiros dispostos a poñer o seu
desintrés ao servicio da Terra, a saída de pubricazóns coma Galiza e
motivo de fonda ledicia pra os verdadeiros nazonalistas.
¡Saúde irmáns! 105

A comezos de 1933, Francisco Fernández del Riego, nas páxinas de Universitarios,
nº 2, recolle a publicación mindoniense para destacar -como xa fixera A Fouce-- a
súa filiación e militancia nacionalista:
Galiza
«Galiza,,, revista de estirpe netamente nacionalista, esfuerzo vigoroso
de rebeldía y juventud, lanza, desde Mondoñedo, en vuelo de
horizontes y entre vientos de la Frouseira, voces de galleguidad y
modernidad, de cultura y de política.
Nosotros traemos aquí su nombre en cuanto significa una orientación
exacta de espíritus nuevos y la realización de un ensayo en la
actuación política 106 .

Terán que pasar varias décadas para que críticos e estudiosos da poesía galega reparen na significación de Galiza. Neste terreo Modesto Hermida foi un verdadeiro adiantado. Na súa ampla análise da revista cunqueirana constatamos hoxe carencias, pero
sen dubida o seu traballo continúa a ser meritorio e digno sen dúbida de atención.
Tras da descrición dos números 1, 3 e 4 -únicos dos que se ocupa- Hermida conclúe que Galiza
é unha revista literariamente avangardista, con abundancia de textos
poéticos e que politicamente mantén unha liña de esquerda
republicana no marco dun claro galeguismo nacionalista 107 .

Menos explicables son as insuficiencias do traballo de César Antonio Molina, (posterior ademais ó de Modesto Hermida), que só coñece os números 3 e 4 da revista,
situada para el na órbita da dirección de Fernández del Riego. Define a publicación
como "revista cultural, fundamentalmente !iteraria" que "representa igualmente unha
postura moi nacionalista galega" 108 e estaría na liña de Yunque e doutras españolas
como Nueva Cultura ou Octubre.
Fernández del Riego, que coñeceu xa de mozo a Cunqueiro, lembra cómo a partir
do 25 de xullo de 1931 empezou entre ambos unha relación epistolar. Nese mesmo
ano, en carta do mes de agosto, Cunqueiro dá conta da tentativa de fundar en Mon-

10

5

A Fouce, nº 57, Bos Aires, 15-XII-1932.

106

Universitarios, nº 2, Sección "Archivo bibliográfico", 1933.

107

Modesto Hermida, As revistas /iterarias en Galicia na Segunda República, op. cit., p. 77.

108

César Antonio Molina, Prensa /iteraria en Galicia (1920-1960), op. cit., p. 412.
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doñedo un semanario nacionalista, Acción galega, e de alugar, para confeccionalo, a
imprenta na que se fada Renovación. E engade del Riego:
Seguíronlle a esta outras cartas, relacionadas sempre con ideacións
editoriais, ou demandas de traballos cos que participar nelas. Os
propósitos de tirar do prelo follas !iterarias e textos galeguizadores,
viñan xa dos días lugueses, cando o escritor ultimaba os estudios de
bacharelato ... Producíronse máis tarde as actividades que andou a
reflexar na publicación Galiza e nos diversos impresos que animou.109.

O mesmo Fernández del Riego (que descoñece a saída en 1933 do número 5 de
Galiza) engade novos datos respecto da que foi a primeira publicación dirixida por

Cunqueiro:
tirou do prelo, coa axuda dun reducido grupo de amigos, unha folla
xuvenil co título de Galiza. A edición inicial saíu o 25 de xullo do ano
devandito, como unha amosa de poesía nova. Presentouna como
voceiro do "Día de Galiza". Sucedéronlle a este, en diversas datas,
catro números máis. O último apareceu no outono do 1932, xa con
formato de revista. Figuraron nel, Bemardino Vidarte como debuxante,
e como animadores e colaboradores, Raimundo Aguiar, Díaz Xácome,
Iglesia Alvariño, eu, e o propio Cunqueiro, naturalmente. Tiña a
publicación un certo acento vangardista, inxeria varias textos poéticos
ou de prosa, e reflexaba unha liña de galeguismo nacionalista 110 .

Na súa ampla e ben documentada monografia sobre Aquilino Iglesia Alvariño,
Luciano Rodríguez refírese a Galiza, "que dirixía en Mondoñedo A. Cunqueiro", como
unha das publicacións nas que conflúen escritores de varias xeracións (Entre dous
séculos, Nós, 1925, 1936) para de seguido situala con máis exactitude:
Xa na Segunda República van aparecer outras publicacións que terán

como protagonistas moi directos aos homes da Xeración de 1936;
referímonos a Cristal, Papel de Calor:, Galiza, Resol e Yunque 111 .

E precisar, así mesmo, a situación de Galiza como voceira da Xeración de 1936,
xeración á que:
Hai xente e revistas que lles serviron de canles de expres1on; así
Cristal, publicada en Pontevedra nos anos 1932-1933, Galiza (19301933) e Papel de Colar 0932), que dirixe desde Mondoñedo Álvaro
Cunqueiro, ou Resol (1932-1936), dirixida en Santiago por Álvaro
Cunqueiro e Luís Seoane.
En todas estas publicacións atopamos os nomes dalgúns dos máis
significativos membros do 36: Álvaro Cunqueiro, Díaz Xácome,
Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Mª Álvarez Blázquez, Carballo
Calero .. .11 2

109

Prancisco Fernández del Riego, Álvaro Cunqueiro e o seu mundo, Vigo: Ir Indo, 1991, p. 152.

no op. cit., p. 88.
111

Luciano Rodríguez, A poesía de Aquilino Iglesia Alvariño, Lugo: Servicio de Publicacións da Deputación Provincial
de Lugo, p. 56.

112

op. cit., p. 59.
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No seu estudio sobre Cunqueiro, e despois de precisar que foi en Vallibria onde
tivo lugar "a estrea de Alvarito" como escritor, Dolores Vilavedra e Xosé M. Salgado
anotan a súa presencia e a doutros colaboradores en Galiza 113 , advertindo o papel
fundamental de Cunqueiro na publicación que el mesmo "saca á luz":
Arnais do poemas Rotos mortos de Cunqueiro , Galicia recolle
aportacións poéticas de Carballo Calero, Julio Siglienza, Fermín Bouza
Brey, Xosé Mª de la Fuente, Emilio Mosteiro , Euxenio Montes,
Eduardo Blanco Amor, Outeiro Espasandín, ]osé Ramón Santeiro e
unha pequena prosa de Alejo Barja Prieto. Manuel Antonio e Luís
Amado Carballo, poetas xa desaparecidos daquela, están tamén
presentes con algúns dos seus versos na devandita publicación114 .

Pola súa banda, Enrique Santos Gayoso na ficha correspondente a Galiza omite
algúns importantes datos da publicación que, dende logo, non coñece na súa totalidade. De seguido, o seu comentaria é o seguinte:
Revista cultural y !iteraria en la que se dan cita los más destacados
prosistas y poetas del momento . Hay un espíritu político de
izquierdas en la publicación; en uno de sus primeros números
explicaban que su primera intención era que saliese «á rúa como unha
folla de poesía nova; agora dedicaríase á cultura e á política, ben
entendido que cultura e política, siñifican para nós, denantes de nada
galeguidade e modernidade» 115 •

Moito máis pobre aínda é a anónima nota que aparece na Gran Enciclopedia Gallega116, que destaca en Galiza a presencia de boa parte "de las voces jóvenes de entonces, algunas con acentos de novedad". Salienta tamén as homenaxes a Luís Amado
Carballo e Manuel Antonio.
Pero as páxinas máis rigorosas e definitivas sobre Galiza viñeron nestes últimos
anos da man de Armando Requeixo e Claudio Rodríguez Fer. Este último deu ó prelo dous artigos 117 sobre Galiza nos que a publicación mindoniense aparece estreitamente vencellada á etapa xuvenil e nacionalista de Cunqueiro. Despois de dar conta
dalgúns pasos desa etapa, Rodríguez Fer estima que
a revista Galiza por el dirixida durante a Segunda República, ofrece
unha documentación inestimábel para detectar e comprender a
postura galguista do xove Cunqueiro, xa que tal publicación foi nada
menos que o primeiro órgano público concebido polo autor, ademais
do seu primeiro voceiro de carácter político 118 •

Despois de analiza-la contribución de Cunqueiro a Galiza en editoriais, notas de
consigna e artigos diversos, que confirman como o escritor asumiu o compromiso
113

No mencionado estudio aparece como cabeceira Galicia en lugar do correcto Galiza.
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Xosé Manuel Salgado e Dolores Vilavedra, Álvaro Cunqueiro. Día das Letras Galegas 1991, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991, p . 22.
115

Enrique Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega 1800-1993, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1995, p . 127.

116

"Galiza'', en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 15, Santiago/Xixón: Silverio Cañada Editor, 1974, p. 88.

117

Citados no primeiro apartado deste traballo.
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Claudio Rodríguez Fer, "O nacionalismo galego de Álvaro Cunqueiro", en Acometida Atlántica, op. cit., pp. 175176. Este traballo aparecera pre~iamente en A Trabe de Ouro, nº 7, Santiago de Compostela, 1991.
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nacionalista ata os comezos mesmos da guerra civil, semella evidente para Rodríguez
Fer --e a folla mindoniense é axeitado documento ó respecto-- que
~dealismo galeguista, conciencia nacionalista e antiespañolismo
arredista son os tres elos que progresivamente se ensarillan no
itinerario ideolóxico do primeiro Cunqueiro, ubicado ás veces en
posicionamentos que ían máis alá do minimalismo do estatuto de
autonomía anteproxectado en 1933 119.

Pola súa banda, nos seus tres artigos dedicados a Galiza, Armando Requeixo fixou
por vez primeira a totalidade dos números de que consta, identificou 12º a Cunqueiro
como director e determinou o prelo do que saíron os números 3, 4 e 5, ofrecendo os
sumarias dos números 3 e 5. Ademais, trazou un percorrido descritivo das páxinas da
publicación, recolleu outros escritos de Cunqueiro en publicacións mindonienses 121 e
subliñou en Galiza, por comparación coas súas veciñas da época, "a súa periodicidade, o idioma empregado e o seu forte compromiso político" 122 ; é dicir: a regularidade
da súa comparecencia, o monolingliismo galego e a defensa do idearia nacionalista.
Recentemente, o mesmo Armando Requeixo no seu estudio 123 e catalogación das
publicacións de Mondoñedo, ofreceu unha breve pero precisa ficha de Galiza, na que
se reflicten con exactitude os principais datos da folla mindoniense.
A máis actual das referencias a Galiza témola no Diccionario de Literatura Galega, 11 (Publicacións periódicas)1 24 , coordinado por Dolores Vilavedra. Nas súas páxinas advertímo-lo espacio e tratamento axeitado para a publicación cunqueirana,
pero ó restrinxi-las fontes de información ós traballos de Modesto Hermida e César
Antonio Molina atopamos algunhas inexactitudes e falta de datos no que respecta á
dirección, totalidade de números, periodicidade e outros, que si figuran nos citados
estudios de Armando Requeixo e Claudio Rodríguez Fer, varias anos anteriores a
este diccionario literario.

n 9 art. cit., p . 183. Véxase ademais, no mesmo volume de Rodríguez Fer, "Cunqueiro e a vangarda do Leste Galego",
pp. 243-251; este artigo fora publicado con anterioridade en Congreso Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993, pp. 265-272.
120

Armando Requeixo, "Aparecen dous números descoñecidos de Galiza, revista dirixida por Cunqueiro", art. cit., p. 50.

121

Armando Requeixo, "Álvaro Cunqueiro na revista Galiza e outros escritos mindonienses", en Álvaro Cunqueiro.
Escritos recuperados. Día das Letras Galegas 1991, Santiago de Compostela: Servido de Publicacións e Intercambio
Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 1991, pp. 43-69.
122

Armando Requeixo, "Cunqueiro na revista Galiza", en Congreso Álvaro Cunqueiro, op. cit., p . 635.
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Armando Requeixo, Escritores mindonienses, op. cit., pp. 106-107.

124

Dolores Vilavedra, Diccionario de Literatura Galega, II (Publicacións periódicas), Vigo: Galaxia, 1997, pp. 240-241.
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1.6. Consideracións finais
Galiza (1930-1933) foi unha folla !iteraria na que, a través dos cinco números que

chegou a tirar, a literatura foi cedendo terreo en beneficio daquelas achegas de carácter político e social que manifestaron os problemas e inquedanzas da xuventude
nacionalista dos anos trinta, en particular da mocidade mindoniense. As súas páxinas
evidencian unha notable presencia de Mondoñedo, onde naceron, e por elas vémo-los seus escritores, a súa paisaxe, o seu pasado histórico e os seus problemas presentes naquela época.
Pero, como outras publicacións coetáneas, Galiza está fortemente vencellada á simbólica data do 25 de xullo, Día da Patria Galega e festividade que o galeguismo en
xeral e o nacionalismo en particular aproveitaba para se facer notar en toda clase de
publicacións. A literatura e a problemática política adoitaban mesturarse na paixón
compartida por Galicia e raro era o xornal ou revista que non tiraba un número especial ou un suplemento. Lémbrese que Cristal naceu o 25 de xullo de 1932, que Resol,
Nós ou A Nosa Terra, entre outras publicacións, ofreceron nesa data números especiais ou extraordinarios. Esta tradición cobrou vitalidade nos anos da República e, aínda como anécdota, podemos lembra-la ilusión de Ánxel Casal e outros galeguistas en
que os Seis poemas galegos de Garda Lorca puideran aparece-lo 25 de xullo de 1935,
cousa que non sucedeu por diversas circunstancias.
Álvaro Cunqueiro dirixiu e guiou Galiza e, ó seu redor, un grupo de escritores amigos que, na súa meirande parte, non conseguiron facer obra !iteraria de consideración.
Nese senso, as excepcións foron Aquilino Iglesia Alvariño e Xosé Díaz Jácome. De
Vallibria primeiro e, de seguido, de Galiza saíron as primeiras manifestacións -poemas e artigos- do Cunqueiro escritor nos terreos da lírica e do xornalismo literario e
político. Certamente, Galiza andou preto de Vallibria e no formato e deseño de páxina a similitude semella clara. Por non falar de moitos colaboradores comúns: Álvaro
Cunqueiro, Xosé Díaz Jácome, Francisco Fernández del Riego, Xosé Mª de la Fuente,
Xosé Ramón Cigarrán, Alejo Batja Prieto, Aquilino Iglesia Alvariño e outros máis.
Tamén as dúas incluíron poemas de Antonio Noriega Varela e Manuel Leiras Pulpeiro.
Case corenta sinaturas, todas de escritores galegos e en galego case na súa totalidade, deron pulo a unha Galiza sempre modesta e humilde na súa materialización
editorial, pero chea de paixón, xuvenil e contestataria, crítica e fondamente preocupada por Galicia, eixo e centro único de tódalas súas páxinas. Nelas, ademais dunha
cumprida panorámica da poesía nova, están os soños, ideas e propostas dun ilusionado grupo de mozos nacionalistas que desexaron unha Galicia mellor, máis libre e
culta, disposta por si mesma a encarar un futuro máis prometedor.
En moi boa medida estamos diante dunha publicación xeracionalmente representativa dos escritores do grupo de 1936, que se manifestaron nos anos da República ou
aínda algo antes. Pero se isto é certo, e aí están os nomes de Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo Calero, Francisco Fernández del Riego e outros escritores mozos de Mondoñedo como impulsores e colaboradores activos da publicación, non é menos evidente que nela conflúe a xeración anterior, dos vangardistas e novecentistas, representada, entre outras, polas súas tres voces líricas maiores: Luís Amado Carballo,
Manuel Antonio e Luís Pimentel.
Que Galiza evolucione dende a súa condición inicial de escolma poética a voceira
das aspiración dos ideais do nacionalismo representa, en definitiva, o paso da estéti-
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ca á ética, da literatura á política, da poesía ó xornalismo de signo social e político.
Esta evolución e maila praxe lingi.iística do galego e aínda a exclusiva condición galega de tódalas sinaturas peculiariza a Galiza fronte ·a tódalas súas coetáneas (Resol,
Cristal, Yunque, Universitarios, etc.) Doutra banda, non semella dubidosa a súa converxencia con algunhas como Nós, A Nosa Terra e outras representativas do nacionalismo nos anos trinta.
Prestixiaron Galiza sinaturas ilustres das que xa fixemos mención de abondo. Sen
embargo, ata hoxe mesmo, foi pouco e mal coñecida, situación desgraciadamente
habitual coas publicacións galegas do noso pasado aínda recente, orfas de atención e
coidado -agás algunhas excepcións- nas nosas bibliotecas e hemerotecas. A nosa
historia literaria precisa unha revisión que recupere e actualice autores, títulos e publicacións merecentes de estar a disposición da comunidade de estudiosos e investigadores e do lector en xeral. Son hoxe en día non poucas as revistas e xornais dos que
é urxente obriga dar cumprida noticia e difundir de novo as súas páxinas, esforzadas
e meritorias, que son parte irrenunciable do noso pasado cultural e que agachan
algúns dos nosos sinais de identidade como pobo.
Galiza non foi allea á curta andaina que, como unha constante con moi poucas
excepcións, constitúe o destino de tantas e tantas publicacións literarias, mortas despois de dar, entre atrancos de todo tipo, os seus primeiros froitos. Coñecida hoxe na
súa integridade, tal e como foi, a súa recuperación restaura un breve capítulo da vida
cultural de Mondoñedo, do Álvaro Cunqueiro escritor, do espertar do nacionalismo e
da literatura galega. Non é pouco.
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1.7. Notas sobre Papel de Colore Frol de mversos
Breve noticia de Papel de Color
Cando, en 1933, remataba a xeira de Galiza, no mesmo Mondoñedo e dende a
"Oficiña Lírica" -rúa Méndez Núñez, nº 26, faiado- do Este galego iniciaba Cunqueiro unha nova empresa !iteraria, Papel de Color, agora exclusivamente poética.
Aquilino Iglesia Alvariño e Bernardino Vidarte (este como ilustrador) eras os seus
colaboradores.
En Papel de Color debeu influír, pola súa condición de follas poéticas a cores, Resol,
que dende maio de 1932 saía en Santiago de Compostela da man de Arturo Cuadrado e Luís Seoane, amigos de Cunqueiro. De feito este proxectou un nº 5 ("Papel
homenaxe a Resof') que non apareceu e que foi substituído por outro de "Homenaxe
a Pondal".
A cronoloxía da publicación (1933-1935) está fixada unicamente na indicación do
sobre azul do nº 1, no que lemos ó pé: "No III anal de Manuel Antonio", que naturalmente corresponde ó ano 1933. No nº 5, derradeiro da serie, figura "Mondoñedo,
Galiza, 1935".
Consta Papel de Color dun total de cinco tarxetas de distintas cores e mailo antecitado sobre azul. Cun formato pequeno (11,5 x 17,5 cm) con mínimas variacións agás
no caso donº 5, que é unha tarxeta dobre e pregada. De acordo coas declaracións do
propio Cunqueiro a Modesto Hermida, tratábase --con estas tarxetas- de agasallar ós
amigos e de cada número tirábanse trinta ou corenta exemplares saídos da imprenta
que en Ribadeo tiña un amigo de Cunqueiro, pero seguramente tamén doutra de Mondoñedo, Sucesor de Mancebo, vinculada con anterioridade a Galiza. Como no caso
de Prol de Diversos, que no prego nº 1 especifica ó pé "fora de venda", foi así mesmo
Papel de Color unha publicación non venal.
O contido e outros datos de Papel de Color foi ofrecido xa hai tempo por Modesto Hermida e máis polo miúdo por Claudio Rodríguez Fer. Citemos aquí soamente
os colaboradores, que foron, por esta orde: Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Ricardo Carballo Calero e, de novo, Cunqueiro. No nº 5 está representado
Eduardo Pondal. A rareza desta mínima e fermosa serie poética, hoxe inatopable, e
o seu notable interese xustifican dabondo a súa reproducción facsimilar, que sen
dúbida constituirá unha ledicia para tódolos amantes da poesía e particularmente da
nosa poesía galega.
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Papel de Color del poeta Álvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro, el mejor poeta joven - juventud sustantiva, no adjetiva- de
Galicia, edita para grata sorpresa de sus amigos el número cuatro de su «Papel de
Color", eses sobre que nos trae inesperadamente un poema esta vez finamente triste, a la muerte, cinco años ha de aquel otro gran poeta intenso y dislocado que fue
Manoel Antonio .
Son finas y puras tradiciones !iterarias las que recoge este gesto del poeta de la
«Cantiga Nova". Amanecen días de retorno a ese sentido escogido, íntimo y de amigo
en la poesía. De nada estamos hoy más lejos que de aquellos Manifiestos, Proclamas
y Partidos en cosas de poesía de los años aún cercanos de la postguerra. De aquel ser
de la poesía para la masa, como lector y como estilo. Sustantivamente agresiva entonces como ahora es entrañablemente amante y amable.
Como aquella poesía castellana y andaluza de las postrimerías del XVI que hizo surgir de un sobre encantado y dirigido a un caballero pretendiente en Corte esa poesía
la más honda y grave de su literatura que es la Epístola Moral a Fabio, y sobre todo
como nuestros viejos Cancioneros medievales, oro y bruma de la literatura gallega,
que fueron colecciones particulares, nuestra joven poesía -la que preside Álvaro
Cunqueiro--- encontrá esta forma de llegar a cada uno de nosotros en la intimidad
cerrada de un sobre, en papel de color, amable y gracioso, como una carta de la novia
imposible que todos esperamos.
Hoy es un recordatorio -diríamos Elegía?- en la más pura poesía finamente triste y dulcemente serena de aquel poeta primerísimo que se llamará eternamente Manoel Antonio, poeta del Mar.
Los periódicos gallegos y sus articulistas olvidaron ya este año, al quinto de su
muerte, la fecha triste para nuestras letras. Es igual. Este homenaje entre fieles, íntimo y sencillo pero intenso, es superior a todo el ruido hueco de las negrillas y de
los adjetivos.
Porque esta hojilla verde, de verde mar, ilustrada con peces y caracolas, homenaje
el más delicado a un poeta y el más íntimo es recuerdo que llena de melancolía, fantasías nuestros silencios de amigo.
En otra hojilla, una caracola robada a las playas del norte de Mondoñedo, que no
es de esas que los veraneantes usan después como pisapapeles en sus oficinas, sino
altavoz amigo de la «Oficiña lírica do Leste galego", nos anuncia para muy pronto nuevos Papeles de Colores.

Juan Luis Ramos Pérez-Coleman
(Heraldo de Galicia, 4-II-1935)
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Papel de Color
Álvaro Cunqueiro es un originalísirno poeta gallego, de un enorme prestigio entre
los de su ugeneración>• --esto de las generaciones ya va resultando un tópico, aunque
no es feo, por resultar un tanto bíblico-- y que ha encontrado el medio de ser supropio editor y el de los demás, lo cual resulta casi más difícil que escribir buenos versos.
De este modo, Cunqueiro puede ser independiente de la provindencia de los escritores gallegos, el inevitable y heroico Casal.
Aparte de seis libros, ••plaquettes .. de gayas portadas en colores, y de sus colaboraciones en "Nós,, y en donde sea, Cunqueiro tiene, somos si dijéramos, su revista propia, una espede de "Gaceta de Álvaro Cunqueiro.. , dictador de un Parnaso independiente para él solo, lo cual resulta ya el colmo del separatismo: el separatismo del que
se separa él solo de todos los demás.
Acaso no le debiéramos aplicar, ni en broma, la palabra separatismo, que al fin y al
cabo es demasiado colectivista y atentatoria contra la limpieza de la individualidad pura.
Inconvenientes de aplicar a la poesía tecnicismos procedentes de la política.
Esta revista -tampoco se puede llamar revista- esta «Gaceta de Álvaro Cunqueiro .. , de una sola página y con un solo original literario cada número, que se recibe
bajo sobre ilustrado, y que no se paga, no tiene por único colaborador a Cunqueiro,
sino a otros poetas.
Y no colaboran en ella solo los vivos, sino también los muertos. Por ejemplo, en el
número 5, que acaba de salir y que es extraordinario, colabora Eduardo Pondal.

Nada más gallego que esta colaboración de los difuntos con los vivos, que esta
interferencia de éste con el otro mundo.
Cunqueiro, poeta, se comunica tanto con los muertos, como si fuera historiador o
espiritista, sin ser lo uno ni lo otro. En su afición plausibilísirna a las cosas que se salen
de la regla general, rebusca también en el pasado de Galicia, en busca de heresiarcas,
cuyas doctrinas estudia y a veces expone. Como la mayor parte de los herejes que hubo
en Galicia fueron grandes chiflados, sus concepciones resultan del mayor interés.
Cunqueiro, inquisidor -según tal versión- no encontrando víctimas que quemar
--en efigie, por supuesto--- las inventa. Claro que antes de él, ya hubo algún escritor
eclesiástico que, no contento con las herejías reales, históricamente producidas, catalogó y condenó las posibles, las _que pudieran producirse.
De todos modos, en «Papel de Color.. no se habla de estas cosas.
Cunqueiro es conocido del público orensano, por una bella conferencia en la Exposición de Colmeiro en el Liceo.
Las palabras que dedica a Pondal en el número 5 de ..papel de Color. son profundas y certeras. Son un bello homenaje que él solo, siguiendo su procedirniento de
genial individualismo, dedicó al Bardo Bergantiñán.
"Papel de Color.. es una hoja que merece leerse y guardarse.

Heraldo de Galicia, 18-II-1935
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Breve noticia de Prol de Di-versos
No ano 1935 finaliza a andaina de Papel de Colar e comeza (e remata) a de Prol de
Diversos, nova e efémera aventura lírica que Cunqueiro protagoniza dende a súa "Oficiña Lírica" mindoniense. Estamos, sen dúbida, diante do que Armesto Faginas chamou "divertimentos de xuventude" ou xogos poéticos cos que un Cunqueiro mozo
sorprende e agasalla ós seus amigos.
Continuación de Papel de Calor, o modelo de Prol de Diversos (que consta dunha
tarxeta dobre e pregada e tres máis, todas numeradas en diferentes cores) semella ser
así mesmo Resai, coas súas "follas voandeiras" a cores. Arturo Cuadrado, o seu principal impulsor, foi bo amigo e ata editor de Cunqueiro, que frecuentaba os faladoiros
da Librería Niké nos anos trinta, cando estudiaba en Santiago de Compostela. Dende
as páxinas de El Pueblo Gal/ego saudaba o Álvaro mozo a aparición daquelas rimas en
"paxariñas de papel.. das mil e unha azas que ten Resai" coas que o agasallaba o seu
amigo Arturo Cuadrado.
Prol de Diversos tivo un só número --que datamos en 1935, pasado o mes de
maio- que contiña catro tarxetas con poemas de A. Rimbaud ("Royanté", traducido
ó galego por Cunqueiro), Aquilino Iglesia Alvariño, Cunqueiro e R. Bacon (outra volta traducido por Cunqueiro). As viñetas son de Bernardino Vidarte. O nº 2 anunciado
(ía levar poemas de Leon Paul Fargue, Stéphane Mallarmé, ]ames ]oyce, ]ules Supervielle e Manuel Antonio), non apareceu.
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EDICIÓN FACSIMILAR

As leiras da terra -degoran inzarse de xurdlos froitos de unlía Nova
Edade ...
Por elo, nos seus surcos-almas dos seus fillos-botàmos · oxe ista
presada de semente...
¿Millor semente que o_s versos? Non-o hai...
Os poetas son .. se_mpre os çievanceiros de un millor xeito de vida:
seus corazons s~n ·diverxencias de vieiros que refrenan novos hourizontes ...
Os homes -de sença realista; os prácticos deixamos o trocar en realidades os seus sónos ...
A eles tamén lles o/rendamos a seitura da id_
eal sementeira ...

6RLIZR
MONDOÑEDO, SANT-IAGO DO 1930

NAS SEITURAS CEDAS
As cantigas do Berce

o ·' Dia

de Oalicia

A festa de Santiago, a do Santo Patrón das Españas e o día de Galicia ... Festa de tradición, xebre carriola de Botafumeiro, estoupido de foguetes, queima da
fachada lostregante, danzas dos ccocos• na Corticela Compostelán os repiniques
do punteiro, Ofrendà do3 Rtis pol-os bos feitos e axudanzas con que o noso
Patrón os colmoti dend' os tempos d0s mouros ...
Mais o noso Señor Sant-Yago, o p~regrino humildoso, o das cunchas de viei·
ra no sayal, o do bordón' enxebre, o- de cara de bondade e surrisa saudosa, non
quere dos seus bos galegos esa solá expresión de cariño e reverencia. Quere
mais. Basta ollar aquil seu dedo petreo indicando o Hic est. .. pra comprender que
inda está recordándonos as palabras que noutrora dixo: o ... E o c.;amiño que tu
viste enno ceo, das estrelas, sabe que che demostra que te debes ayr con moy
gqm poder e livrar o meu camíño e a miña terra ...
,: ~ : O dia de Galicia pois, ha de ser un esforzo por librar a nosa terra, unha peregrinaxe dos gallegos o cLibredón> da Oalleguidade, un eslongamento ·das. nosas
~óluntades faguendo honor as parolas d·o Apóstol noso.
E pra eso, háse comenzar facendo da Frouseira, un símbolo vital, unha exaltación como precursora do galfeguismo, e nun dia coma hoxe, fincar, espetar alí
no bico do penedo mais ou'to, a bandeira de Galicia pra que as frvliñas p~querre
chiñas-que _dixo o poeta-non agarden mais, cal gromos de sangue callada, por
que se paguen contas vellas.'..
'
Alejo Barja Prieto.

Noite de San Lourenzo
Chuvia de estrélas,
que pol·as ruas do ceo
van, cal ctaxis>, de carreira ...
A miña alma ensoñadora
vai n-un de eles de viaxeira.
Na encrucillada das ruas,
pra dirixir seus viaxes,
brHan as luces inmobles
dos pranetas vixian~es.
N-eles·confía mrña alma
pra o ideal pelengrinaxe.
Hanse parado os luceiros,
co os seus motores tremantes,
que, refrenados, ecoan
na sua lus escintilante.
O meu corazón -resoa.
no tremar de istes cantares.
E, o-aquel intre, pasou
con estrondo de lumieiras
o •rápido• tla.Vía ·Lactea:
cada bufada. unha estrela ...
N-unha de ·elas veu miña alma
a quen a fixo viaxeira.

ROTOS MORTOS
. Anduriña~!...

Murchas i-esvaídas,
alongáronse ao .lonxe en revoadas1
-ànduriñas intemas-esquencidas
de vinte anc~k>s d' ilusiós caladas.
E pousái'onse na man doce e sinxela
da sua galeria; i-a laranxeira
do ceo regaloume unha estrela
obrigando na. obriga unha quimeira.
.Unha quimeira calma .e señardosa
feita toda de luces peryagadas
na ledicia do cáliz d' unha rosa.

Unha· rosa branca com' os camiños
aseixados e rexos das namoradas
mdrtas, dos valeiros niños.

A/varo Cunqueiro.

Xosé M. ª de la Fuente.
MOlldoñedo, 1930.

Brazos vacíos

Un carrito namorado
afogouse nun luceiro;
chora o monte y-a campía,
de loito vistíus' o vento.
Como un paxariño horfo
nas mans morreusem< o día,
arrechegueino ao meu peito
por ver si lle daba a vida.
Vaitc choiva e vente sol
qu' imos a xogar a leira
co moneco bonitiño
que meu pai trouxo da fdra.
Aquil berce está valeiro
y-a naiciña anda a chorar,
o meniño está no ceo
coas estrelas a brincar.
A campía escurecida
chora tremando co frío,
a probiña quedou horfa
qu' o ·día afogou no rio.

Oubeando pol' a bouza
o vento murcho d' outono,
anda pol' a noite adiante
triste coma can sin dono.
N' os meus beizos dorme o bico
qu' algun día ch' ei de dar
como ·dormen as estreias

arroladas pol' o mar:
Contei meu querer a lua
por non ter con quen chorar
Dend'enton as miñas magoas
son dondas com' o luar.
Ao chegar ao Carballino
eran as doce na lua
y' estaba morto o ca!lliño.
Pol' o camiño d' e~trelas,
esbaza o cantar do arrieiro.
Leva o compás n' as campaiñas
o macho que vai dianteiro.
No argadelo do teu corpo
<levando a miña emoción,
un repini~ar d' estrelas
voa no meu corazón.
Pra o muiño do luar
que fartan ríos de tebras,
a moura moega do ceo,
botaba o seu grau destrelas.
Xa canta o-vento gaiteiro
peiteandó os soutos barbudos
que a luzada virá cedo.
A costiña de Canedo
agarda ao sol que lle faga
a loira trenza do pelo
f Amado Carba/lo.

Homenaje a Oa/icia.
El canto de las nubes es la vida
Noche incesante o paso sin ventura
El mundo estremecido su sonrisa
El canto de las nubes la voz ~n las tinieblas.
Pero. suena mejor la tierra entre secretos
La sonrisa perdida en mudos continentes
Limitados al norte por pequeños océanos
De tinieblas inmóviles entre barcos nocturnos.
La tierra entre secretos son tus brazos vacíos
El canto de las nubes la canción de las islas.

/osé Ramón Santeiro.

Clamor na encrucillada
No anal de Amado Carballo.

Catei ollos verdegados
sob dos piñeiros
-hei médolde ramallos arrepiados,
cachoupos arreg~ñados ...
· arre·gañados ...
No trivium ispíúse a Lúa
de estrelas novas
-heimedo!6 saber da morte tú:1.
E a mendiña ficou núa ...
ficou núa ... núa ...

Pé de cruceiro atravesa
a Santa Compaña.
-Hei medolEntregáiine a facha alcesa,
Poeta, que a vida,pesa,
Convpsco xa non .hei m~<:IQI

F. Bouza

B~y.

lntenc.ions
Encheremol-as velas

a· madrugadâ~ .
Pendurando -en dous puntos ·éardii1ales
a randeeira esguía
d' o pailebote branco.
C' as sus mans loiras
acenan mil·adeuses as estrelas
e' a luz náufraga· d'

Inventaremos frustradas descobertas
a barlovento d' os hourizontes
pra acelerar os abolidos corazón·S
d' os nosos veleiro.5 defraudados.
Halaremos pol-o chicoté
d' un meridian innumerado.

N-a illa anónima
de cada singladura
esculcaremos o remorso d' a cidade.
Ela noitambula desfollará
como una margarida prostibularia
a Rosa d'os Ventos d'o noso corazón
Encadearemos adeuses d' escuma
pra todal-as prayas perdidas ·
Xuntaremos cuadernos en btánco
d' a novela errante dro vento
.
Pescaremos n-'a rede dàs rufas
ronseles de Simbad
E cazaremol-a vela
sobre o torso rebelde d' as tormentas
pra trincar a escota d' unha ilusión.
·f Manoel Atrtdfl1o

Ao afogado
Xa che levaron os ollos
relingadores de lonxamas
e pescadores de profondidades.
Xa che levaran · a voz
asolagada n·a. furna xiróvaga
por onde e_scoan as ·tempe_stades.
Xa che levaran os azos
enmallados na rede sonora
d' os cordaxes ereutos.
O vento aida escavaba
c' as poutas d' escuma
n-a xerfa
mais cadaleitos
las xuntando soedaaes·, ·
Por un burato ·d' Mar
chopaches un día a buscàrté. ·

o

A noiva goleta
enloitada de brar1c1J
que cose roitas esquencidas
acena n-o vento as suas velas
como ese pano d' ·as despedidas.
t Manoel Antonio

i~SCOLMA
Margarida que vas pro
muiño
Margarida que vas pro muiño
lalàlo ai lalala
Margarida chégate acá.
Margarida que vas pro muiño,
Pousi a veira do meu teu foi.
Os sapos escoitan e din cro cro.
Non hai galán, ·Margarida,
Non hai galán n' esta terra
Capaz de moer o Sol~

Rio
E ain siquera t~ río,
has de poder ir ô ceo.
Acádate a· mar en êxtasis
pa;a levane nun veleiro,
con dúas nubes por velas
e c' o orl'allo ¡;or remo.
Sete cabalos _te acadan,
ensillados pot-o invemo,
sete cootft ,.r espõras~
briznas de vento por freno.
Mais- nin siqQera ti, río,
has de poder ir ô ceo.,
que eres vento arrepentldo,
que eres terra e non luceiro,
ensqño,,qJW. sioña o·tJUW~o ·
pr.a esquencerse que é penedo.
. Euxenio Montes.

Dos ermos · astraes
Cabras

A noite agoita saudades
mentras,
a neve,
caen do,
vai orballando nos agros
leite d-as ca·bras do ceo.
III

Pastor-eando loceiros
repioicaba na frauta
o pastor,
-vento mareiroba2ullas de lus, a lúa
braoca,
de me$ de Xaneiro.
Repinicaba saudades
dos tempos do vrán,
i' o inverno,
com-un·Pta• cunr.a de leite
callou a lúa no.ceo.

~on. sono,

meténdose n-a noite.

Mail-o' cabrón do loceiro
da tarde, com-a decote
berra, encetado e doíd~
na soedade da noite. '
11

Berran. as estr~tas

1
O coro das prayas cRnta.
Bótase o faro a nadar

co teu relembro a deriva
e o degaro n-aHa mar.
A.ria ten nos seus beizos
a escuma do meu cantar.
2
. O faro de Corrubedo

dirixe e leva o compás
o cortexo das tuas verbas
e as vagas da pleamar.
3

Voan pra vir o naufraxio
do teu adeus derradeiro
todas as fiestras do porto
collidas na man do vento:

Ledo s' ·alporice·o. prado
que dQ teu prado go~tei
nun leifo de Sol dourado ...
¡Amo.res ei, a.mores eil

4

Hoxe tan solo o desfile
dos teus relembros en cross,
probe ,ttoto <fo; taixi
ou torreiro d-un farol.

E. 8/aru;c Amor.

POEMAS

Emilio Mos1eiro.

f ulio Sigaenza.

Carreteira da serra:

CANZON LEOA
Descordo pra ben
muiñar
Moe, moe, rodicio do Sol.
ai, o corpo da nena leda
fitada de evocazóns.
Mõe, 'moe, na acea infinida
das estelares moegas,
ai, os fros da mtftiña branca,
ai, .o van da rapaza leda.
Tatuarás de lembranzas,
ai, o seu pensameeto en tréboas.
Moe, moe o crudel corazonne
ca roda da Lúa albela
que no meu muiño real-moefica o aceeiro a esptçita.
Moe presto o adibal das cántigas
que se aforcan as mozas senlleiras!

As cabras da Vía Láctea
tir:::roa-a6 mente hoxe;
o C!bteiro vai ·

un non tocado tesoute).
¡Amores ei, amores ei!
Ledicias do prado choutan
- ¡canta ti que ea bailarei
i-os dedos dol t'apoupan_.
¡Amores ei, amores ei!
Pra que os teus labios· maduren
un .sol novo che darei
-pra que os meus bicos aturen¡Amores ei, amores, elf
O prado a florir de soles
que pia ti saturarei,
ca«do en meus:braz&s t' arroles..
¡Amores ei, amo¡es .ei!

Alalis do mar

Anda augã--moe;-moC"-<ios degaros

desacougada na presa....
Nanai Noite, vella aboa - moe moeremenda o cribo de estrelas ... '
..
Moe, moe, rod1c10 do Sot.
ai, o gran da meniña leda;
pon o tanxedoiro amante
da serán cama·nduleira
e a orballada ira caendo
no foi da veiga se-rea.
.
M
. oe, moe, .remoe, remoe,
a1, ledat

oo foodo silenzo.

F. Bouza Brey.

Bailava corpo b~lido
que nunca ouvera amigo
¡Amor e-iJ
Baila va corpo delgado
que nunca ou.vera·amado
¡AmoP eíl

Martift Codn:t.

Choutan ledicias no prado
-florido de ti quedeique s' ese.acha o sol dourado.
¡Amores ei, amores eit
Agroma o prado ledkias
-pQf ti e por miR, ben·o seiº sol ouro para albricias.
¡Amores ei, amores eit
No estuche d' un prado d' ouro
gardas, que ben cho mirei,

o teu saltQ·~fávase no lomb&da 11ontaoa:

e a wa b 1ca moroe a beca queimada
do praueta.
·
Carreteira da serra:
o son da hia .melodia
bailan as miñas pernas.
Outeiro Espasandln.

CANÇQN DAS LAVANDEIRAS
.
· ·
Pousados · nas cordas _?S paniños movían as áas.·
frao Wl S() pano que\>LQOgU'lnn:or(t'a v'OõDa
com? as ondas dQ ~are $~ unha soa onda que- avapça.
A duo co regato as. lavaD'deiras cantaban;_ .
··
o bater a roup_a _na pedr.a pJngas saloucaban
e a cançón das lavandetras de auga se moUabJ
i-era coma auga f¡esca, e_pura, e crara.
A maífá estaba chea toda de inxelezas de infanza·
ofercía o seu corpo â hOme como unha muller na:n-0rada
O lonxano estaba preto, o ceo coa man se acad~ba.
- En cada corda unha pomba equilibri~ta avançaba.:....
N-un lecer do trafego, as lavandeiras, caladas.
N-a i-augá do regato .a súa cançón afogara.
Pra pescala, eu tendín está lírica cana.
Ricardo Carballo.

Al brindarle tu mano
.
Je ofrecerás la mia. Dile que yo,
impacientP,
lo espero todavia;
¡También te matchas tú! Ayer
y si no viene pront.o,
por el mi~mo camino se fué Amado.
lo busco cualquier díal
También tú qui~res ver
Ya ves,
la estrella de tu vida,
aqui me dejas en esta espera dura
y te vas,
mlra11do a ta·s esfrellas y a la bóveda oscura
sin avisar ni siquiera tu partida
y dialogando a solas.
ni cuando llegarás.
Tal vez hablo con Dios
¿}enias tanta prisa?...
.
cuando a mi me parece que me escuchais los dos.
Ya pudiste-manda:rme tu mensaje en la brisa.
Pero ya tu verás el dia en que los tres
¡Que maios camaradas el otro y túl
nos encontremos juntos
dRecuerdas? Amado fué el primero;
y
de ·vuelta otra vez.
ni una carta,
¡Haremos
tantas cosas!
ni un guiño
En
tu
nave
velera
de luz. ¡Nada 1
muy
alta,
alzaremos
Después "e la partida,
ntUy
alta
¡¡nadal!
la bandera ·
¿Te enteras?
del
·país ignorado y que tanto conocéis los dos.
Ya vamos siendo pocos, ·
Será
1a primera vez
.
y la gente sospecha que no somos tan locos
que
tu
velero
surque
los
mares
.sospechados
como antes nos creía.
¡Qué no bagas tl! lo mismo que Amado· hizó aquel dial sin que se abran los ojos·dé los tres,
asombrados.
Y a ver si me lo. traes en tu nave veleta
Llevarás tu las hojas de a bordo.
_que estuvo fardo tiempo tembtorosa de espera
En el via]e,
·
frente _al puerto,
Amado será el guia para mi aprendizaje.
en la rada,
Iremos a los sueños,
lanzando al infinito la voz de tu llamade.
y
tal vez más allá,
Tu voz desfalledente de dolor y a·gonía,
potque
entonces -seremos dueños de la verdad ...
que ahora va en el éter
¿Y que estreita d·e aquellas pertenece a Oalicia?
•
·
sirviêndot_e de·guía.
¡Ah, ya la conozcol
¿Ya :sab~ :~ 4,~~ ~fti<>: donde Amado se encuentra?

Dospodida a Manuel Antonio

cre~oute a penedía,
n' un espasmo de forza,
contr' a fe das estrelas.
Cureteira da serra,
ahcazada o cadavre· llvido d' aurora,,
nãi dos fillos ·de pe~ra;
cingues os torsos e bic.as os cráne.os.
dos que miran a Deus ca_r' a cara,
e camiñas sin reparar
nas baterias da tonnenta.
Na mañán cedo e na media tarde

Aq_u.ella que acaricia
la frente pensativa
de todos esos hombres que v.an a la deriva
·soíiando,
·
siempre en su~ño.,
con los ojos cerrados, ,
.
y los brazos robustos perpetuamente·a1zados
en ambicioso empeño.
·
Pero ah, todavía no he muerto;
estoy vivo y aqui,
soñando en ese puerto
en que me esperas.
Asi,
que mientras yo preparo tranqnilo mi equipaje,
ya lo sabeis:
Vosotros guiareis el viaje
de todos esos hombres de los ojos cerrados
que irán,
como es costumbre,
con los brazos alzadas.
Atended sus ps:eguntas;
satisfaced su ruego,
que cada sombra de esas es un hombre gallegol
Ya lo sabéls tos dos;

la seña es la saudade,
el santo;..
el santo es Diosl
Y en ·tanto vuestra guía·9fienta a rloS hermanos,
basta laego queridos,
ahi os van mis dos manosl...

y

]ulie Sigilenza.
Artes ·Gráficas Gerardo Castro.-LUGO
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¡Hirmáns! En pé, sereos,
a limpa frente erguida,
envoltos na brancura
da luz que cai de riba,
o corazón aberto
a toda verba an;iga,
e n-unha man a fouce
e n-outra man a oliva,
orrededor da bandeira azul e branca,
orrededor da bandeira de Galicia,
cantémol-o dereito
a libre, nova vida!
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Desqu.e a xentil Galicia s' encrespara
d' afiar a bisarma non s' olvida,

Validos de treidores
a noite da Frouseira
a palria escravizaron
uns reiscs de Castela.
Comestas pol-o tempo
xa afloxan as cadeas ....
¡Hirmáns asoballados
de xentes extrn.nxeiras,
crgámol-a bandeira azul e branca!·
¡Y-o pé da enseña da nazón galega
cantémol-o dereito
a Libertá da Terra!
Hirmáns, no amor a Suevia
de lexendaria, historia,
¡en pé!, ¡en pé, dispostos
a non mol"rer sm loita!
¡O día do Medulio,
con sangue quente e roxa,
mercamol-o dereito
a libre, honrada chouza!
¡Xa está ó vento a bandeira azul e brancá!
¡A oliva n-unha man, a fouce n-outra,
berremos alto e forte:
¡A Nosa Terra é NOSA!

~

¿Cal será o día xurdio pra a Galiza, no qué, baixo un ceo azul
de Liberdade, poidamos ceibar encol da Terra as pombas que, arelantes de novos tempos, gardamos cobizosos nos niños dos nosos
corazóns?
Sosmentes cando fuxan do ceo os mouros neboeiros de unh as
leises, i:ixustas y-asob31lantes dos corpos e dos espritus , levad os,
si elo fai fa lla , pol-o trebón xusticiciro de unha revolttción; e cando
deixemos as fenestras das almas sin as rexas dos prexuicios e das
vergoñosas cobardias , fundidol-os seus ferros pol-o fogo do Amor
e do Ideal .
Unha chamada pra !abourar por ises novos e degarados tempo s
é bta foll a: ela é un berro a os fillos da Galiza pra que en pé, sereos,
pro tam én con carraxe, se ergan do sono en qué , debruzados, 111 3ís
morren que viven e, fogu endo dos seus peitos firentes pross loiten
nos mares da Vida pol-a grandeza e liberdade da Mai-Terra.

Ramón Cabanillas

cA língua é base, e é a mais genfal e orfginal obra de arte que uma naçao cria e desen-

volve>
C. M. de Vasconcellos.

Anosa BanJeirn
AZUL
Os pinos; foguetes verdes;
das suas ponlas pendurado,
chora o ceo estremecido,
do gris inverno amagado.
BRANCO
Os ledos r~gueiros,
mozos e algareiros.
van á romaria
tocando os pandeiros.
Pandeiros de prata,
de breixas, de neve,
vasos crlstaíños
onde o dia bebe.
ESCUDO
O cáliz do Sol reverte
roxo sangue do serán.
Sete estrelas, como pombas
que tornan ao .seu pombal,
crucifican o silenzo
arredor do Sant-Graal.
AMADO CARBALLO

MeJra a lua
Lúa, fouce de prata: si poideras
_segar a mala herba
dos nosos corazóns!; si a terra
por ti ficara ceiba
das touzas das envexas,
das cubizas, dos odios, lúa acesa!
Fouce de luz, segadora das tebras
da noite: si o teu gume poidera
escorrentar as brétemas
dos nosos peitos, e leixar as leiras
das nosas ir~as almas-abafadas, tristeirasl
hoxe pol-o recendo que envelenafonxes, com'as leiras do ceo,
cheas, sementada~ de estrelas ...
Si poideras segar a maldade da terra,
lúa, fouce de luz, segadora das tebras ...

Ricaróo Carballo Calero

~-- .. ... a.
***
O día de Galicia debe ser un día no qué
todol-os galegos fagamos examen de concencia: unha xornada pra matinar no que se fi?to
o ano derradeiro e no que resta por fagu .!r
no ano a comenzai:: un paréntesis nos-no.s'<;>s
traf~os adicado por completo â Nosa Terra:
un berro de amor no poema de traballo que
debemos rendirlle durante o ano â Galici.a .
Gracias a laboura de unhos poucos b<Js
e xenerosos andivose un anaco no ca;r.irro
da liberación da Terra; pro a ainda hay moito por faguer, no dobre traballo: de cultura
pra vitalizal-a concencia nacional dos gale·
gos, adormida pol-a inercia; e de organi zación, pra estructurar políticame11te a actuación, a cristalización práctica e real de is .:l
concencia.
Na unha e na outra faena hay que ter en
conta os princípios fundamentaes aos que
débense axusta r: a enxebreza, que arraige na
Terra, y-a Liberdade que ha de espallar as
ponlas follosas da nosa actividade aos ven·
tos todos da Universalidade.
A enxebreza vai tanto como si dixéramos nazonalismo integral: fomento e cultivo
de todal-as peculiaridades; que virán de ise
xeito a enriquecer o patrimonio espritual da
Humanidade; y-adaptación da organización
política da Terra e dos medias pra propug·
nala e levala a cabo a isas mesmas peculiaridades. E, por elo, os partidos políticos que
se constitu} an non deben reconocer xefaturas de quen non seña galego nin adherirse a
ningún partido de fora da Terra, fundindose
n-11; ademáis de ter unha organización democrática, sosmentes deben colaborar, mais
nunca fundirse con outros partidos non
galegos.
A Liberdade, regramentada pol-a convivencia social, é oxe a atmósfera indispensabre pra que exista nun pais unha vida verdadeiramente política: oxe é un punto de partida non unha finalidade: sosmentes e isto
derradeiro nun pais que esteña sometido â
escravitú de unha tirania.
Matinemos, pois oxe, Día de Galicia, no
que nós fixemos e no que temos que faguer
pol-o ben da Terra: porque n-unha atmósfera de liberdade poidamos vivir todol-os galegos unha vida enxebremente nosa. E fagamos o propósito de traballar con máis afervoamento que nunca pra que no Día de Galicia do 1932 a nosa concencia non teña remorso da nosa actuación.

Xosé Maríu de la Fuenle.

A9t •

vai a batir os montes, n-a batida
ten que caer o lobo que

a

agravura.

¡Heroica mocedade!, d' honra avara.
/gánalle, ora. a dianteir'a a Mai querida!:

4
4

i4

4

'

No't'a ~ali~ia

o que menos ll'ofrezca,, /xogue a vida!,

y-o que non poida mais, /qué di'a cara!
¡Heroica mocedade!, retadora,
/o cume asalta d' a ceñuda serrai,

que x' acobarda a noite, e chora a aurora ...
¡Heroica mocedade!, dalle guérra
â Tyranía, y·apresur' a hora

en que trunfante s'erg' a nosa Terra.

Un ano somentes fai que os nazonalistas

ANTONIO NoRIEGA VARELA

de Mondoñedo festexamos homildosamente
o dia da terra-mai, o día de Galicia. l·aquelo

qu.. fai G·l l ano cl'a un :ro110, iloxe tdcase en ·
realidade, p~r que o trunfo da República,
camiño de ser federal axeitada ô pensamento Pirmargaliano, abre un no vo vieiro de
verdadeira lib e rtade pro noso d esenrolo.
Baixo o novo reximen queremos unha
Galicia nova, ceibe, lediciosa. Unha Galicia
independiente, digna de si. Non queremos a
Galicia mansa, coitadiña, e morriño3a dos
tempos monar cos, centralistas i-asoballantes.
Asoballantes si, que pra nosa terra non houbo máis que aldraxes con que a magoaron
os Gobernos, os escritores i os Monarcas
Castelás.
Queremos pois a Autonomía integral por
que así o piden de cate as nosas características, que non son mitos nin lerias sinón realidades. Defendemos a variedade non a unidade.
O Estatuto de

Galicia,

aprobado na

Asambreia da Cruña, ten que ser reconocido pol-as Cortes Constituintes Hespañolas,
E un problema de dignidade pra nos, e tamén
de utilidade. Por con querilo, loitaremos o
que se precise.
Quizáis se nos chate por algún de tolos
ou doentes de fobia separatista. Os tales eu
lles diria con Castelao que os galos

da

Bretaña cantan o mismiño que os galos de
Galicia ou de outro sito calquera. Os cas,
oubean da mismiña maneira en todol-os paido mundo. Quen non fala, nin canta, nin e
igual en todol-os sitios, son os homes, sepa·
rados en grupos formando pobos. E nos, eu
coidoo, somos un pobo ..
Julio 1931.

Alejo Barja Prieto

Ar ·r e J.o r
Na praza curva, costenta, agarda a xuntanza. As facianas labouradas, polidas; os
ollares fondos, que veñen da montaña erma,
do val frondoso, da mariña leda; a fala nutrícia; o noso nome, que ven do noso vivir. A
xuntanza norn. Matinémol'a. Encetemos a
viaxe a ela, cediño. Os alxoúxares do cantar
dos paxaros i-a brevedade do camiño; ista
brevedade que teima de ser a sinxeleza que
nos leve a ista curva metafíseca da praza.
Imos, xa, na Festa Ilustre da Nazón, abandeirnd:.t de branco i-azul. Os nomes coñeci·
dos das íntemas resonanzas. As aizós novas,
coma de tempo que non·os é alleo.
De isto, a preocupazón de referimos
d'outro xeito, o intre sagro en que parece
soar en nos a concencia da nosa moitedume.
Quizaves non seña mais que o decatarse
que temos algo noso. O fin, o percever a
xuntanz::\ nosa arredor de praza nosa, arredor de si mesmas, coma que foron e voltaron. A fala vella do Pancho de Rábade, recendendo a camiños do mundo i-a camiños
da vida. Nos en nos. Xa, pra sempre, dándolle cara a Terra, Santa Faz, Santo Espello.
Premen as vegadas que vivimos as falas
vivas do esforzo. Na festa matriz, c:ida verba ha valer por si, i-unha ha valer pol·as
mais. Meditemos unha, cal consiña pra vida
nosa que vai a vir; unha que teña andado
nas pelerinaxes, bebido nas fontes campesías, feito de proei; unha que haxa sido esquencida longo tempo, pra resoar, logo, na
serenidade mais cercana ... : Sinxeleza. Isto:
sinxeleza; a nosa consiña, a verba d'hoxe
que valla pol·as mais. Sinxeleza na ampreazón dos xeitos do vivir, na incorporazón escolmada da universal cultura ôs camiños vitaes da cultura enxebre. ~inxeleza na nosa
Constituzón, no noso vertebramento; sinxeleza n-ista armonía da unidade galega.
Pouco doádo falar hoxe da hestoria, hoxe que a ollamos como unha cousa de vieiros que se fai nas nosas mesmas mans. Faguerlles andar a istes vieiros será, cáseque,
a nosa exccutoria de labourantes do noso.
Faguerlles andar liberalmente i-eternamente
en nos, xa non sería algo mais; sería todo.

A/varo Cunqueiro il1ora,.

Galiza
P A 1 S AXE ...
Casa. casiña, catiña branca: branca ~ leda
coma os panos que hai a secar, coma o balar
d'as ovellas ..• Mais-lá anacos de mar, mar do
Norte: aziies craros, aziies intensos, aziies
verdosos.
Desce o poeta pol'á -montaña com-o haixa a canzón dos arrolos: arroliños :raros,
arroliños puros, cristaiños; puros coma o rio
que
aloum'iñar as 'mans das lavandeiras,
que lavan, que soñan.
Outra vez o branco, a i-alma i as canzós
das lavandeiras, as lavandeiras brancas, c-o
ma o · ~bón, '~omo a es·c uma bran·ca que leva pensamentos brancos a un mar de ilusiós
perdidas:

vai

iAo abeiro d'as lousas
lavaban as lavandeiras
as rexas mans tenaces
·restrega que ·te re.s trega,
a i'auga bate que bate,
a i'alma soña que s-oña ...
A¡ora o .poeta deixa o rio e volve a
mbntãria. A ·moritaña ·d'un chan que e rin
mar de estrelas indíxenas entre barba·s de
musgo '(fo inc'ndiño. De estrelas de foxo,
amarelas, sin luz. Amarelas, coma o pan de
centeõ·'ehtre .-sf!ndcitos que non van a ningures.
Roxas, roxiñas, como as trenzas ·da moza
de cara de ecr1êixàs sàngrentàs, sangteôtà.s e
coloradas coma o refaixo do dia de festa.
D'aquel dia ·de 'Campa·s qu·e anda a 'xente a
preu, entre fiestras abertas. As campás, a
mis.a, -o ·incienso, ·a ·velliña de loifo e ;as mozas de mantela nova. A gaita, o adro i'a procesión. Á noite tamen a gaita, o tambor, os
nenos con-"t>lllós clieos·de rosc'as.
N'ourizonte ronseles de noite de foliada.
No vento, no vento"máreiro relembra a me·
lodia do falar d'os pinos. Unha doce nebóa
dos prados ·. hum~dos e arumados baixo a
sua rede, a ·sua rede de fume marcando unha
curva encol <to rio. O camiño ledo que bica
â. lua. Outra ~z o rio. A casa, a casiña leda
Os ~nas~ non\ -están a ·,ecar. As estreliñas
marcharon do chan. Estan agora enco-1 da
·tua. A nébõa co ·seu trax-e' feito xirós. HumedadeT hume'Claaede ceo sombrio n'esta noit.e....cr:ara de néboa doee i' o alalá de fin da
festa:
Abálame a i-alma; é tua;
· cantalle unha canzón:
· iín'ha·d'esas canzós len es
·que ·foñen un salaio e un tremor .••

·)uiio àe

1931.
]. · Cigarrán Marllnez

········•'!!··-·-······· .....•.....•.. ........................
~

Omeu ~razón rouLóo-mo
O meu -córáZÓrr roubóu-mo,
caladiña;-unha··canc'ión

Ela mar·c hóu señardosa,

i•eu quedéi sill' corazón.
••. Ela marchóu señardosa,
¡i-eu quedéi sin corazón •.• !
·Coma· unha flor esluada ·

N

s

o

Hoxe, día da Galiza e do· Sant'lago, non
e pra nos o do patrón da Hespaña. Hoxe e
pra nos o do pelengrin compostelán, do palengrin do bordón e das cunchas de vieira. ·
lste é o noso: o que disposto a andar anun·
za pra nos os vieiros da emigrazón, contiña
pelerinaxe do pobo galego; o que fixo d:i
lacobusland a foz, a cunca onde se verqueron en pelerinaxes as savias das civilizazós
do medioevo, e fixo da Galiza a 11.azonalida·
de célt'ibérica de cultura superior. lsté e o
noso. O d'iles e o de Clavixo, o Matamou
ros, o que tingiu con sangue o roxo das suas
bandeiras. D'ise roxo sangrante, fracticida,
que foi o hábito conque Castela amortaxou
por unhos séculcs a pei·soaiidade i·as liber·
tades galegas. que agora rexurden.
Nos, nadia mais que galegos, botamos
hoxe un berro a concencia do pobo , acaneámoslle a i·alma pra que caian os froitos.
Mais nos, sen mendiñaren, namentras que
non-os reconozan o noso, o que mans treidoras nos houberon roubado, non tan soio
debemos ter un día da Galiza; dias da Galiza han ser tudos, e de contino, a tudas :is
horas, e pra nos un deber o loitar, loitar, de
certo, co que faga falla, co outo pens.a mento
na Galiza, hastra que a Nosa Terra, soio 110sa, rompas as cadeas <l'escravitude postas
por mans de reises extranxeiro<> e que algús
parvenu ·queren manter.
Dirixímonos ao pobo, soio ao pobo, i'é
mester que tuda isa moitedume galega, inconscente, esvaradiza, depaysé, non teña,
dend'hoxe adiante mais fin que o de
labourar, con feitos, pol·a Nosa Terra, que
e a d'iles, pra que o rernltado das Contituintes cumpra c'as nosas arelas, pra non entrar
a formar parte d'Hesp.:lña levados pol-o ra·
mal, senón por un pauto, pol-o respeto as
vontades propias das nazonalidades diferenciaes, cáseque incompatibres, con língua,
cultura, economia, costumes i-aptitudes propias.
Verbas ao vento terian somentes de ser
as nosas, si o esprito· popular, o Vo 1ksgeist galego achárase xordo as nosaschamadas. Mais non, porque o esprito eisis
te, i-Jmósase cada vegada mais definido e
persoal, anque o centralismo castelán coidara tel'o morto; porque o centralismo, coma
craramenle Viu Gustavo le Bon, ian soilo ten
por ou.lleto o Õloapaeital' a todo6 os pobos

dun Estado pra realizar funzós de Governo, e
convertil'os somentes, en autómatas do tutor.
l'o esprito popular eisistíu i'eisiste. Amosoúse d'abondo tinguido d.:1 sangue do pobo: no
Medulio, na loita irmandiña, na Frouseira,
na presoa do Solís i-os mártires do Carral,
en Sobredo, en Oseira, en Narón ... , coma tamén o amosa o trunfo nas derradeiras eleizós de Castelao, Otero Pedrayo, Antón Villar Ponte.
A aititude do noso pobo ten de ter por
siñificado craro e termiñante a liberdade da
Patria, da Galiza, da Galiza que non receveu d'Hespaña mais que aldraxes, e dos arrenegados galegos, de língua dos tiranos, inxurias a cotío.
Ninguén sabe do noso mais que nos, dixo o persoaxe d'Alvaro de las Casas, e n-istas verbas esgrevias están todas as nosas
xustificazós posiveis.
· Raimundo Aguiar Âlvarez.
•a•••••-•'-•• •'"•••t:•r••• •••••••••••••••ti
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i~alego51
/Veu a hora da Xustizai

Ieva·o prendido no seio.

Ó fin, na longa batida,

u~·ha folliña tr.as d' outra.

caíu a fera ferida

¡va:i,;no desfollando ô véntol...

qu' iba matando a Galiza.

~anl'iaqo
Sant'iago,
que tivo saudaJes e morriña,
e que foi pol-o mundo á deitar a bondade,
nu:ica foi Cabaleiro,
nin andi\·o na guerra,
que Xt:sús doulJe verbas de luz e craridade:
Pelengri!'io no longo camiñnr da Galiza
foi deixendo nas almas sejentas a verdade,
e nas terras o sangue,
i·o suor,
i·a !iemente
do direito e da brega que dan a libe· tade.
Prendendo arelas outas nos peito ~ ateigados,
foi facendo no lento,
longo pelegririar,
erguer da servidu111e ruin os aldraxados
famentos de xustizas e sedentos d'amar.

Eisi foi Sant'Iago,
Patrón .2a terra nosn,
o primeiro que trouxo xustizas e verdade,
il foi erguendo os homes da escravitú inxuriosa,
e dixo a verba xusta d 'amor e caridade.
De novo Sant'Iago ten de vir a Galiza
i espallar pol-os agros as queimantes arel.ls ...
¡Que outra vez brila a~eso o cáliz da Inxustiza,
i-hai no ceo ronscles do camiño d'cstrelas! ...

Xul:'o Sigiim.r;.z

........ ............ ... ........................................
,

ADIU~
Antre a calima
traspondo o meu ollar
esquivou-se o velamio
Deixou· nos a badia
chea d'a sua ausenza
e a mañán sin perspeitiva.
Agora en terra
arredado de min mesmo
por un oucéano de

~iogladuras

o vento da Ria
vai virando afolla de cada emoción

Hírmans, /a correr a serra./
¡vai-no des.follando Ô'vénto!.

¡Esculcar ben as furadas!

Érgase gran labarada

pola al'dea, en procesión,

sob dos montes,-nova aurora-;

catro versiños de iiéve

Brille a fouce vingadora

lévan a miña canción •.•

sob da Terra Asoballada/

Aquilino lgleaia Alvariño

na rompeolas d'a paisaxe
Os engranaxes d'a grua
esmoen a mañan mornaDebaixo d'os meus pasos
xurde o ronsel d'a Vila Natal
Ela c' os brazos cheos de son o

••••••••••••

teima salvar-me d'un naufraxo antigo
E os meus ouvidos incautos
queren dormir n-o colo
d'as cantigás vellas.

d'as miñas mans valdeiras
porque algo foi que se me perdeu n-o,mar
... álguen que chora dentro de min

que se vai n·o veleiro

coma un morto

S0Loa10.

Gale90

Que din os rumorosos
na costa verdecente
ó raio trasparente
do prácido luar.,.?
Que din as altas copas
d'escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar ...?
Do teu verdor cinguido
E'de benignos astros
confin dos verdes castros
e valeroso chán,
non dés a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono,
Fogar de Breogán.
Os boas e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son;
Mais, só os ignorantes,
e féridos e duros,
imbéciles escuros
no-nos entenden, non .
Os tempos soD" chegados,
dos bardos das edades,
qu'as vosas vaguedades
comprido fin terán;
pois donde quer xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
Nazón de Breogán.
Pondal

c' o peso eterno de todol"os adeuses.

Manuel Antonio

A.

¡Ha le rapaces!.. ¡Guerra! ¡Guerra,
xa que pra nos non hai xustiza!
¡Qi1eremos libertá pra nosa terra,
pr'uos eidos verdescentes da Galiza!

Uimoo

Un retrayo de fume

pra sempre
Como a unba santiña, en andas,

• Hoxe 11011 é o verdadeiro Dia de
Galiza. Non debe sei-o. lse día aínda
está par chegar. O dia de Galiza ha
s.er aqui! en que o 11cso pobo SFXa ceibe, en qtte adequirá a liberdade a que
ten dt!reito, cuterrando pra sempre as
cadeas da escravitud~ co-as que o cinguifon os poderes extranxeiros.
A xunventude é a chamada a amosar
que os tempos son chegados. Ela é a
que ten de faguer os novos rumbos,
crear o vieiro favoravel o millor dese11rolo moral e nrnieriRl da Galiza. Pra
conseguir isto hai que loitar a cotío,
lrni que faguer unha revoluzón de realidades que r:ns volva a nos.
Ccc8is n::>n ~:nde lonxe ese dia desexado, data dJ redenzon da Terra; cecais mui logo poidamos ter o verdadeiro Dia da Galiza, edíficado sob da que
será data da liberdade galega. Entón,
poderán cobrarse ti>das as ¡'contas vellas".
¡Loite1t1os porque veña o· noso mencer, o verdadieiro día da Galiza, da
Terra asoballada!.. ¡Galiza agarda!

José D. Jácome.

por aquel outro eu

do lobo na Nosa Terra!

O~erJaJeiro Jía Ja ·Galiza

Sirena augardentosa d'os vapores

¡Que nin quedes as pisados

Co.mo a uoLa santiña ...

· MANUEL LEIRAS PULPEIRO

-O Sol indiferente

Eu cacheaba todol·os segredos

... Unha folliña tras d'outra,.

Desque /[a peta botaron
Naide mais foi a Frouseira;
Soilo Dios puxo /roliii.as
Por entremedias d' as penas
FroliñtJ.s pequcrrichiñas
Y agrouladas, que semellan
Bágoas de sangue calladas
N-o bico d'as carrasqueiras.
Froliñas, que con ser /roles,
Caladamente se queixan ·
De que tanto tanto tarden
en cobrarse .contas vellas!

IMPRENTA y

PAPELERIA

cPALACIOS•
LUGO
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Nos, que con crara vontade nacemos i-andamos hoxe
afincados nas azas meridianas de OALIZA-folla da terra e
do mar-, feixe de xuventude por todo galega e por todo xuventude, ao brincar as rúas por terceira vez en Diada da Terra, en roda o branco i-azul mais nítidos da nosa bandeira,
faguemosprovósitose lembramos intenciós. Us i-outros, razón
de todo un esforzo e de toda unha vontadé.
Os propósitos, ou mi//or, o propósito limiar e inicial, wnguir ao noso esforzo a todol-os mozos da nosa xenerazón,
dicirlles unha vegaJa mais que non é posivei o seguir vivindo
con concencia atiplada, sen un soio pulo de craridade nos anceios.• sen intenzón formal de enxerga/a vida aotraveso d-unha
liña constante de meditazón e conceizón. GALIZA quer ser a
folla representativa, o arbre gremial da xuventude do noso
pobo.
Todal-as nosas intenciós nascen d-eiqui: Romper co dereilo ao ·suicidio que se lle quer pór coma distintivo á nosa
terra, inza/a na sua máisima valorazón posivei pr-ela e pra
Humanida.de, servir con isto B pulcritude i-a decenza da nosa
vidB toda.
OALIZA !//-folla de crara xuventude-siña propósitos
e intenciós e saúda a toda/-as follas que oxe brinquen na Terr(1 as suas c6res de inquietude e sensibilidade.

SANTmIAGO
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mento; porque âS esprnnzas ollámolas mil vegadas fallidas, i-o ronrnnlismo i-o lirismo deben ser xornadas de
paz, acadeiradas en ilusiós ou feiicidades.
fagamos, logo, a por mesa n-ista
hora solene, de loitar nobremente cara a cara, anque ela loita saiamos magoados e alg-ún caia pra se non erguer mais, escontrn os lreidores tudos da nosa santa cau sa e contra os
forxadores d-ise xuntoiro artificial
i-enganoso que chaman unidá da na-

ciór. hespañola, que nós temos que
esborrallar, porque en boa doitrina
nazonalista, Hespaíla non é unha nación, senón un Estado parásito de todol-os dereitos e libertades das nacións ibéricas que os patrioteros de
chin chin queren seguir agriloando.
Na Diada de Galiza de 1952 inda
temos que loitar, pois o día sinalado
pra libertá da Terra hastra agora non
cheg ou.

n.

omuxo
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T riadas

no mar e na

noite
-oMeu navfo leva ao ·vento
no mastro eterno da noite
o treu do meu pensamento.
Leda vai a nao
na proa unha írol:
a rosa albariña
do meu corazõn.
Amiguiña, crara estrela,
dame a aguillada de um bico
para apurrar a gamela.
Leda vai a nao ..•
Por navegar ao desvío
varei a miña chalana.
no teu corazón-baixío.
Leda vai a_nao •••
Os agravos van de ruada.
Vinde ruas .pol-as ondas
levarés a herba mollada.
Leda vai a nao .••

O faro de Corrubedo
co seu ollo largasfo,
ay amor, púxome medo.

Leda vai a nao ••
Deitouse o mar, foise o ven lo
no mastro da noite albean
os liños do pensamento.
Leda vai a sao
a bordo un amor:
é granada a rosa
do rneu corazón.
fERMtN BouzA-BREY.
1-do libro A NAO SENLLEIRA.

.,
A cusac1os
-oN-ista festa da nosa Diada Civil,
na que Gali za está soía, sigu~ estando soía, ca da veg-adc1 mab soi a; esquecida e treizomla 11ovame11Je, pra

non esmendrallar a esloria de ver go~
ñas e treición s seculares, non arelo
faguer coma se fai decore, un canro
ô esprito, â beleza i-a siñiílcación do
Día da Nosa Terra.
Eu coido que iste non e tempo de
divagaciós, senon de loitas, de auluaciós rexas i-eficaces que ergan a Ga~
!iza escontra todo e por enriba de
todo. Ista é a hora na que temos a
obriga de alzarnos en aberta rebeldia
contra tuda invasión na Galiza das
ideas domiñantes en Hespaña; escontra a nefasta burocracia madrileira
que mantivo arredados us pobos de
outros por un abismo de descoñecimento, de iñorancia, de recelos, que
deude Castela tiveron bon cuidado de
aviventar. Escontra o conceito enxarondo da unidá da nación hespañola,
exprotado pol-os ananuxos d-unha
políteca imperialista que agriloou a
nosa persoalidá, a nosa cultura e intreses materaes.
E necesairo que nos decatemos,
de qu-as espranzas nadas no ano derradeiro se atopan compretamente defraudadas, por unha políteca logreira
feita dende o Ministerio da Gobernación, por quen ofrecera redimir a Galiza; é perciso que â noxenta estoria
das treicións, engadamos a das bulras e ollemos o contraste irritante, de
que mentras por unha banda as caixas do Estado fan economías â conta
de Galiza, por outra solucionan con
ise ouro os mais conflictos da Hespaña. Faise patente que oiservemos as
necias inveitivas e as bulras sanguentas dos bufós palramentarios pra que
cumpramos a nosa obriga. Isto é,
pois, o que temos que eisaminar na
festa Maor da Terra pra !abourar en
consecuencia.
O ano autual no11 pode ser d ' espran za s, 11í11 de cantos líricos e roméiuticos, senón de aició11, de movi-

LINOL EUM DE

VEIGA..

CRARABOIA
-o-

Eu ando

a veira

ela miña noiva ro[mànteca
que ten laranxas verdes
i-un al.iano con paxaros
pra compôr o cadro da sua fiestra tan
[cursi.
¿Que vaso nasceu n- aquela goteira
(que roda a noite soa a Võls?

¡Oh miiia noivai As Inas máns
teñen unha i -alma inxele chea de pon(tas de dedos!
Comé1 sorrf o ar na tua soma de bo[necal
¡Oh miña noiv a! ¿Estache curto o trd[xe das primaveiras?
.... Alén, o co rpo ezquerdo dun ma[riñciro bébedo baila o derradeiro
[tango do acordeón.
ALVAR O C11N Qu t m o .

-do livro POc MAS DO SI E NON·
~.: 't3:x·..:..."'l"-.:...'".Q. ~'1:> :11t)IL
....,, ~~"3a<-Je10

DE VIDARTE.

INTENCIONS
-o-

º vello arbre da nosa Terra,
tempo degolado sen vivir a sua

tanto
vida,
cóbrese agora de ergueitas ponlas
novas que son toda unha promesa
pro futuro i · unha espranza pra o porvir.
Dempois de longa tempada de prena domiñazón castelani zante, en que
o noso esprito, afundido n-un vivir
alleo precuraba o seu verdadeiro suicidio, en que o conformismo i-a resiñazón eran a escrusiva aititude do
noso pobo, a savia . rebelde, racial,
dos PrectJrsores. deu ise pulo vigoro·
só, romántico, esprituol, en que facéndonos scientes de nos, ergueu o
nosd · esprito e puxo diño romate a
aqu el desexo d-imi ta zó 11 pra canto
tiña ars de meseta . O noso esprito,
r econquerido , ín zase aQ·o ra froitiflca ndo unh a cultura de 11 11 0 perfil galego que e respetad a 11 0 mundo intei-

OALIZA

TABERNA
-oChove fora. Nas pozas
aboya a luz do gas.
Na lameirn da rua
entérrHse un cantar.
Mariñeiros de Amberes.
de Cork e Rotterdam ...
O acordeõn borracho
fala inglés. alemán •••
-Na folla do colteto
ruxe a luz cal no marLms AM11.oo

CARBll.LLO.

-do livro PROEL.
+:mo~~=u~

CARTA
Amigo msu: Ei' era cismador s
psnsalibre ti quen a morle gada;ia
axexaba c()B denles arrsgañados.

lt.To intre de pechar os ollo,, prti ltl4'
durmire, un dediiio de oso, ou mais
ben ds ma'l'f il, petaba l6vián na miña tesla e o medo facia sxplosi6n
en min. 1 odal-as noites.
Eu marrmme d1J corazón e os médicos twn me decían a verdade,
porque cicais o me" mal mm liita
cura Visitei un · e outro e outro
mais, e todos me dixeron o mesmo:
Non ~ nada Pero eu sentia o msu
corazón debalerge na sua gayola,
coma un paxaro entolecido. e som~ntes cando eu ficaba quediño, sen
b1dir nin chisco, durmia o paxaro
áo meu pe$to..
No inlre en que os m,jdicos me
derian: Non . ten taada, eu sempre
avislei nos seus ollos a pinttñCJ escenlilante dà tnenli,.a e da burla, e
trn dtri ssgolouse a mhia pace·n cia,
e cusp·i nlle na rara ao especialista ...
D~nde entón eu vivo no mtmiwmio.
Fat pouco lampo euh·ou ti•64ta
c11sa un médico eminente qwJ anque
está tolo conserva anteira a sua sabencia. e consulteime con él. O meu
comp.'"lñefro .ensaminoume b m e d6
remate dixoms sen chi11co d6 menti
ra nos ollos: 1í non tes nada tio corazón; tí estás tolo e nada mais.
Àgora eu xa sei que teño san o
meu cõraaón, porque os médicos tolos non mi11ten tii·H se bulran dos
en/ermos. Pero... leño unha diwi
da que me arrepia.
O meu cotnpa11eiro dixo que eu
estou lolo, e egora compre qus ti,
que andas solto consultes o meu ca
so c'u1i abogado e quo che diga si un
médico tolo len dfreito a saber de
tolería&.
Moitas apertas do teu amigo

ro e que amosa que namentras non
soupemos ser nos, non fu.mos.merescentes mais que de xenreiras i-aldraxes.
Pra un camiñar seguro pol-os vieiros do noso vivir, era mester que o
empuxe románteco tivera a sua traduzón políteca, i-o esforzo dos Precursores pretendeu abranguer unha
forma políteca: Porteiro, Asambreia
de Lugo, tendo a sua realizazón na
na derradeira Asambreia de Pontevedra, de cuio parto saiu un programa
políteco que ten de ser o feito inicial
do renovamento da Terra, amosando
o sereo andar na realizazón do noso
porvir.
Se Galiza veu a ser respeitada cando amosou a sua faz definida, se Galiza .:'\omentes cando se mañifestou
galega froitificou pro mundo, nos temos a obriga, pol-o ben da Humanidade, de aportar a cultura universal o
noso máisimo esforzo, !abourando
galega e galeguisticamente.
Mais hoxe pra o conquerimento
absoluto da nosa persoalidade percfsase algo mais que lirismos e sentix.
mentalismo-motor, embora, de todo
P.D.
Oonléslame
oxiffa
porque
nazonalismo,-percísase unha labouquero saber si estou lolo ou
ra políteca i-económica nosa, unha
CAS1ELAO.
lahoura polfteca autenticamente gale-do Segundo llvro de COUSA8
ga, integralmente nazonalista, chea
de contido económico e socialmente
cooperativista, que poña ao noso l!ft!ll!D!ll!O!lo!ft!ll!ft!lllftlll!ft!li!f~
pobo en propiedade do seu vivir.
Pol-o d-agora, politecamente, non temos vivido coma galegos. Un centra-oJismo uniformista, brincando sober
Xa léra o •Pinocho• submariño cando re
das diferenzas naturaes fixo do noso
[coñecin.
pobo, rico de por si, un pobo pobre e
.
miserabre que fuxindo de fame e do ~~u corazón -hrio do ar, . '
, .
tina xa brotes maduros.
abandono fot en trax1ca caravana a
Acobadado en vinte pontes louras
terras non galegas a catar o que ten- agardei a tua pubertade,
do propio de seu lles negaban, e
SCI, xa sabían os hourlzontes vagar en bl ·
·
fl
·
t ·
(cicleta.
hoxe, fima d o ise
re. uxo e.migra orio,
No teu balcón colgabnn rndlogramas,
e mester que Gahza po1da ofrecer anduriñes sinxelas,
aos seos fillos o que xa non poden
namentrns
atopar fora. lse centralismo que pol-o as nciyades non sabían dos mares nin ~os
[rios.
. .
. .
seu a ban dono e t ra tº. d 1s1gua11tar10
Toda a nitidez das 1-albas
fixo da nosa Terra a crncenta d-Hes- che bellaba en coiros vivos
paña, non terá remedio namentras en
nos teus labres,
Galiza non se faga polfteca galega. nos teus ollos.
'
Mais, políteca galega non consiste
Ti
andabas
morta
somen tes en que os nosos ~o b er.nan- en vinte palideces astraes.
tes estenan casualmente mscnptos
Xosé C10A1u1ÃN MA1nfNBZ
nos rexistros cívies galegos; ser galego algo mais, ser galego e matinar nos destinos da Galiza, prantear ~l:o:ffDl:o:ffDtO!IOID+DIDD
os sens probemas e resolvelos c'unha
outa arela de melloramento. Políteca
"O PORCO DE PE"
galega ten de ser a que partindo da
-orealidade galega se pregue a ela, a
Un
día
chegou
o demo de visita a
que profundando en canto latexa no
fundo da nosa vida social atope a Ga- câs do Dr. Alveiros.
· Chegou n-aulomóvele; mais non
liza en dobre ollada de mar e terra, a
viña vesth:io de caballero. Non viña
Galiza mariñeira e labrega.
Somentes unha políteca ga1ega de !evita e chislera e con gardachuva,
dará cumprida salisfaizón aos nosos coma se lle presentou o Teodoro en
probremas rematando d'unha vegada Lisboa, nin era un páledo e tristeiro
pra sempre .co uniformismo e desco- Príncipe no desterro, nin viña disposñecemenlo aitual sen que as suas to a recitar versos de Milton, nin a
cantar o prólego de Mephistophele.
obra~ nos fagan tremer de desacougo, como acontez co-a reforma agra- Ainda non está, apesares da crise da
ria, cuia apricazón na Galiza non poi- postguerra, no caso de ter que dar
concertos en provincias. Viña tal e
do entrever.
E mester, pois, que na nosa aitua- coma il é: ispido e peludo, con cornos
zón políteca poñamos un cuño de ga- e rabo, con pezuna fendida nos pes e
leguidade pra cuia realización e pre- poutas nas maus, con cara de coello
ciso que todol-os galegos, avencella- e cheirando a chofre, e cecais unha
dos no ideal comúo, resuciten o berro miga a corno queimado ou sola de zamedieval de ¡COMUNIONI, ¡COMU- patilla, e ainda co-a forquita de duas
gallas e o cú recachado beixado das
NION!
bruxas. que lle deixan n-il todol-os
RAIMUNDO Aou1.1u1 ÀLVARIM'.
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dfas, e especialmentes o de San Silvestre, o -cuspe e as babas dos bicos
sin dentes, cansos de rezaren pol-o
día nas eirexas, e sedentos da sede
do seu xubileu qne somentes s'acalma cos beixos que xa só o cú do demo recibe con pacencia, ô tempo que
lles dá alento e vida.
Era o demo verdadeiro das clavículas e dos grimorios, do circo goccio
das evocaciós negras e dos pautos
sinados con sangue e rubrados co
selo pendente das bulas satánecas de
Bodln e Martin del Rio, o das Misas
Negras onde s'escar.tiza un neno non
bautizado sobr'o corpo encoiro d'unha muller e cómenselle os fígados
ainda quentes e a demais chanfaina,
e dos aquelarres onde se reparten as
fnoscas.
Era o demo negro, mouro, louro,
lnmundo, cachondo, torto, retorto,
manicho. barbado, tiñoso, raposo,
peludo, pelado, cornudo, rabudo, co
cú recachado, mintirán, lacazán, fucifiudo.
Era o demo enxebre, auténtico, sen
falsificazón posíbele, que non iñamos
nos por eiquí un diaño de ce1uloide
com'o d'oLJtro escritor calquera.
E coma Satanás é un dos poucos
qu'arastora cumpren a concencia co-a
sua obrigazón, fica dito que viña tentar o Dr. Alveiros.
V1cENTB Risco.
IOflQll@ltUIU+Dfl:O:tO=ol:O:llDl!UH:o:+

Duas estampas
GAITA
Galflña, gaita gaiteira ...
leu corazón encarnado
vai estalando de pena .••
Pol-o camiño da gaita,
¡miña naiciña querida!,
queda un regueiro de bàgons .• ,
NOITE
A noite ê o pranto do dfa,
lágrima inmen~a de sombra _
que escorre sobre a cnmpla .
O ventiño da Mañán
lfmpalle os ollos â Aurora,
roxa de tanto chorar •••
ÃQUILINO IOLBSIA ÀIVAIUÑO

- do livro COl?AZON AO VENTO

ouoooo=====o

Jazzs sonánbulos
(THE NIOTLY BLUES)
Na roseira con testa de morto
discútense as leises:dos eclipses.
Arredor da fonte epiléptica
os mariñeiros borrachos buscan as
[chegadas amargas
que teñen a faciana marela e ollos
[asesinos de pombas.
Ninguén sobe que ises vellos navíos
(que nos din os seus adeuses
han vollar mañán despois do xantar
acugulados de horas podres.
Pra atopar outra vez arredor de min
[os seus espesas remorsos
veume ver o capitán do paquebot es( quecido da sua arboladura.
Pol-a rua adiante corre o sangue
que ven:de mercar un silenzo novo.
Eu sei que Deus anda a borrai-as mi[ñas pasadas.
Xesus BAL

B

GAv.
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vento pechou as portas.
Quediño, foise a durmir ...
As canzóns quedaron fixas,
núas-no ar-.
sen apuros de fuxir ...
A presenza da noite-ràfagas
de lus e de soma ficou presa no espello das ágoas .•.
Houbo un éxtase nas cousas.
O intre-fogonazo de magnesiorelratou â paisaxe
nn cpose• dun soñar levián e antergo ...
Xosá DfAz XÃCOMB.

APERTA
--o ·Ouh a xusta armonfa
de dquelc1 aperld nosa,
rílmic<l, silenzosa.
matemàtica, pura.
compasada, perfeita.
Beizos eran surrisas,
ollos erdn ollddils,
preto dos uns os outros,
sin a ·~hegMse arrentes,
todos sereídades.
Ouh aperlJ serea,
xeornerría, xusteza.
cheia, reuo11da, doada,
sin ocos, sin aristas.
O ser e o deber ser,
o real e o ideal:
J-legel na nosa aperta.
R1CARDO CAnBALLO CALm~o.

-do livro VIEIROS
DO~ :o:+!:o:+ :o:+!:o:+ :o!OD!Bf

Anoiteceres de Hospital...
-o-

A noil ec eres de Hospital,
O paisaxe fora, como unha radiografia
Cristal, niquei.. .••
E os ollos queimados po-lo yeso.
Eu estou solo
A testa valdeira, devaixo do brazo
E todas as freves, as toses e doores,
Trnspasam os valados,
Sin chegar xamais a cibdade
Xa ves maldecid1:1 noite!
Pra enroscarte as gorxas.
Tira, apreta, apreta mais,
Hasla que os ollos caigan
Como duas bolas sobor dos] azule~
[xos.:

....

'

........ .

No páteo o cereixa xa ten froles
E os nenos xogan na vçjra.
'Luis VÁZQUUZ-PIMBNTBL
-do livro DIARIO ou·N MEDICO DE
O ARDA
oo ·;o:.io~==~

O FIDALGO
-oUn ha mafíán houbo gran escándalo
na rua si1enzosa, parsimoñosa, como
poboada d'avaros e de costúmes ríxidas. Era unha mañán de primadeira.
Pol-o aer tépedo, riba dos tellados
únecos que disfroitabé'n da lediza do
sol endexamais coñecido do zapateiro
do soportai nin das laxes do chán,
trazaban circos atolados de chíos as
rondas dos aviós. Unha gran figura
d'home rexo e vello apareceú na galeiría d'un pisiño derradeiro, unha
disforme escopeta apuntoú ô ceo, e
¡¡pum, pumlt os tiros fortes. sonoros,
bravos coma no monte, fixeron tremar os probes vidros lixados dos pisos, o atacado de paralis no seu sillote, as señoras de clases pasivas, os
funceonareos diante o chiculate, a
vella i-a sua calceta, a nena leitora de
novelas, os gatos aburguesados i-as
criadas xubiladas que van â novena
e viven d'uri legado dos amos mortos
fai moito tempo. Medo, estraneza, rebumbio, pantesías. Tota1, un xuiceo
de faltas i-unha grande escamación na
vecindade cando o fidalgo s'apeitaba
ô sol na sua outa galeiría.
Imos a lembrare en cadriños pequeneiros, feitos asegun as informaciós
dinas de confianza, a hestorea d'aquil
señor. Ela xustificará dentro da sua
lóxica, pra il a úneca, co seu finar tráxico comprido co finar do século XIX.
Sin xuiceo nin criteca, sin interpreitaceón nin exégesis. Vaian por didiantes duas notas psicolóxicas: soilo
unha vez soupo o que fora unha
doenza; endexamais fixo un razonamento. E ninguen dubida que foi un
gran sefior.
IhMÓN ÚTERO PEDRA vo.
ID+D~OO~

OALIZA é un probrema galego en canto
ela eisiste pra nos. OALIZA é un probrema do Continente i~a Nazón do Mar en
canto ela eisiste pra tlumanidade.
IMPRENSA

XESÚS LÓPBZ.-MONDOÑBDO.
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GALIZA saíu por primeira vez as de nin nadia nos fará saír do camiño da Liberdaruas coma unha folla de poesía nova, en- de e da Xusticia.
cobridoro de rebeldías en xornaàas de LOCAES
baza de espadas. Voltou a sair coma ouNo Concello de Mondoñeao houbo unhas
mui
interesantes mudanzas. A antiga maioría tita-voz da concencia galega dun feixe de
doada radkol escindfuse pol-a sua parte externa,
xuventude. Agora GALIZA teima a salir (non hai que-esquecerse que formaba un todo
revista xa, a realizar cultura e políteca, duro e compacto), e seis dos concellás que a
compofíen decrararon pertenecer ao partido de
Ben entendido que cultura e politeca, si- Acción
Republicana que dirixe o Sr. Azafía. Os
ñifican pra nos. denantes de nada, gale- outros concellás da mesma maioría seguen pertefíecendo ao partido" radical. E interesantes son
guidaiJe e mordernidade.
istas mudanzas porque siñalan a conversión dun
GALIZA, crara xuventude e concen- importante grupo da fenecida Unión Patriótica
cia d-unha hora, fará nas suas paxinas a ao repubricanismo d-ezquerda que representa o
xefe do Governo.
xuntanza d-aqués pobos que foron Terra aitual
Noraboa a todos.
de Monõoñedo no setrestre/o escudai da
Nazón Galega. O nome d-eles dará as pá·
xinas de GALIZA azos de fraternidade.
GALIZA é casa. aberta a todos. i-a
A 'C Oncencia do noso e a
todo. Teimamos que naõa do noso-Tem,
1mco~prens1on
po e Terra -nos seña alleo. Temos un~a
Fé, e ista Fé, limpamentes levada dende
O noso movimento de reivindicación, a nosa
sempre na testa e no corazón, é a nosa cruzada de reconstrucióH galega que, in tresa a
Hespaña i é oiJada pol-os espritos áxis con suúneca consíña.
ma simpatía, atopa paredes burdas de incom-

.

DO ESTATUTO
. Axina se celebrará en Sant-iago de Compostela a Asambreia que terá de votar -o ante-proieito d-Estatuto Galego. Xa ninguén qubida qu-ise
ante-proieito, con mui leves modificazós, será
posto a prebiscito e será o que voten as Cortes
Constituintes da Repúbrica.
Nos, nazonalisté's, non combatemos ise anteproieito anque pra nos siñifique un mínimo de
conquerimientos en todos os ordes, i-anque o
siJenzo diante dil supoña a renunza circunstan··
cial d-axiomas e postulados que son toda a nosa
razón' de ser.
Nos acataremos o Estatuto. Lei da Repúbrica,
pro de ningún xeito renunzaremos a loita pol-o
noso ideal. Os vieiros da Terra estàn ben craros. Crara e a nosa posizón diante d-iles, e nai-

.

prensión na borda · barberisca, cabileña. onde,
como di Wundt, os .ú nicos ideás son o .poder, o
mando e a propiedade, o difíeiro. Mais inda
cando ises superanimaes perversos, que torman
partidas e non partidos na nosa Terra, bandas
de escravos e non. corporaciós de almas ceibes.
cubertas con sutís taparrabos de ars da Meseta, pacten o servilismo de un pobo e traten de
matar a sua vida espritual; a nosa vontade forte, chegará sin vacilar deica tudal-as mortes,
agás a do noso esprito e a da nosa obra. Naide ten dereito a privamos do que é noso. Naide
dende Deus: o pensamento e a Terra.
E a malfadada pátrea dos nosos antergos
que n-aquil desgraciado século XV caeu asasinada a treición n-unha noite de inverno, condenada pra sempre, dende o supricio do Mariscai
de Cela, a non engalanarse mais que con froles
de sangue, coma si a dos caídos arelase facer
inmorrente a sua presencia, baixo o fogo xenreiroso de cada estío; escomeza a se esprigui-

ar vigorosa, e cos puftos pechos en outo desafia â Castela que nos fixo aturar unha hexemonía de cinco séculos, â Castela nefasta que unificóu âs ditrentes nacionalidades que formaban
o mosaico armoñoso da Hespaña medieval;
amosando a sua hestoria de pobo indepeodiente
en cento setenta anos de dinastia sueva e de
tres séculos de Reconquista, de loitas escontra
o cesarismo dos reises fanáticos de dereito e
inspiración diviñas, de universalismo grorioso
nos séculos meios que trocara a Sant-Iago na
estrel.a .po1ípetela â que converxía todo o mais
escolleito da cultura oicidental... decfndolle, que
Galiza ten indiscutibre dereito pra non afogar
drento de si a sua persoalidade difrenciada e
creadora e que anceia ir cara a grande lberia,
mais grande que canto sofian ises acaparadores
do «patriotismo» que nos chaman renegados e
separatistas.
. . .
Hoxe, somentes os· galeguistas somos os
únicos que )abouramos pra facer persoa ceibe
ô pobo maniatado por tiráns, i esprotado por
caciques, rábulas e usureiros; os únicos que
cheos de amor, de esprito de renunciación, entusirtsmo e sobor tudo de valor, teiman esborrallar o castelo da tiranfa en desfeitas; porque como df Gandhi, solo · teñen dereito a esborrallar

Cando creiamos que o Concello da Ilustre
cidá de Moudofíedo desenrolaba a sua actividade moi lonxe de todo centro de espiritualidade,
que·radiase hastra ela lus de alma e refrexos de
ideal; cando o supofífamos adicado sosmentes
âs funciós propias de un mellor ou peor adeministrador·, sorprendeunos o saber pol-os·xornaes
que xestionaba o retorno a Mondoñedo da ·, Marisca la: a célebre cadea ·que. cinguiu as nobres
mans-pom.bas· de sacriflcio- e os;pes...pelengrinos
de liberdade-do Pardo· de Cela, cando estivo na
cárcere, endenantes de rubir ·ao cadalso, onde
en esgrevias bodas coa Morte enxendrou a sua
·
inmorrente memórea...
Nosoutros, que entendemos que ista hora ·é
hora de ergue-r, de construir,_ temos cEtrtas prevenciós pra pasado; nan.pol-o pa~ado mesmo,
sinón porque hay quen '·con il quer contrariar
toda .actividadd creadora· ou evolutiva;. ,hav quen
troca feitos; máis ou menos xurdios e groriosos,
en dogmas irreformables aos: que hay que sacrificar as arelas e as ilusiós de un .p orvir millor. E
cando o pasado e invocado ·e. taido e levado por
xentes que teñen demostrado: de: abondo a sua
falla de sensibilidade .pra· percibir os degoros· e
as necesidades do intre que nos. tocóu. vivir, as
nosas prevenciós son inda máis grandes e fan1

o

os que amosaron que saben construir. E somentes teften concencia d~Iste der\?ito os que
son estrenuos· pra ollar a verdade e plasmala en
xestas hestóricas por unha revolución, que ten
de ser pensamento e aiciÓn n-ista nova mocedade de aceiro que leva ô campo o xerme da próisima loita antre a «parroquia» e o «concello»,
antre o «cibdadán ceibe» e o «amo».
Nós estamos dispostos a que Galiza non siga sendo unha colonia de Madrf; nós estamos
dec1didos a que o secuaz de Bugallal que copia
alí a Luis XIV decindo «Galiza son eu» se olle
obrigado a afirmar, que «Galiza somos todos
nós».
A ise poder sin liñas, arbitrario, violento,
corruptor e corrompido de inicua ilegalidade
hai que opôr, ga1egos, un «Estado de dereito»
sin estár mediatizado por un amo que vai ô seu
en. política e lle importa un bredo Galiza.
Nada de autonorrifa adeministrativa, predicada pol-os pontffices máisimos do caciquismo,
unha autonomfa integral, unha nova vida civil
pra Nosa Terra e guerra sin tregua a un Estado
que as poucas veces que nos fixo xusticia ffxoo
nun tono limosneiro e superior de quen fai mercedes.

nos adoutar nnha posición de incredulidade e de
recei o.
"-À Mariscala» é algo que debe ser gardado,
pra que' cada vegada que a vexamos, atéiguese
o corazón de vingadora xenreira, que nos dispoña a rectificar o erro e a cobardia dos nosos antepásados, 'ôã mindonienses que consintiron ti
morte de quen loitaba pol-as suas libertades. E
as reJiquias do pasado, cando erguen remuifios
de remorsos no concencia, e non se toman como
ponto inicial de .unha _actividade creatriz e rectificante, -mellor que·telas preto é deixa las ir ·l onxe,
onde qui-zabes atópeil ·peitos· que arelen arder no
lar da ·historea en fogúeiras de vingadoraS" .fazafias·: pôidera: 8er que <<A · Mariscai~» atopaese nQ·
terra das Comunidades·a -veneraceón que ·se· 11e·
.
n·egâba·. na lerr(} dos Irmandi·ños.
Bên :está,. -con todo, o acordo ·do · Concello
mindoniense:; .pro han de cuidar os conséHeirosqUe·«A Mariscala» seña simbolo ·de un - pasado
que hay ·que' rectificar, ~ , non dean motivo coas
suas accios e omisiós a que poida esa cadea ser·
símbolo
unha actuación; imaxen de certas cadeas .de -pr.exuicios e personales veneradós· qu~
as ·vegadas fan treer cinguen as suas intelixen- .
cias é o&·seus corazós ·¿dntelixencias :e- corazós
dos modernos señores feudales da política ...

de
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Solcifío levián, fino, esculcante, meditativo
sol de outono. Demórase na mafián pra deixar
que as rosas molladas da alborada desfóllense
sobre a& serras e a mar espertándoas do seu
cósmico ensofio. Xoga cos silandeiros veios da
neboeira, e vai amodiño acariñando as feituras
dondas ou rexas da paisaxe: lombos de montanas vibradoiras co vento nas xesteiras, searas
maduras de roibas colleitas, sombrisos vals onde
a sombra s'alonga. Todas as cousas no decorrer
das horas viven ceibes no esprito, bicadas pol'o
sol metafisico do outono.

***

Pra alongar o feitizo do solpôr as solainas
vístense dos ouros do miHo, altare.s barrocos da
festa do equinoccio; e os cabazos disformes, estranos e pintados, agardan pol'a frauta dun mago
campesío que acompañe o seu beilado maxinario
de penedos vexetaes, gnomos de horta e nabeira, en comparanza cos cinteiros céltig-0s cwa xigantomaquia animaba a cornamusa de Me·rJín.

***

O abade e o fidalgo-ise fidalgo e ise abade
que ainda viven n'algún ribeiro, illadps Úl:Dtasmas do morto tempo das églog~s e da Teoloxia
cle f enelón-Xa cavilan en ·pendur~r do teito os
ácios pro tostado, pra soñas perante as invernías baixo unha parreira gardadora ·do Sol.outonizo.

***

Qs mortos,. no outono, veñen .. pol'a .nôite¡ co
foar.1 apalpar.~ as ·pipâsr ealcolar;o niilto.- nos c-à-

beceiros, as mazáns na alac~a, a le.fia e a herba
.do .p~ndelbo, pois .-ele& son os irmáns, gallegos morros · eis~ oon e5quecen Q.os vivos:, ·eJes
que gost.arori: o !abio· do vifio da eternitlada:.e
~eituraron o pan;jhlmioso dos eidos.de.Deus.
ba~xo

***

A cada ba-t:er das ondas afirmase. a valentíà

dos promontoiros da Beiramar, como se. afirma
a ~r.er.~(a gal2ga tocada pol'a m&u- ~au.d-0-sa do
In.findo além.

***

A enteireza da Terra Galega agarda pot•as
chuvias como a yarpa penduratla, pol 'o vento
pulsador das líricas cordas. Cas yaugas outonizas toda a Galiza canta: fuga de orgao a monta~
na estrondosa de torrenteiras, heroica marcha
dos ríos desfeitos na paixón das fervenzas, sona ra o estanque do xardín.

Vefíen as noites longas. Ven co elas a con•
cenza da Raza. Quéntase no fogar do labrego,
peta na fiestra do estudioso meditativo. non
· d~ixa nin o mais tuzaro-independente de casino
sin lle chamar na porta. Iste outono con urxenza
suprema. Ser ou non ser: asina prantéãse o probrema . tráxico e fermoso da Galiza. ¿Que fillo
será xardo? ¿Cal terá valor p~·a · mí~ar a nova
primaveira si non compre o seu d'eber?

***

Mondoñedo, na festa, énchese de montana e
de mariña. Ruben no·vaJ cántigas coma foguetes,
foguetes coma cántigas. Mais sempre hai un minuto .-sHei'YZô$ó, c~l~ào. O minuto no que ecoa
nas conc;enzas o machadazo que seitur.oú a vida
do M'arisca 1.

.*
* *

Chegando a Chavín as correntes do L~ndro
deixan na orela mangados de froles de bravo
re.ç;ençlo . e castil _.belQZa: ~. ..a ofrenda da montana
a Nodega Varela.
Outono. Decrebar románteco. Norte aparenzal, verdadeira r~sureiz.ón das esenzas da Terra.
A Galiza, trastigurada en esprit~. A Galiza pre5ente, saudosa, · e~pranzada? céttfga virxeri mirando no Atránte.co o camiñar d-as novas Gafaxios cata as novas Compostetas.
UAM~~ 0TERo PeoR~vo.

Outono,, 19õ2.

Nacionalismo e Socialismo
Eis dous têrmos que non se poden contrapôr~

nacionalismo, socialismo. E mais·: o segundo é
probablemente up aspeito do primeiro. Nacionalismo e irmdndade na patria, é sentimiento de
comunidade ' ideial. é v.ontade de vida unánhne
traballando nun momeàto da humanidade.

11
O fondo de todos os socialismos dí: que a
ninguén lle falte pan dabondo, que todos tefian
un fogar sob a garimosa teitume, que a escola
seja igual para todos, que non haja fame nen riranía. No que non se entenden os socialismos é
nas fórmulas, nos-planos para é2rranjar a socieJ
dade de maneira que aquel estado justo realice-se.

111
Mais ¿cómo sintindo a ideal comunidade de
patria, pode se tolerar que haja ciudadáns de
duas clás, os probes e esfarnados e os ricos e
privilegiados? ¿Cómo non sentir nojo en que
para os uns sejan todos os bens da vida e para
outros nada? O nacionalismo non ve mais que
irmans na patria e él quere que todo o ben común pártase entre irmáns. tO nacionalismo é o
santo calor. pai do soclalismot-

IV
Os povos en que unha loita civil (de probes
e ricos) separe aos ciudadáns, cedo ou serodlamente morrerán; mais os que se sinten en irmandade santa (onde as diferencias sociaes son
pouco notabeis ou nc,n existentes) non teñan medo a eternidadet

v

jUAN VICBNTB VIQUBIRA.

GALIZA hónra as suns p6xinH pubricando istas notas inéditas escrividas pol-a mau dun galego esgrevio
morto cando mafs falta facfa a Terra a sua intelixenza
precrara.

~11•=~--

A LINGUA O PRIMEI.R O
Sendo como é a arela fundamental, degoiro
báseco do galeguismo a reconstrución, ou millor, si se quere, a recreación da. nazonalidade
galega plena e íntegra, o seu :postulado principal e primeiro ten por forza que sere a renascenza ample, decisiva e cornprenta da lingua ~ale
ga, ou sexa, n-outros termos, o cultivo ·COllscente e obrigado do idioma autóctono. Todol-os ou-

tro.s postulados que na ideoloxia galeguista fi ..
guran ou poidan figuraren se achan como subor~ a tal culti.\ZO,, E por mollo que se diga,
os esforzos recon:structores da personalidade
gaj~ga,.. na prenitude dos seus aspectos, non acadarían ende"aniais eficacia e proveito si, como
os pre~idindo ·ou os ·ourentando, se non achara
a laboura ·enderezada ao rexw-dimento do idioma vernáculo.
Unha lixeira ollada pol-o que leva sucedido,
e ainda sucede, somentes na Europa con relación ao feito da renascenda de nazonalidades e
pobos que semellaban mortos ou pol-o menos
no pasamento. dí d-abondo a prol do que afirmamos. Escolmando ao azar temos o caso de
Checoeslovaquia' o de Polonia, o de Finlandia
e de tantas e tantas nazonalidades naturás como
na Europa se ollan ceibes ou xa en camino de
selo, nos dín con toda craridade como o miragre da sua renascenza, do seu erguemento, ou
mais propiamente da sua recreación, se obrou
atend,endo, pirmeiro qu aos aspectos ou facetas
materiaes do probrema libeirador, a aquel aspecto trascendente cal ningún e cal ningún eficaz e decisivo, que se dirixe a porse en pé, a faguere ceibe o esprito nazonal, sen vontade, despersoalizado, pol-a imposíción de un linguaxe
alleo e pol-o criminal esquecimento do propio.
E como o esprito dun pobo soio se acha ceibe e soio é, pol-o tanto, sifior de si mesmo, por
moitos que sexan os contamentos materiaes que
o apreixen, cando se acha en posesión do meio
d'eispresión naturõl, do verbo, eis pol-o que o
esforzo libeirador en cando pobo sempre se iniciou enderezándose a conseguire o rexurdimento idiomático vernacular, o emprego e cultivo
intensivo ·i-eistensivo do propio idioma, practicando aquelo que agora adoite a se chamar a
«polfteca da lingua».
Por ise medio, soio utilizando ise medio ven
a se faguere ceibe a y alma nazonal, o esprito,
a personalidade inmaterial de un pobo. E ao se
faguere ceibe, pasenifio se van producindo, se
van traducindo en realidades :tanxinbeis as de...
mais liberdades, que son colorarios obrigados
de aquela libeiración que foi decote a mais suprema e outa.
Sen abandoar, pois, as outras fortes e varias obrigas que temos, dada a nosa condizón
de galegos creadores e sementadores. touh ir...
máns galeguistás¡, fai gamos que a preocupación
principal da nosa )aboura sexa o espallamento e
intensificación do cultivo da lingua galega. Fa ...
guendoo eisi, non soio realizaremos a obra in·
superábel de pôre en pé â GALIZA, condizónándoa pra que volte a sere por si e sen mediatiza ...
cións no concerto dos pobos todos, sinón que,
ademais, teremos realizado a gran tarefa de
aportare un novo elemento arrequecedor ao
acervo común da cultura e do progreso univer ...
saes.
RAMÓN VILLAR PONTE.
+Ol+DIJOfD~ll8U81~

Cincuenta homes por dez reás
por

Castelao

O home que deixou a tenda pra Ir o Auntamenfo.

Leiras Pulpeiro
... Non era Leiras P11lpeiro un home liltera1 tunde aHralazo limpo as coMas de oociques e
criado en Voltaire, sinon un corazón sentimen· Íiráns.
Despois, no decrebar, n-aquil morrer penoso
tal por galego e por idealista. Non era un racionalista. Era un romántico. Con versos gas- da_cent~Iia e na cincenta alborada da seguinte,
tadores da dozura das praias e dos carreiros da Lei~as e o, galego-tipo «todo o que tivo daquela
Gahza-d1 O. Pedrayo-de intelixente e sensi ..
tn~~mtañ?, xunta, o esprito requintado de poeta
tiv~, ~e vixiante i esperto, de conscente do pa~rndomense, o ton amargurado, irónico e bord1do de aquilas outrftB poesfas que o asemellan &a~ 1-esculcador do porvir residía n-il».
Por roitas de escuma añoniana e por vieiros
a Curros, dandos-e coñecer coma poeta de rebeldfa i estesando a lomrenfa e os limites da pa~torás e civís de latinidade virxiliana, chegóu
sua gran fé na xusticia e na bondade ... Asfn ... Le-ir~ !1 cantar a beleza da terra: da paisaxe
... Tan axiña como as froles do século da- marmema e valeca. O seu roteiro é en todo cazanove habían cerrado as suas corolas pra dei- so, e a moito creto, aquil método que nós chaxar camiño ô podre morrer da Restauración. ó mamos sentimento galeguista. N-as suas poemes!Ilo tempo que ista carga os seus brazos, sfa&. Ren de ética adeprendida nos libros. Ren
mac1lentos, con paulatino morcharse de man<r de mensuras da esperencia das vilas. Ren de
Jlos frolidos, ·recolle tamén feixes tristeiros. de a.lpnxáQ'i~nto da paisaxe. Namoría coa espranespranzas e co iles algo do intelixente e sensi- za e a door da aldea. Atraimento do abismo
tivo d-aquela tempada lrer-oica de meiados de stslgado e ledicia aventureira do vivir da mariña.
Fillo do l-iberalismo romántico do seu tempo
século... O home nado no quedo levitismo da
prô
bardo vallibriano hai unha lembranza fericibdade do Masma recibía a herdanza da condora
que o fai levar ô píncaro da Frouseira, cosagración sacerdotal d-unha voz guiadora que
ma
q~en leva unha pirmeira pedra, as estrofas
fa!aba â espra~za i a door do pobo galego e no
faiado que deixaran vamro os Precursores do ergueuas coma aquil roquedo en froles de sanfí<? da idea, da cen~la do verso, cando il, so- gue: «Froliõas pequerrechiñas - i-agrouladas
nambulo de albas d-ouro, il, slipetsticioso de que se queixan-de que tanto, tanto tarden,letras, que tiña os ollos tearañados en anceios en cobrarse contas vellas».
En íntima convivencia coas xentes aldeáns
~_de a~el~s, se quentaba no fogar labrego e
ateso1.1rando
no seu esprito o fondo mater d~
tina curiosidade e amor pol-as lêndas do pobo
a~tentica tradición galega, faille que as impree tronaba escontra a longa ser-Wdumbre d·a
s168. da montaña e do mar, aguda e finamente
campía.
sentidas, se troquen líricamente no seu esprito
Denantes, no alboriscar do século, prodúce- en versos e melodías, enCÉndenlle no seu peito
se unha fonda remoción: os ensai.stas i estetas ~n algo de. vetusla a infQr4tle reverencia panteísdos novos credos dando ô âr as suas prédicas tica emparentada coas palpitaciós místicas da
den.de tudol-os recunchos da Europa, preconi- i-alma dos celtas i-enchendo dun sentimentaliszan a libertade do individuo e a sua volta â Na- mo no que brjla unha confiada espranza nos
tureza, as dotriñas de Uousseau en illosofía e destiños superiores de Galiza.
de 'faine en arte, resoan na i-alma da Galiza
Hoxe en que a música romántica dos Prequ~ · se atopaba escravizada sin poder chegar
cursores, se fai música patriótica i ergueita de
d~1ca os estadias derradeiros e fai que as enerrealidás universalistas, ainda non chegaron ôs
xias da raza se poñan en marcha. O romantis- refractarias ouvidos mtndonienses todal -as si·:,·mo comprido, loita de conquista en pro da libe- reas desgarradoras da nosa opresión ... Namen. ración estética, amosa ôs poetas, nuncios do tras, pol-as vellas rúas da cibdade, por seus
devir, a sua gran herexía secular, failles ollar ca~pos de mestos arboredos, pol-a ponte lexen:cara a sua i-alma chea de probes fórmulas daria do Pasatempo, pasea a figura esguía, a
. prestadas e decatarse que viviran en compreto figura lanzai do Mariscai de Cela símbolo da
arredamento do seu propio verbo. De sócato un Gllliza co vibradoiro ecoar do ma~hadazo cruel
gran rumor xenesíaco bulíu en todal-as concen- da Monarquia de Casteld. E a de Leiras Pulpei ...
cia~ e alumea de novo o santo idioma, que rero que peiteando coas suas maus rebeldes as
colhdo nas ermidas groriosas das casas labre- suas barbas cósmicas ironiza as treicións nohas, pol-a estulticia e o escarnio, entra na ci1'- xeni-tis do pobo troglodita a nosa patria, a Gadade con badelas de formas verbaes que enfían liza.
as carnes do corazón.
FRANCISCO f. DEL RIEGO .
Oucese un balbordo lediceiro de tambores
Alóngase un crato soar de trompetas e Galiz~
escarneza a chamar o atención do mundo: O ~~~D+:o'il~~
acento sagro e paleontolóxico de Pondal ten o
Os pobos somentes son grandes po/- Ll
senso i~morredoiro das pedras galaias mollad~~-de ~ua. A Santa Rosalía ponse a cantar coa
cultura.
divma mconscencia e pol-os mesmos motivos
Merque
livros galegos.
que cantan os paxaros e se abren as froles, e
Curros que da un ton de ~eLeldía a nosa lírica

-POEMAS
Pol-a bufarda da buhardilla
-por onde ese apou o son o das portas enfermas
que pasaron Jayando toda a noitêfoi ver a mañàn o seu poeta enfermo.
A sua cabeleira.
-noite,
vento terraldesfollóu a rósa múltiple dos faros:
E ulfa a canzós d'auga noviña
e somas pervagantes.
E tragufa sangrando os brazos i-as meixelas.
feridos nos vidros vellos
das vinteseis gaJeirfas da cibdá.
A mañán viña traguer ao seu poeta enfermo
as laranxas orvalladas
de todas as estrelas derradeiras

P AN D EIRETA
Pandeireta,
abelaíña de prata de cen alas,
sobre as roseiras da risa nunca queda.
Pandeireta JaretlL
bortél de cópra lixeira ,
axirando a sua fornada
de doce estrelas ...
No muiño da fiada,
¡como foulan
as doce estrelas de prl!'ta .. .t
AQUILINO IGLBSIA. ALVARIÑO.

MONDOÑEDO: MITO
Xeografia sin medida, sio decorazón, morna.
De ezquerda a dereita un asolagarse de formas,
de c<ldros, de lentitudes. En volta da~ )uces unha
soma pechada .sober si. Mitploxra fonda, leda, intacta. É a p;=,isaxe. Mais alá xa ren. Baixa todo
dos ollos. É a roda, a liña, a côr. En valdeiro
se pensa a-unha forma, ~e maHna n-un cadro,
se tenta unha lentitude. Nadia serve. Nin o tempo mesmo. É a paisaxe i-ab.on·qap Ao pensar
n-unh;:y f0rm a etJ lémbrome do romantfdsmo, da
tendenza ao desequiHbrio, d'uuha outa-marea
despida de cábala Outono As arelas de pedra
das ribeiras. O tatexar desaçorde das cabeleiras
loiras. tér>edas. Mai.s non vai a lembranza. É a
paisaxe diante nos, petando nas retinas, inventándose vestes lo ngas, infindas, tecidas de si
mesmas. Matino n-un cadro e Jémbrornz da e.scuma de pedra d-unha fonte na servidume d-escumas dun X '! Niin. A ro~.:i, a sorris a . o orvallo,
o xurdidor. to d<JJ-as nliciós inauguraes. A pedra,
a i-auga. A danza njdia_ casi·a, eternal. O amor
dondo da pedrn e cfo i - ñUR' ~- Drimaveira. As
olladas m0tim1es dn hMnco. O esforzo armónico
da curv.:J. Tempo. ".'J oción crara e limiar do tempo, a primeira noció11 rl-isto, de pé sober todas
as outras idea.s. M ~ i~ r1 paisaxe segue turrando
pol-a defiñizón. Ca :! do non pol-a síntesis. Tên-

tase unha lentltute. A lentitude do espazo. Todo
se orgarza a carón do cob\!ello do vento, dos
arbres, da orquesta. A pausa é unha carriola.
Treme por riba das mais lonxanas cumes. Ató·
pase o senso da lonxanía. Dícese: o vai fondo.
O corpo, a susti'nza. 1-a man corta, limpa do
feitio do feitizo. Feitizo e mito. Carne Iene.
Outr~ vez a fonte, o amor da pedra e da i-auga.
Rube a baixa todo. O prano, o líquido. Suma e
resta posível do 1, do 2, do 5. A cidade, paisaxe,
Os cóbados, as fiestras, a dúbida. Emozón pasio ..
nal das verbas. Paisaxe das pedras. Unha cen·
cia líqueda, brincadeira, infantil. Os ollos, os
ouvidos, êlS pontas dos dedos. O mito longo,
exaito, cúbico, da cidade. Mondofiedo: mito.
ALVARO CUNQUEIRO.

UNHAS

LIÑAS

No intre verdadeiramente histórico e únieo
en qué Galicia anda a se esparexer para acadar
un réxime de autonomia, de libertade, que Jle
permita desenrolar en ar~las de milloramento a .
súa viela particular, pídenme estos patriotas .ra·
paces de Mondoñedo wnhaa liñas para. esra folla
aieig·a da de entusiasmo e galeguismo que sae
hoxe nas festas mindoni.eoses.
¿Qué declr? Outras prumas falaranvos do
sifítflcado inxente do g.a.l eguismo; da nosa his·
toria; das nosas características raciaes (liogoa,
pensllmento., arte, aprito, pobremas propioa,
nacionalidade); do .noso porvir.
Quen coma min leva quince anos a ·cotio in·
xerlàdo na tarefa patriótica ten de pensar que
tódo ~tá dito. Que chegou o momento de au-·
tu~r, de concret~r en realidade as arelas de Ga·
lf-cht enteira, da Olt'licla boa, sana e pura non
contaminada de prex-uteio·s véllos e rutlnarios.
Hox~ que a ~epJibliea fb:o alborexar para as
nacionalidades ibéricas unha nova vida, Galicia
ten de acadar a parte que lle conapre como parte integrante do conxúnto peninsular concreta ...
da no estatuto que axifia vai ser sometido â
aprobación do~ .gajegos.
S~ría Urt SUlcidio coJectiVO do que teríamos
que .nos avergoñ.a r todos que a. autonomia non
fose conquerida agord ..
Para evitai-o e t~r,mar cios inevHabeis per .. .
xuiGios que acarrearia ·~oatinuar sometido ao
centralismo todos e cada un de ..nós hemos de
pofier canto temos porque o Estatuto trunfe e
impoñase como xeito doado de dar comenzo a
unha nova situación de progreso da vida galega.
Ga.ii.cia necesita a autonomia como os homes necesitamos o âr para <;1lentar; Galicia afo·
garías.e de continuar por máis tempo como estivo até agora.
·
.
Os. g:aJ~gos de Mon.doñedo, a terrâ histórica
que foí teçtro e lembr.a ainda a traxedia de Pardo. de Cela, comenzo da perda das nosa5. libertades, non poden mostrarse indifere n1 ~s ante o
porvir.

Por dinidade nosa e por comenencia da Te·
rr.a lian votar o Estatuto que despois de; cinco
séculos 'traguerá para Galicia ventos de libertade e anuncio de ventura e milloramento cada
día máis necesarios; de urxenciij verdadeiramente angustiosa.
Que o esprito do bon e pa.triota Mariscai
alume o voso pensamento si e que non abondan as infindas razóns que determiñan a nece..
sidade de abranguer a autonornía.
VICTOR CASAS

ARQUIVO FOLK~LÓRICO 1-ETNOGRAFICO
O TESOURO DA RECADE-IRA
Sober do chamado· Coto da Recadeira, inmediato a cidade de Mondoñedo, no · que hai un
menhir e siñaes de dólmens i-un castro, hay varias léndas e contos de tesouros, ·m otivados polos ·achádegos de torques, cola res i-o'tltras pezas
d-ouro. Cóntase que unha vez, un de Silán, que
indo pra Mondofiedo púxose a xantar cabo dun
penedo o tempo que n~el un paxaro s-arreconchegaba, mirou pra· onde ·aquil paxaro se metera,
e o non ollar ningún burato ntn logueiro, ·ergueuunha lousica pequena i ...ao ttguéla atopou un te.soilro de moitos miles. Tanta prata e our~ alf
hobfa, que asemade de -f aeeree rico o descobri·
dor, donou toda a prata. con que estan feitas as
cruces parroquioes das eirexas do Valadouro.
Na Recadeira e onde mais tesouros se atopan. Un que lle chaman Cacheiras atopou unha
pedra d-ouro que lle .v.aleu 22 onzas. Rosen.de
Rubal atopou unha bola e dous bolos. Unhá. filla
do Xaneiro un pedra coma u~ pufio, q~e deu !l
non sei quen, e is·te, pr~ non devolverlla, díxolle
que se desfixera coma barro. O Cabrito un báculo d-ouro. pol-o que lle deron 9.000 reás, e
contan que na Exposizón de París xa dabao
mais de 60.000 mil. Era de cerca de uo metro de
longo, con duas bolas nas pontas, ocas, e gra badas no meio. O fillo de Roxa da Coto topou
unha pedra pol-a que lle deron mais de corenta
pesos. Outro atopou un aro coma uo peso de
ancho, pro non era de ·ouro.
Unha vez era un vecifio de Viloalle, que non
sei por onde soupo que en Madrí habfa un Jibro
que daba conta do sitio onde estaba o tesouro.
Mandouno buscar i-atopáronlle o libro, e decfa
os nombres do sitios tal coma hoxe son. Decía
así:
«Pena da Feira, que de ella dase vista a Oirán, o Castelo de Folgoso e Pena Carbeira. Ahf
hai unha muller encantada hastra o ano de 19 ...
(Os anos que dicfa o vello que contou iste conto
non chegaban a 1930). A pena pol-o medio ten
un furado e no furado un almirez d'ouro. A muller chámase Basilisa, e debaixo da pena ond'ela
está encantada hai unha alfombM e 3.000.000 de
ouro. O que a desencante, si e persoa de profesar fe, pódese casar co-ela. Pra desencantála ten

que levar azogue mirlado, unha cruz de cánabo
macho, un real de oito cartos e Qnto de home pra
dar un baño a pena por onde está o almirez, pra
que se abra por alí. Tamén ten que levar o libro
Cabrícula e Salomones, precinpiar pol-o artícu. .
lo 146, por unhas letras que din: Iurenten cun
demus, mal~ficio demun demus. Despois abri . .
ráse a pena i-atoparase a muller encantada i-os
miles.

Delgadiña
Delgadiña, Delgadiñõ
Delgada da miña alma
Pillaime esa treidora
Pillaime a esa malvada
Cerrádema nunha sala
Con siete Ilaves cerrnda.
Quitáronlle o viño
Quitáronlle a i-auga
A comer lle daban
Touciño e vaca salada.
Delgadiña coa sede
Se asomó a una ventana
Vira vir a sus hermanos
A campo jugar a barra:
Mis hermanos tan queridos
Dádeme unha sede d-auga
Que de sede estoy muriendo
Y a Dios entrego mi nlmn
Como ch'an de dar treidora
Como ch'an. de dar malvada
Si una madre que tuviste
A fixeche mal ca.sadn.
Delgadiña coa sede
5e asomo a otra véntana
Vira vir a sus hermanas
A la fuente o buscar agun:
Mis hermanas tan queridas
Dádeine unha sede d-augn
Que de sede estoy muriendo
Y a Dios entrego mi almn.
Como ch-on de dar treidora
Como ch-an de dar malvada
Si:una madre. qu~ tu\iiste
A ftxeche mal casada.
Delgadiña coa sede
Se asomó a otra ventana
Vlr~ vir a su padre
De vencer ·una bntnlln:
¡Ay mi pa ure tan querido
Dfame linha sede d-augnl
Que de sede estoy muriendo
Y a Dfos entrego mi alma
Si mais axiña o dixeras
Mais axiña che a daba.
Nunha mau .collera viño
E uoutra mau collera nugn;
Al subir las escaleras
Una voz del cielo baja
Entiérrala Rey, entiérraln.
Delgada en el cielo estnba
Cou dos rachas encendidns
Y dos mil ángeles de guardln.
1

Recollido por R. AGUIAR

arnado carballo
(Coma iste número de OALIZA la a aer pubrittado
no pasado Setembro, nos tíñamos matinado adicar un..
ha páxina de lembranza a Luis Amado Carbal/o, eo
gallo do quinto anal da sua moi-te. Apesaresde te1'8e
comprido xa aqui/a data de comemorazón pobricá..
mola igoalmente, en gracia á lilfUra eBfll"evia do mozo
poeta morto.)

SAUDA DE
Menifta, pecha a fiestra,
Hon deixes a noite entrar;
para frebas ben abondan
eatas que eomigo van.
O vento andn espenuxado
oubeando como un can,
e na zanfofin do bosque
aelouca un tolo cnotar.
Que arelas tnn fondas sinto
de deixai-a almn vagar,
de perdei -o corazón
como unha dorna no mnr.
Este fondo m~ que tefío
ninguen m'o pode sandar;
a miña alma -ao ensono
por vieiro iñorado vai.

É o herdo da nosa raza
esta mágoa de ideal;
sentir remotos degoiroa,
chornr sen saber o mal.
Meniña ••. pecha a tieatra.
non deixes a noite entrar;
para frebas ben abondan
istas que comigo van ..

MARINEIRO
Era en peixe e ficou presa
a tua ollada sangal
no aparello do hourizonte
sin poder ir mais alá.
Pigoreiro
das mansas foulas
que borracho àe l:úa estás,
nos teus ollos debalan os lonxes
como as foulas no horfo areal.
No stadium do mar aberto
sintindo-a marea ampear
ganache o Derby co vento
/ockey en foulas pur sang
Mariñero
-.poeta das ágoas e teu remo bravo e lanzai
escrebfu unha estrofa na rfa
para un canto de libertá.
Teu corazón ao gante

algún.día

anc~ràs

nos portos aent1mentaes
q_ue trem4n no teu olhu.
Marifieiro
de oHoa viaxeiros
-irmando co temporalproei ispJdo da canzón tua
n.o argazo balbo foi anifiar.
N'unhA noite de galerna.
oa ventos atópatán
coma unha cruz, teu cndavre
nas mans viudas do mar.

º

EPIFANJA
No queipo de vimio
o neno labrego
era un roibo Xeada pequenifio.

O QUE MORREU NO MAR
Tiña doce netos
~quel

marlltlro,

todos eles caben
dd>aixo d'un ceato.
-de PROEL.

de O GALO ..
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NENOS
Os nenos teñen un anverso sentimental
pra esnaquizar a fuga àistensa dos horarios.
Aquel home que leva aquela esquiña saber dos ollos
nunca puido ser neno.
Sábese pol-os ollos mesmos.
Os aramios foron inventados pol-os nenos
como a metafisica máisima dos sonos encadeados.
Había un conto de n-envs para nenos

e perdeuse.

Dende entón eisiste o medo i-as avelaiñas
O inverno téce o corazón da choiva
coma os ollos dos nenos enfían a escuridade.
Aquel conto de nenos para nenos que se perdeu era un conto impar.

A. C.

INTRE

A cuestión galega
(Tradocimos do libro cEspañ'a• de
D. Salvador de Madariaga os sfguientes párrafos referentes a OaHza i-o
seu preito autonomista, por consi-de·
rar d-interés a sua d'ivulgacf ón).

O movimento autonomista galego é de grande interés, por amosar até que pronto pod~o diferir as custiós hespafiolas ao pasar dun lado a
outro do mapa. Hai un feito certo: en canto o
movimento galego ten importancia trátase dun
refrexo do movimento catalán. que estimulou o
espertar das concencias rexionaes que oxe s-observa na Hespafia. BJquf t.amén se toma a linguaxe coma ponto de partida do movimento. O
galego é unha lingua mais próislma ao portugués qúe ao castelán. Era a ling:ua.x e na c;iue
s-els presaban os poetás.castelá·s da ld~4e Meia
nos seus intres sinceramente lfcecos. Af11da no
século XV escrevfan poemi:s lfrecos en galego
algús poetas castelás. O-aquela, coma no caso
de Catalufia, a poesfa galega, que era, pode declrse. a única literatura da Ga1iza, desapareceu
case por ~ompreto. A linguaxe cafu, coma ocatalán tifia cafdo, até ser o meio d-elspresión das
crases homildes tan soio. No século XIX as grangrandes poboaciós da Galiza falán c.astelân. E,
non embargantes, a millar poesfa escrevlda na

Hespafia o-aquel século foi--coa de Mara¡all en
CDtalán-a de Rosalfa de Castro en galego.
Rosalfa de Castro, Curros Enriques 1-outros
roetas menos conecidos Uanse na Gallza afnda
por aqueles galeg-os que desdefiaban falar a Jin,..
¡ua. Pro baixo escuras Inspirazón porriecas f<Sronse formando a prenclptos do século XX as
«Irmandades da Fala» que, coma o seu nome indica, tifiao por obxeto resocltar o gatego coma
Jfrrgud culta e loitar co elxempro contra o prexuicio que o desterraba aos niveis mais inferiores
da sociedade. Veu logo a creazón do «Seminario q-Bstudos Galegos». Si ben denum~nte peboada e probe, ao menos nas suas crases baixas, GDJiza posee unha crase meia i-outa bastante próspera, unha Universidade hestórica
i-unha cidade de tan outo i-antigo abolengo
coma Sant-iago de Compo.stela, que algunhos
dos galegos modernos conslderao.-coma o centro
futuro do seu renascimento cultural. Ten pois
Galiza o preciso pra faguerse unlui vida espiritual vigorosa.
·
Pro, ¿e Portugal? É craro que canto mais se
refaga a concencia nllzonal dli .OaUza mais destacará a sua semeflnnza intrfilseca con Portugal.
Eisf ollamos coma o porvir do movimento g-aJe..
go aure perspectivas que deberan .ser de fecunda
colaborazón coa nazón portuguesa. pro que poden ser-quen sabet-d-incomprensión e loita.
SALVADOR

DE

MADARIAGA.
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A roda do dia deténse un intre unha vegada
por ano na vida íntima de cada cousa e iste intre é sempre unha razón formidabel pra enfiar
aliadas do atrais pro adiant~. As cidades, ven
~empre un albarexar ledo do que depend.urfa a
folla branca d-ise intre inevitabel que se traduz
nun sinceiro e inmediato eixa.me interior.
Cada cidade nasce en razón d-unha tunción
a desenrolar e percore no seu vivlr entramentras non olle comprida a sua razón de ser. Mon7
doñedo, que tivo na hestoria a vidaHdade nece...
saria pra figurar no setestrelo escudai da . q~~
liza, ve o seu finar en agonía GOa .S_!)â he~toria
que temia soterralo no pasad?_.n~gandolle ~~u
rizontes pro porvir-; i-a sua _s1~1ficazón pre.ter1tél
que levou o seu nome a dianteira do~ pobo~ galegos, pol-a outra espritualidad~. de qu_e era do:
no, fixolle esquencerse do seu futuro ·i hoxe vai
finándose en boqueadas· de lembranza. Mondoñedo que conta no seu haber desde. Pardo de
Ce1a deica Noriega Varela, con ducias de n~ ..
mes que son o mais branco ronsel de g?legmdade e que foi por moitas vegadas o epicentro
da espritoalidade galega, háchase a~ora aterecendo pol-a fiaxe da independencia. Is.to porqu.e
o noso pobo por-un. estado .de suxestión cole1tiva coida rematada a sua ftinción de ser. Mais
a razón xeneretriz do noso pobo pervive, i-an-·
que non-a decaten os comestos P?lo can dos
preconceitos nin-a percevan os abuhcos ete_rn.os
ifiorantes de canto siñifica esforzo, Mondonedo
ten diaute de sf longos vieiros que perc.orer cara o futuro i-a necesidade inmediata de reconquerir non xa a material siãificación de provincia galega, senon o outro conce!to de comarca
esprito.aJ facendo de foz onde venan xuntarse as
âgoas mreleituaes das terras que ~orou da ~ua
provin.cia e aportando a causa .col?un. ?a G?ihza
o maisimo esforzo que a vmdicacion desta
eisixe..
Mdis ista reconstrución de Mondoñ.e do qije
terá de ser craramente galeguista, non pode
agard-0rse da podredume inaitiva e ten de ser a
limiar lahoura da mo.cidade inqueda que are.la a
aventura pol-a conquista de novas enerxias e
pol-a limpeza certa de novos hourizontes. A
mocidade mindoniense necesita capaciíarse seriamente da vida presente que está por reaizar
fuxindo do sefioritismo fofo que ~mentes ten
por esprilO as contraiclós do bandullo.
RAIMUNOO ÀGUIAR ALVAR·E Z.

Das cousas cfue se oyen
Sala d'audencia n'un Xuzgado municipal
n'un d'eses Xuzgados rurales que a xente cham~
de «paz» de un lugar que non importa o nome.
O Xuez, un home pequeno, repoludo, de grandes bigotes nunha cara farta, tomalle declaración os testigos de un xuicio que se está celebrando. As partes, sentadas a çarón, están quedas i-atentas namentras os testigos falan, pero
cando acaban berran de mala maneira sin que
vallan de nada os esforzos do Xuez pra termar
d'elas.
-Así corras como mintest
-E logo,non foi certo que,cando eu te fun requerir ,dixeches que non me reconocías pra nada?
-Mínt~te demo, Dios me perdonet du non
hay Xusticia no mundo ou ...
Con todo esto: copsignación de protestas,
preguntas e repreguntas, e despois, acalentados
os anemos, xa non s'escoita mais que o rasguñar ao Secretgrio no papel, y-e a voz do Xuez,
que moi posto en razón, vai dictando as declaraciós,
As partes do pleito, lapeando en rabuxe. Tusen, carraspexan, arrastran os pes, i-en fin, en
todo o seu continente veselles que si non fora
pol-o que é, i-e pol-o respeto o sitio i-a cara do
Sr. Xuez, íbanse as maus de contado.
Un dos litigantes, sobre todo, (o mais pleitista) non ten acougo: rasca a testa, Jfmpase a
cara co pano das maus ... , o home SUDA. O ou..
tro, en troques, votalle unhas risadifias matinas
con un retinfin que si non fora por que ainda
hay sangue de nabo pol-o mundo, tiña retiotineado de vez.
O «pleitista» que suda sin podei-o remediar,
non ve as cousas ben. Solfronlle virados os tes..
tigos, i-e como o escrito eo que vale, o bon do
home xa sinte o xuicio de riba das costas.
E Sefior, non e pol-o que valla. Non; por
que todo canto se discute non vale dous reas
mal contados; pero eso de que aquel Jamprán
salla co-a sua!
Cando fina o Segredarlo d-escribtr as decraraciós, firma o Xuez. E 1ogo o Segredario
dalle a pruma ô pleitista rnollándoa denantes e
sefialándolle no papel coa punta da ufia o sitio
donde a de esgarabellar o seu nomeado, 1-él
antes de pousar a pluma pra escrlbílo dalle unhas rivirivoltas pra buscarJle o xeito. 'Tan presto acaba, chégase cabo do Sr. Xuez con moito
aquel, e difie caladiñamenie: mentras os mais
dispófiense pra firmar:
-E logo Sr. que lle parece do Xuicio? E1
perderei?
-Pol-as probas ... ·Humm, perdes .....
-Pero Sr. xuez, repare ... (i-amostralle con
gran misterio sin naide darse conta. un bill~tiño
de ~ peseta~). Visto aquello pol-o xuez, sentenciou emocionado:
-Pol-o que din as pluebas, perdes mais
pol-o que vexo ganas.
E ganou.

* * *

Habfa unha vez na parroqula de Trabada
unha familia muy pobre, unhos caseteiros honrados que tiñan p.ór todo ter un fillo a quen
non sei por qué, todos conocfan por «Gafiin», e
que desde picariño tiña o oficio de gardal-as
cabras i-as ovellas de todol-os veciños do lugar.
Pra o probe de «Gafiin», non había festas
nin foliadas. Oendesda mañá a noite que viña
dormir a casa todol-os días os pasaba no monte gardando a lênza dos veciños.
A mai de «Gañfn», moi rezadora, sempre
andaba a pedir a Dios que Jles dera · sorte e no
nos desamparase, e que pra festa da Patrona,
o seu filliño poidera folgar i-adivertirse como
todol-os demais nenos do seu tempo. «Gafiin«,
~xudaba a sua mai nas oraciós, y-e por aquelo
de folgar o día da Patrona, rezaba con moitfsirna fé. E o dia da Patrona chegou, e «Gañin»
ceibouse d' alegria e de· contento, porque os vecinos dér.onlle folga aquel día. Arrolouse pol-o
adrio, correu tras da« varas dos foguetes, mercou rosquillas, posesionouse do «piosco» da
música, ... gozouna. Pero de todo, nada lle deu
tanto gosto como'os San.tos da lgresia, cando
por mandado de sua mai entrou, e que era a
primeira vez na sua vida que tal via. Quedouse
pampo mirando pros Santos, y-e de todos os
que habfe na dita lgresia había un que non lle
sacaba ollo: Er.a un San Miguel que ten o demo
vencido os pes, y-e como o demo está con cornos e todo, o «Gañin», por aquelo d'andar tanto entre cornos, chamoulle tanto a ateneión,
que cando rezaba con sua moi, el tifia os ollos
·
virados pra aqu.eJ ..Sant9.
Cando «Gañin» salfu o adrio, todo o tempo
foi pouco pra correr a preguntar:
-¿Qué Santo ê un que ten unhos cornifios
pequenos?
-¡O demot, hom.
-Pois a ese, dixo «Pañin», receulle eu todo.
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OUTONÍA
FoHift-as en remoifto
pous6ronse no camiño
espalladas,
Os pequenos paxariftoa
voan pinndo pr'ôs niños
en bandadas.
JJnhe vella camp.aífia
folguexa cua morrifia
musical.
Fuxe o dfa. O vento cala.
Un fondo silenzo fala

no casal.

Baixan as somas da noite
sin pue naide as escoite
mol caladasu.
1-as follas en remoifto,
adormeceron no camifio
espalladas,
PAULO
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Depósito del cemento "Rezola"
Materi1l fotográfico - Productos Koda.k
Trabajos de laboratorio para aficionados - Revelado de carretes
p placas, copias p arnpUaciones.
-·~·-

VIUDA DE JUSTO GOMEZ
·PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚMEROS 9 Y 10
A
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lmprenta y P apelería

BARBERÍA
PULPEIRO
RUA DE
SAN ROQUE
NOS BAlxos oo HOTEL LAMAS

1JES~~~~~!~~e?a~
1

MODELAClON DE TO::ASE DE IMPRESOS.
CARTAS COMBRCIALf!S. ESQUELAB. RE•
CORDATORIOS.

1

1
1

TARJETERIA.

EN-

EspecialíCJades:

CUÃDJ!ftNÃCION. OBJETos oE
ESCRITORIO

L1fT

Precios módicos

Progreso, 6 .

MONDOÑEDO

JEREZ QUINA TBSORO
CO~AC EXTRA

~

AibSSffe?&N&VMYJe&VASKrê'TSLVíl4&A&iS58ii5M?9~&i

DISCOS E GRAMÓFONOS PArlLO·
PHON APARELLOS DE RADIO
ZENETTE
~iõW"

REPRESENTANTE PRA ISTA ZONA

BAZAR FERNANDEZ
PERFUMERíA,

Lon,

-DI!-

l. Gf az
Cerve,as, Licores
Mariscos,

CRISTAL, MoBLEs.

Rúa .Rod~íguez Murias, 17

RIBADEO

Bocad!llos
Merendas

Fonte Vella

MONDOÑEDO

BANCO PASTOR
CASA FUNDADA EN 1776

Capital suscrito.

• .

id.
desembolsado
Fondo de reserva . .

ld. id, para fluctuación de Valores.

17 .000.000'00 ptas.
11.000.000'00 ))
6.000.000'00 »
6.497.028'33 »

Casa Central: LA CORUÑA
SUCURSALES: .
Vigo, Lugo, Orense, Vivero, El Ferrol~ Sarria~ Monforte, La Estrada, 1uy, Mellid, Muglo,
Carballo, Mondofiedo, Puentedeume, Vil/alba, Ribadeo, Corhollino, Santa Marta de
Ortigueira, Padrón, Puebla del Caramiñal, Rihadavia, !voya, Barco de Valdeorras,
Verln, Rua-Pefín, Vimianzo, Pueateareas, Chantada, Cedeira, Ordenes,
Fonsagrada, Pontevedra, Caldos de Reyes y Marín.

Cuentas corrlentes con libretas
Abonando los siguienfes intereses:

A
A
A
A

2'50 º/0 anual

Ja vista. • • • • • • • • .
tres meses.
• • • • • •
seis meses. • • • • • •
un año . • .
. . • . .

3
º/0
3'50 º/0

4

º/0

•

»
»

ABONANDO INTERESES AL 3'50 º/0 ANUAL
ESPECIALMENTE AMÉRICA

Caja de ahorros
Cuentas corrlentes en moneda extranjera
Intereses a convenir

Venta de giros sobre todo el mundo

Peluquería Agapito

----------0----------

Especialidad en cortes de pelo a lo garçonne

.....

ZAPATERIA
-OE-

...

INSTALACIONES MODERNAS

JOSE P A CIOS CAMPOS

Oblspo Sarmiento
(al lado de la parada de autoa)

Especialidad en calzados,

MONDO~EDO

hechos a la medida

Gall'za ~ véndese na

li- FuENTE VrEJA.

vrerfa de

LO M BAR D 1 A

112 O n U O

nE D O

&Wri&fi&WW+A+&9&*W"kri+w»ri&95M&i

e

SEMPRE

L

NOVEDAUES

E
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---

M

A

z

A

D

B

u

PRAZA

D

DA

o

CONSTITUZÓN

s

E

ARTICULOS DE BAZAR
Sección de todo a 0 1 95

Manuel Rodríguez Núñez
Plazuela de la lefta, a. MONDOÑEDO

z

CASA GAYOL

Viuda de Antonio Oonzález
"E L A L M A C é N''

ULTRAMARINOS FINOS
ABONOS QUfMICOS

11

Texidos de todas crases
&pecialidade en pañeirla
e xeneros brancos

LA MONJOYA"

~~

PANADERtA

Paqueteirfa, quincalla, merceirla
e xogaeteirfa
Xéneros de punto, algodós pra tecer,
paraugas, sombril/as, baules e maletas.

RIBADEO

FARMAClA

MONDOÑEDO

Padilla, 5

-: DO:-

Ledo. Craudio Pêrez Prieto

11

LA MODERNA"

ULTRAMARINOS FINOS
COLONIALE:S

Ribadeo

VINOS Y LICORES DE

Comercio d-Ul trama riños
CASA DE COMIDAS 1-HOSPEDAXE

Ricardo Torres

4, Méndez núñez. 4
MONDOIEDO

=DB=

Manuel Pernas Pardo
Venta d-abonos químicos marca
CROSS y MANJOYA
1~O POR MAIOR E MENOR¡

FONTI! VELLA

ÇAffiM'i&i»M

Mondoñedo

iiM56

A#IN1WiUAAQ#&MI

COMERCIO DE TEJIDOS
DE LA

Viuda de Antonio Cabanas López
Paños, lanas p /ienzos

REPRESENTACIONES
APARATOS DE RADIO
TIFFANY-TONE
B R O W N 1N G-D RA K E
L Y R O P H O N-R A D 1O
CO LONIAL.
DISCOS
ODEON PARLOPHON y REGAL

SIBMPRB NOVBDADES

PLAZA

Hernàn Cuncfueiro Mora

Mondoñedo

GRAMOFONOS
PLAZA
Mondoftedo

GALIZA
Revista Galega
DIRIXE:· ALVARO CUNQUEIRO
Adeministrazón:

"Galiza"

Rua do Progreso, 36
MONDOÑEDO

COMESTIBLES

AUTO-CAMIÓN

--Café·Bar
-DE-

de

V ALIÑA - ALVITE, S. L., DE

José Antonio Polo Díaz

BRETOÑA

Especialidad en caf~s, vinos y licores ·del
país
y

extranjeros

Obispo Solís.

GRAN PELUQUER(A
PARA SEf\JORAS Y CABALLEROS
ORAN CONPORT E HIOIENE

Sillones americanos
La mejor instalada de Mondofledo

Servicios a Lugo, Meira y
Mondoftedo

CASA VIJANDE
FABRICAZÓN MBCÁNICA DB SBLLAS, TINAS,
MACETAS, PALILLEIROS !-OUTROS OUXETOS

COMERCIO DE FERRETERfA EN
XERAL, VIDROS, PINTURAS E
BARNICES. ARMAS DE
FOGO DE TODOS
OS SISTEMAS

Méndez Núñez, 25.

PARADA DE LOS AUTOS

NOYEOA OES
P ARA 1NV1Eft NQ
---~-

AI empezar nuestra a.ran venta de temporada,
presentamoa todo ro mAa sallente y orlglnal que
se ha creado para invier110, en grandes y varladf·

slmos surtidos.

~~~ TELAS NUEVAS CREACIONES ;;;;;;:;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;.

Sedas y lanas para vestidos y abrigos. Franelas y novedades de algodón
MANTAS -

L i b e ·r t ad,

EDREDONES -

TAPICERfA -

ALFOMBRAS

ALMACENES CASA MOTA

a.

LUGO.

~·'

'1'..r...,.'l'~.n..:.'.n.:·4'·0..:·'.l•.:.'.n..:.-.n..,:•..,,l..'1'~...I ~

"Nos sabemos que o Tratado do
Uruguay será aprobado nas Cortes d-Hespaña. Nos sabemos que ·
a aprobazón d-iste tratado arruina
á n.osa economfa e causa unha perda de i00.000.000 de pesetas á no-·
sa Patria. É porque nos sabemos
que as Cortes d-Hespaña nos
condenarán á fame i·à miseria
votando ise Tratado, nos non
queremos seguir chamàndonos
hespañoles•.

__
1

lk~
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MO N D O .N E D O,

FESTA

NAZONAL

NA DIADA DA TERRA
Iste ano a Festa da Nazón atópanos a andar camiños decisivos, en
comunión e logro dos ideás de Libertade e Xustiza, en concencia prena
da nosa vontade de ser. Atópanos tamén a Diada da Terra - ¡e que tristeza da istot - en fracticida división.
xungidos unhos ao esforzo vivo tlo
destiño da Patria, negándoa outros
en postura ou iñorante ou treidora.
Afirmándoa nos, os que levamos dende sempre en outo a bandeira azul e
branca, os que dende os Precursores
románticos e veneraveis vimos facendo a Hestoria do noso Pais, co-as
mans e as frontes en festa de traballo. Afirmándoa nos, os que matinarnos comprir a misión de restaurar a
persoalidade inmorrente da Terra, os
que loitamos pol-a volta ao concerto
dos pobos todos da voz humanísima
da nosa cultura, os que anceiamos o
impe.rio da Libedade, a Xustiza cz a
Fraternidade no ámbito galego.
Negándoa aqueles que dende sempre ficeron comercio da ifioranza e a
sumisión dos labregos, os artesáns e
os. mariñeiros, pobo baril e pacífico
da Galiza. Negándoa aqueles que
d-ise comercio iiceron xeito de vivir e
que pra sostélo mantiveron a iñoranza e a sumisión do pobo. Negándoa
aqueles que pra manter a iñorancia e
a sumisión do pobo cegaron as fon·
tes da cultura intentando esquencer

un idioma e unha lradizón, e vende-

DITOS DA XENTE

Achámooos dediante d'unhos intres
tan verdadeiramente eistraordinarios,
tan fortemente decisivos, cales son os
que pranteia no panorama polfteco da
Galiza iste feito real do Estatuto do
noso Pafs ·coma guión inicial dun futuro mellor, que é mestér que cada
cidadán faiga o seu eisamen introspeitlvo; dirixa, Umpameote, a sua olla·
da cara ise maravilloso mundo interior da propia coocencla. Precisase
que coa honradez dos momentos mais
sulemnes e pofiendo toda a emoción
que eisixe unha hora na que se xoga
a vida ou morte de· todo un pobo, nos
decatemos os omes da Galiza de cal
e o noso deber. Marañón xa d i x o
que o xermen da anguria aitual do
mundo está no esquecemento dos no808 deberes, en padecer o ome coma
individuo e coma pobo unha fonda
crisis do deber. Eis eiqul, pois, a formidable traascendencia do propio co·
fiedmento do deber co seu reato oecesario, co seu fin obrigado en Iodo
esprito hooraQ.o, traducido nun sinceiro aituar con arregro a ise íntimo
sentir cara ao mundo de fora. Deber
de proieitarse cara dos demais ofrecéndose aos semellantes i a Patria.
Ao presente, mais que nunca, pre·

séntnsenos co gallo do Estatuto, hipertrofiado, agudizado, con toda a
forza que dá o ver aberto un vieiro
de salvazón, un indeclinable deber
pra coa nosa Patria, un deber que
consiste en non deixar que fuxa un
porvir mellor pra o noso pobo que
axote por sempre, lonxe de nós, a
anguriosa dór do aitual. Dedinnle da
perspeitiva de acadar un rexime auto ..
nómico que dia comprida saitisfaicfón
ás arelas galegas, aos s~us desexos
do noso pobo mariñeiro e labrego, é
un inaprazable deber o votar .o Estatuto. Pra decatarse d-isto abonda
con percorrer, ollada aberta, toda isa
presencia tráxica da nosa realidade,
que nos amosará unha Galiza feita
anacos. coa sua economia desvertebrada e coa persoalidade cultural perdida. vendo refrexarse na pantalla do
futuro toda unha escea de miseria e
fame finando en epflogo de morte.
O desexo de evitar isto, a necesidade d-unha reltificacióo de formas e
de orgaización. debe ser o mais for..
midable argumento en favor do Estatuto. Non abonda con recoñecer a viva traxedia da nosa situación; é preciso siñalar fórmulas de remedio, é
mestér amosar solucit1ns. Algo real.
saogrante, que se apalpa en cada es-·
quifia e se sorprende en toda conversa, é o feito da nosa preterición. es-

1933
PorVidarte

1

1

ron por unha acta ou un goberno civil, a concencia ciudadana dos seus
compatriotas.
Ano decisivo iste. Non hai castas
nin partidos. Soio hai leales e traidores, galegos ao servido da Galiza
e galegos ao servízo dun poder ex·
tranxeiro que afoga a vida da Patria
con leises inxustas, que nos goberna dun xeito abafante e inmoral. Galegos ao servido da Galiza. Galegos
ao servizo dun Estado xendarme, ca ..
rabinero e recaudador. Leal~s e treidores. Non outras castas nin outros
partidos.
Un ano mais a roda dos nosos corazós celebra a Festa da Nazón. Un
ano isre como ningún cheo d-espranzas, como ningún afervoado, como
ningún decisivo. Ano en que sexo·
gan, cara ou cruz, os vieiros da nosa
Pátrea. Ano que chega a pôrnos, a
todol-os galegos diante de nos mesmos, pra facer a siñal da vida ou a
siñal da morte. Nos os nazona1istas, ..
n·iste Día, cos ollos voltos ao noso
pasado, co-a i-alma debruzada no altar inmorrente da Raza, o camifío da
loita acesa baixo dos . nosos pés, votamos, craros e firmes, por unha Galiza ceibe, laboura de si propia, xun·
gida pol-os mais outos e limpos ideás
aos pobos todos da Humanidade.
¡A NOSA TERRA É NOSAt
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Non esquezamos o deber

DO

-Agora dfn que farán moitos ferrocarrfles en Gallza a cambio do per..
xulclo que nos fai o tratado de carnes co Uruguai.
-¿E pra queremos despois os terrocarrlles?
-1Pra traguer as carnes qne veftan d 1 alól

cóitase en cada Intre, dfcese por xentes que nunca pensaron en autonomista que os atentados ás nosas fon ..
tes de vida perpétranse a cotío e pra
apoiar latas manifestacións amó~an
nos un índice de agravias: morte da
riqueza madeireira e gandeira. abandono das nosas comunicacións, aumento de contribucións, etc., i-unha
longa nota d-outra crás de aldraxes.
Isto é esaito, está presente en todos
e isto tamén . o veo os antiestatutistas. Agora ben, a difrencia· antre os
estatutistas i-os antiestatutistas está
na solúción. está no remedio pras
doenzas centralistas. Pra nós, estatutistas, o remedio será o Estatuto
coo toda a transformación de réxime
que a sua aplicación encarna; pra
jles, antiestatutistas, a solución consiste en aguantar deica perecer. Asegún iles, o noso pobo ten o deber de
finarse e non o dereito a vivir; Galiza ten de deixar de eisistir coma porción integrtmte da Humanidade, te·
fien que sacrificar estoicamente a sua
vida milleiros de galegos co único
ou"eto de que unha unidade pseudohestórica non se esborralle, co eiscrusivo fin de que unha unidade ineisisteote non se rompa. Mais convén decir d-unha vegada pra sempre
a fin .de que iste irreal pantasma se
lles disipe, que unha estroituración
hespañola feita a base de pobos autónomos non supón desgarramento
algúo. Pois si ollamos isto dende un
ponto de vista de xurista, dende un
ponto de vista do que é, temos de
atopar axifta que o Estado t:f español
está vertebrado o-unha cons'titución e
que esa constitución...:.... basamenlo do
E.atado - autoriza e .determifia. a 01-

gaización das rexións dun xeito autónomo. Sendo isto esaito, si a consfi·
ción determifia isto, voluntariamente,
non hai desgarramento - cousa que
supón violencia - senón un cumprimento da propia vontade estatal, non
hai ruptura, senón realización do previsto constitucionalmente. E dempois
de todo, nós sempre teremos en favor
da nósa autodetermifíación a forza
que da o desexo de vlvlr coma pobo
en pulo de universalidade.
Díxose moitas vegadas que si o
século pasado foi o século do recoñocimento da persoalidade humán.
da autonomia individual, o presente
terá a slñificanza dun século en que
as nazalidades oprimidas adequiran
a sua persoalidade e liberación, realizándose co elo o principio de Mancinl. O rexime de autooomfas pias
mou na constitución soviética e def endéreno encíclicas papales coma
tamén tratadistas católicos. A autonomfa é, pois, unha premisa de vida do
presente século, i é tamén algo que
se conxuga coas ideoloxias sociaes
mais difrentes.
Nos vivamos o noso século ofrendándolle ao noso pobo o mellor esforzo i a mais pura intención, e n-isfa
hora en que se decide todo un futuro
colmado de promesas, non esqueza:..
mos o gran deber pra con Galiza. e
decidámonos a conquerir en sagra
unión de corazóns galegos o Estatu •
to do noso Pais.
R. AGUIAR ALVAREZ
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COUSAS

de Posizós

mentaes da sua economía. A Galiza,
o'unha verba, impídeselle o desenrolo da sut:1 vida, e fánselle toda eras
de inxustizas. E isto non pode ser.
Tudo isto hai que remediai-o desegui·
da, sexa como sexa e· custe o que
custe. A redenzón da nosa Terra ten
de ser un feito moi logo. Xa que quen
pode e debe non quer preocuparse
dos nosos intreses-ainda tratan millor ôs pobos extranx~iros-, nôs somos os chamados a facelo. Pra elo
hai, somentes, un vieiro extremo, cecais con barrkadas, pro que nos levará ao porto onde ten de anelar,
nun próiximo mañán, a nao da Libertá, tripulada pol-a mocidade galega; a
nao que sepultóu no mar do ridículo
a cantos noxentos piratas intentaron
detêla.
Daquela, entón, si que será a verdadeira Diada da Terra.

Chámanos moito a atenzón como
en ~v allibria» o Vicente Si ecolabora
Nos
dfas
seguintes
â
procramazón
Desp9isdunha longa espera, chea de
rra.
asesor
xurídico do masón Emina
Hespaña,
os
derra·
da
Repúbrica
espranzas, vai a chegar, por fin, o intre en que Galiza facendo uso dun de- deiros defensores da monarquia cen- liano, radical lerrouxista, defensor do
reito que a Constitución hespañola lle tralista dos Borbóns sostian, en con· Estado laico e anticrerical ceo por
reconoce, manifeste a sua vontade secuente razonamente de trompeta de cen. ¿Cómo puido se.r sorprendida
nun problema tan capital e de vital in- moscardón, o innecesario dun cambio d..lse xeito a boa fe do semanario
terés pra a nosa Terra, cal é o do Es .. de réxime de goberno-tanto político local?
como ademioistrativo-na Galiza. lsta
***
tatuto.
¿Vostedes saben quen é un tal Vi·
premisa
negativa cobrou todo o seu
O decreto do 27 de maio derradeiro
autorizando o plebiscito, abre a Gali- relieve, tópico e pratiotelro, durante cente Sierra? Pois é o Coyo Villaza as portas do único viero que ten de a discusión do Estatuto de Catalufia, · nueva do baixo Ulia, emilianista por
percorrer, si quer fuxir do descalabro reforzada a argumentazón pol-o que convencimento, e ainda que na Asama que é arrastrada indefectiblemente somellabd equivoca postura do nazo· brela dos Concellos en Santiago trapol-o abandono, pol· a torpeza e pol-a nalismo catalán, por tér xa pasado o ballou denodadamente pol-a aprobaimpotencia dos gobernas centralistas. susto do troque de réxime e pol-a for- zón do Estatuto, agora arrefirmoúse.
Galiza experimentou, en reiteradas za persuasiva dos razonamentos en· ¡Oh Emilianus, banqueiro e mártirt
Craro que isto non que dicir que o
ocasións, a indiferencia io ataque as col da soberania indivisivel, patrla
suas fontes económicas. Niste mesmo única e sonora lingoa cervantina, tan Vicente Sierra seña un sirvergooza
intre, Galiza é novamente aldraxada doados as almas de chin-chin, porpu· f•un treidor.
* * *
pol-o Goberno centralista, que preten .. rina i-acordeón. Mais, a Asambreia
JOSÉ D. JÁCOME
de celebrar un tratado con Uruguay, dos Concellos en Santiago, afervoaParticularmente sano que se permite a iste país introdu ... da presenza d-unha galeguidade fir:bemos que X. Decu- IUIBIBll~l+~llftllftllft¡¡ft¡¡~
. -,
"" rión, intelixentísimo
cir carnes conxeladas en Hespaña, me, creou un certo silenzo entre os
con .grave detrimento de riqueza bási- enemigos das autonomias. Agora, co colaborador de «Hoy», está léndose o
ca da nosa Terra xa que o citado Con- gallo do decreto autorizando o plebis- manifesto do «Sub-comité de los Cuavenio, si se leva a efecto, Galiza, que cito, parez que volven a tocar a flauta tro», pra contestar a unha nota da Deposé a carta parte da total riqueza ga- os primeiros hespafioles de Galiza. legazón local do Partido Galeguista.
nadeira de Hespaña, representada no, Non ten demasíada importancia aso- Varios amigos intentaron disuadilo
Agora cando se remata de fixar en
1.100.000 cabezas de gando vacumi- nata cáseque veneciana qu-entonan, do seu propósito, xa qµe temen per- Compostela a data do mes de ~etem
con un valor.aproximado de 400 por pro si ten certo interés o feito de que da o sentido do olfato. Déronse casos bro pra celebrar o plebiscito que ten
llons de pesetas, sufriría en ela, unha isos sefiores, de toda a mifia conside- parecidos.
de decidir a sorte do Estatuto galego,
pérdida do 50 por 100, isto é, 200 mi- zón, haxan verificado un certo troque
compre dar un aldabazo, un roque de
de posizós. Os que negaban toda ne- IOllDIUIOll:O:llo+IUll:O:ll:O:Ho+l:O:ll:ol!IDID atención rexo, seguro, ·desconcertan ..
llons de pesetas.
cesidade
de cambio, os que defendian
É precisamente neste instante, canEu non teD_o esclaviz.a- te, que apague d,unha vegada pra
..
statu
quo»,
agoran amosan a sua
o
do Galiza, sempre sufrida e posterga·
do o esprito por mn- sempre a osadía vergofieata de xentes
da, decatándose da enorme transcen- conformidade con unha cousa qu-iles
gunha rotina patriotei- inconscentes e sia solvencia inteleidencia do momento que vive, con ade- chaman, anque naide entende o que
ra. SI Galiza síntese fe- tual algunha, que andan a proclamar
mirable unidade, lanza un berro rexo con isi queren dicir, descentralizazón
liz, segura e respetada tópicos e insultos-incapaces de mao..
e forte, como protesta contra o conve· adeministrativa .. ¿Qué lles obrigou a
drenlo d-Hespaña nos res noblezas-indiños da molestia do
nio criminal, conque o goberno de iste cambio? ¿Supón que matinaron ser·emos hespaflo/es. Pro si Oaliza comento, porque naceron á quentura
Madri, sempre alleo pra os nosos pro· algunhas horas, ao millar diante do h11 seguir sendo inxuriada pol·a vio- da mala fe e dun marcado analfabeblemas, nos desprecia e nos aldraxa. ~pasa ou dos textos, cheos de cenza lencia usim ilista do Estado i-estru- tismo.
Calquera que se decate da situación infusa, do «El Caballero Audaz» so- xada pol-a ·inxusticia dislributiva,
É inutil falar a istas xentes d'unha
e abandono en que se atopa a nosa ber dos intereses da Galiza? ¿Quer entón non poderemos ser hespa- Galicia grande e culta; d'unha Galieconomia, ollará, craramente, que as decir que algúns argumentos dos escia coa sua civilización propia; d'un ..
floles.
rectificacións que o Estatuto fai da tatutistas chegaron a navegar a carne,
ha
Galicia colaborando na historia da
CASTELAO
nosa política, son labsolutamente ne· lfquecl_a dos miolos d-istes nosos nun- Dlpatado nazom11ista nas Cortes d-Hespafia cultura universal. Non-e. comprendecesarias, pra deter a Galiza, na prici· ben ademirados enemigos? Non-o
rian. Os seus cerebros anquilosados
U•ll:O:+IOllUll:t'JlllUllDtlDIDIOllO!l:O:ID
pitada carreira pol-o viero da ruina sabe ninguén. E un segredo.
non entenden de cultura ·nin de proNos, con todo, apesares de que naigreso.
mais total.
E isto é o que non queren ver os de coñece o porqué de que ises sefioPro estamos n'unha hora de loita.
res desexen agora ardemente unha
que escriben contra o Estatuto.
O verdadeiro pobo galego - arelante
Pai xa ben tempo que Galiza non de salvar á Terra da ruina e da mor.Ben está que se combata unha ideia, descentralizazón adeministrativa, apecando se fai de boa fé e con coñoci- sares de que é un segredo, como non vive un intre tan dramático e tan cheo te-vai a ocupar o seu posto nas inimento da que se impuña. Mais cando somos maliciosos e imos aos sitios a de gravedade com'iste qu'está vivin- licias cfvicas da galeguidade. Os que
sin conocimento de causa, !ánzanse donde queremos ir con toda a boa fe do agora. Ista ê a realidade; a terrí- queden fora, os que se neguen a axu·
inv¿ctivas, que en ren responden a do mundo, andamos a pensar que ises bel realidade.
dar á causa de redención de Galicia
Cando coidábamos que a Repúbri- serán resellados na categor(a dealedl
unha fiñalidade, dexenerando en ata· sefiores coñecen a eisistenza dun cerques persoales ou a partidos políticos; to dereito de defensa e queren honra- ca, logo de abrirlle un pouco as por- dos emboscados. N-ila estarán os recando alleos e iñorantes da nosa hes- damente praitlcálo. A min persoal· tas pra que poidera voltar a si, lle fa- cubertos co egoismo mais insaciable,
toria e da nosa cultura, faise mofa da mente parezme ben que ningren quei- ria xustiza e sabería comprender e re- co partidismo mais desenfrenado, ou
ra quedarse demasiado atrais, cousa mediar a sua cráseca doenza; cando co mais vergoñento nepotismo, pra
lín~oa galega, manifestación crara da
que
por outra parte é pecado imper- esperábamos qu'iban a ser resoltos tratar de seguir mantendo iste estado
nosa persoalidade; entón compre dedoabel
na politeca, e ainda temos que os seus mais fondos probremasi-aten- de vergonza e de oprobio en que se
cirlles a eses pavos da estulticia, a
eses pedantes da iñorancia que non agradecerlles o que non queiran ser didas as suas necesidás mais urxen· atopa o Pais Galego.
A avilante d-istes homes, lévaos
teñen noticia do que é o galego, do mais avanzados que nos, sendo parti .. tes, vemos, con delor, que as nosas
seu pasado grorioso e do seu presen· darios do rexime da lata incandescen- espranzas saen fallidas e que a sofri- ademais a tratar asuntos que nin ente cheo de promesas. E decátense os te, por eixempro, de tan bós resulta- da Galiza ê ouxeto de aldraxes e pre ... tenden nio alcanzan, incitando os
que eisí falan contra o galego, que de- dos na estratosfera. A mais, ise cam- tericióos ainda meirandes qu'os que seus argumentos mais que á xenreira
·ben revisar o seu castelan porque ao bio ;>rodúcenos certa satisfaizón. eu lle infrinxira a Monarquia. E tudo por á burla e á risa.
Cálense, señores anti-estatutistas.
mellor e tan puro como o seu inglés. agardo ollar a ises seftores pasar o parte de quen prometeu comprir a
Non embargantes é perfeitamente Xordán, abondoso e doado de tan bf· xustiza das nosas arelas. Por iso o Déixense de posturas elegantes que
lícito que isa xente se ría de nos e fa- blico, o dia que rixa o Estatuto e nos, pobo galego, comprendendo ista soio cadran ben en homes d'unha sugan chistes a nosa conta. Na comedia por non haber podido chegar a dipu· enorme treizón, qu'entrafia o despre· perior cultura. E si vostedes se tiveda vida, alguén ha desempeñar o pa- tados ou ministros, andemos predi· zo i-o non recoñemento da persoali· sen calados, ninguén teria dereito a
pel de bufón. Mais o que non é lícito cando o nazonalismo integral pol-as dade galega pol-o poder central, deu dubidar Jos seus coñecimentos ...
iste rexo pulo de bravo rexurdimento
nin xusto, e que se crean por enriba corredoiras da nosa Terra.
PRANCISCO P. · DEL RIEGQ
que
presenzamos, e chegou a iste esE
velahi.
de nos, pol-o feito de ser mais iñorantado de conmoción tan fondo i'ademi- DUIOllo+l:O:llOHUH:o:ffUHm:o:1101u10
ALVARO CUNQUEIRO
tes.
rábel, que ven a amosar o efeitivo e
Reflexionen pois os que tales couLabregos: 8i o tratado co Uruguay
sas din e, si como homes non sinten Ull:O:ll:O:llOllOllOllOllOlllDllllJlllOllOllDllOI baril despertar da nosa Terra.
se
aproba, quedades dende agora
A firme unanimidade de todol-os ·
latexar no fondo do seu peito un outo Cada problema. por pequeno, que seconVocados pra andar calquera d-isgale.gas
«bos
e
xenerosos•,
n'ista
.
esprito de galeguidade e de amor a fla que a Galiza se lle presertte descotee daus camiños,· revolcaros na vo ..
sua Terra, troquen os seus derroteiros bre a necesidade que Oaliza sefla ga- hora anguriosa e decisiva en que se sa fame, podrindovos indiílamenler
guiados simplemente pol-o instinto de leguista denante de nada, e confirma xoga a carta principalísma da vida do ou queimaros na loita noble por
conservación, que ise endexamais se que o · Pais galego é unha unidade noso pobo, ten de dar froitos moi pro- couquistar co-a forza o que non
perde.
económica, unha comunidade coo- veitosos para· o conquerimento das puido ser conquistado pol-a razón.
perativa, un pobo autónomo. Que o suas prenas libertades; a pôr de sere
CESAR GONZALEZ-SECO
SUAREZ PICALLO
seña politicamente prd poder chegar unha mañífica leición de rebeldía.
Galiza non ten dreito a iste trato Di puta do nazonalista nas Cortes d~Hespaña
,......................................
ao fondo de todas as costiós que
ten pranteadas é d-urxencia vivisi· criminal, a istes desprezos e incom- UHUllOll:o:+IOllD+tOll:O:ll:O:IUll:O:ll:O:llOtt:o:+
Esta folla ?J paga o diñeiro limpo ma. Os que negan isto ou non saben prensións do despotismo centralista.
exeneroso dun feixe de mozos gale- nada, ou non pensan en seria iatas Nôs témol-a obriga de eisixir para o A língua é a base, é a mais xenial e
noso pobo que se lle resolvan os seus orixiñal obra de arte que unha nagos que trabol/an polo ben da sua
cousas ou obran de ma/a fé.
probremas esenciaes, o da sua vida zón cria e deõenvolve. O idioma é
Patria.
C.GALLASTEGUIUNAMUNO
fátegra, ceibe e autóctona. A Galiza a 'coluna vertebra/ dun pobo. Falade
Non sabemos que difleiro porco e
e escribide galego.
Juxado poga as campañas dos que Direitor da Granxa de Salcedo, do Conaello regatéanselle os seus mais cativos deOrdenador da Economia Hespañoln
reilos, necesarios pra poder subsistir.
trafican co honor e a libertá de
Imprensa· Sue. de Mancebo.-Mondoñedo
Galiza.
Ul:O:ll:O:lllUlll:O:ll:O:ll:O:llOllOlllJlllOlllJlllOllOI A Qaliza tápanselle os vieiros funda ..
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PAPEL DE COLOR

pape 1

de

color

-no 111 anal de
Manuel Antonio

Edita Alvaro Cunque1ro

Ollos si foi chorade funeiral de rio
Distantes descobertas mar chorade
Ribeira tu en cristal torso iacente
Por loubanza de frol softo de illa
Ollos si foi en gaita despeinado
Descrabada color rimada amante
Chorade lúa nupcial por nadadora
Eg1oga d'outas mareas si quixera
Igoal adolescente en voz bucólica
Despedida de mans en obertura

Elexia tamén quixera si crecente
Tu por luz cardinal frol fenecida.

• Ó non atopar ningunha tarxeta orixinal deste número, ofrecémo-lo texto -unha elexía a Manuel Antonio- reproducido por Augusto Mª Casas nas páxinas de Nós (nº 139, 144, Ourense, xullo-nadal de 1935; p. 121), que xa no seu

número 112 (15-IV-1933) anunciaba a saída dos tres primeiros números de Papel de Calor.

Ff\Fél DE COLOR. • 2
--............- •

1--

1

1

NOTICIAS DO PORTO

aquilino

ig1esia

alvarifto

22.-NOit:e
Mar de sombra con algas horlzontaes de vénto,
florldas de remoíños i-a"ecifes de nubes.
Afogaron nos acantilados do Silencio
dous aturuxas que andaban nas costas do Sol-pór.
Enguerellado~ nas algas do oénto
cuspiu o mar fora o run-run do muilto da mao
i-o cadavre do cantar da múill.eira namorada.
As fogueiras ve/ eiras de Nósa Señora da Pastoriza
saíron a pesca de trébas,
e naufragaron no cabo da Unha.
-Vagalumes de Congostras,
non desatraquedes vosos esqui/es oerdes.
Anúncian-se pra hoxe marexadas de sombra.
-Mozos de Montecelo,
anclade o ooso aturuxo nas Fias,
que hai anunciadas galernas de Siléncio.

PAPEL DE C O L O R. - J

HESTORl.A DE ntENDOIA.A SEGUNDO .ANDERSB/i

Amet1do{Ra, .A.mendo{lla,
que t1aciclus d'unha tulipa.

"ºª•

Durme n-11nha casca de
follas de viola por colch6n.
Boga no teu divino lago
que cre6u o matemo f alago.
Sulca as ondas do pob,.e f>ralo,
cheio d' auga, de f,.ores beira do.
Rema no teu peq11eno barco,
rema no pítalo ,,;sado,·
divinos remos as agullas
p,.a os teus pequerrechiRos brasos.
.A.mendo/Ra, pinga d'o,.ballo,
f uxe do amor do fillo do sapo.
Sulca n-unha folla de ,.osa
as a11gas b,.ancas da ilusi6n

"'º'""·

Vi'Ve arranxantkJ o lJ111ato da t'ata..
Chouta antr'a herba do abt'ente mollada.
Ft'or de tern11ra, f t'ot' de p11,.esa,
4 andurilla da sua doensa.
Cando o labrego faga a colleita,
haste casar, mifla .,-r:oia, coa teipa.
Fias o liño na ltía roca,
pra tecei-os vestidos de boda.
Tecen contigo cat1'o a1'aRa.t;.
(Qué caristel orballado de bdgàas!)
Àmendollla, .A.mendo/lla
voa no lomb~ da anduriRa.
Fuxe, fuxe po,. riba dos mo11tes,
q11e vas sei-a 1'affla das f1'ores.
Casardste c'11n moso·xentil
q11e n-unha fror ten seu paso souril.
Cos veus de noiva adoviada.
senis com'unha améndoa branca.
Ta nxerds como ca,,,pafilas
os pistilos da5 margaridas.
Maild d'orballo, tn·ego sinxelo,
a11ga frorida, f ror do lara nxeirol
Fresca cantiga, pas do sol-por,
f'isa de neno, raiola de sol1
Rosa de gracia, recendo inx~I,
A.mendo/Ra, sono de mel.•.

""ª
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DE

COLOR.-4

MANUEL ANTONIO
FAI CINCO ANOS QUE SE FINOU

Diríamos que pedra para a tua fronte fria
- para a tua i-alma mar e vento duro
Ti si poeta fenecido de algas verdes

o teu ú1lico corpo silenzoso e breve
Agora escoita ehí nise outro lado
onde âs mareas i-a Deus i-â soma toda
como o Norés se repite fondo estraño
viaxeiro antigo l{Ueivota no tea sangue
Nós non choramos Finameri.le tristes
enternecido ouvido inacabábel somos

Cando jazan do cisne
Os febrentns despoxos
Sobre do verde da ribeira escura)
E já non s' ouza ó canto armonroso;
Dádelle sepultura
No promontorio aquel areoso e vougo,
Onde ó Anllóns, o seu nativo río,
(.Que él mais amou de todos)
Da peregrinación antiga s'ua
E do longo, traballo hacha repouso.
Que diga o mariñeiro
Rudo fillo do Osmo
Ó entrar pol·a Barra
Volvendo o escuro rostro:
-AU jáz o que fora
N' outro tempo cantor llo eido noso.

eduardo Pondal da Ponteceso nas.ceu o
dia 8 de Fevrelro do 1835. Foi o derradei·
ro bardo. Home-universo como poeta· é o
que queremos declr esaltamente.
Mondof\edo, na Galiza, 1935.

p

A
Qaé barba non cuidada/
Qué páleda colori
Qtié vestido qué longa
Noncuranza afeóul
Grandeza tràxica e f atai da misión do poeta. Estrano e vago âs X8ntes,
levado por un poderoso vento do espr/to, ten a vista
brava
chea d' espanto e door.
O artista cráseco loce os radiosos ollos sereas. No fondo dáse conta da
propia limitazón.· ordeóu un xardín, e disciprinando as cordas da lyra, su-primlu a selva e a tráxica entrana do destino. O bardo primixenio ou ro . .
mánteco non pode pecharse en tal serenidade: compréndese sol/o a meias
ignoto a min mismo
escuro enigma eu son.
Tampouco é anxo; os anxos saben o que son. Sin cantar ao Diabo
como Carducei, poeta mais demarcado no tempo e no espacio, o noso
bardo esprimenta unha ansia titáneca. Mais n' ela tamén unha lediza que
non alcanzan os homes, pois hastra a sinxela rapaceta das are.es bravas,
afeita ao misterio, consideroo quizais com' un tolo. O camiño esprimentado, a grande voz do pobo, di:
parece un pino leixado do vento,
parece botado do mar de Niñóns.
Soi!o o mar infindo da atromentada costa pode producir tal creatura.
Non a mar das rias, encadradas de coltivos,· ten de ser esa costa e mar
d' a concencia cósmeca, endexamais tranquío, sempre erguendo âs est1elas braio titánecos d' escumas, teimando agarra/as pr' as gardar no seo
dos misterios.
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FROL DE DIVERSOS

frol de diversos

frol de diversos

1

editorial Un no Leste galego
mondoñedo

CONTÉN: poemas de Rimbaud, lglesi~ AJvuriílo
e Cunqueiro; profecías, de R. Dacon.
=

fora de venda =

Viñetas de Vidarte

1
ROYAUT~

Unha docísfma mañán, nun descansado .e apacíbel pobo, un home e unha muller fermosos e soberbios, clamaban no meio da praza.
-1\migos, quero que seña Ràiñal
- Quero ser Raíña!
Ela ria e tremaba. El falaba ás xentes dunha
revelazón, de maravillosas probas. c.4brazados,
solouzaban e desfalecian.
Foron reises, iso sil, toda unha mañán enteira
na que as colgaduras rosa voaron das casas,
e toda unha serán na que camiñaron por soñados xardins de palmas.

Arthur Rimbaud

2
Meira, canzón noviña,
auaa de poema que mana e canta.
-Ven/
Ven por carreiriños de vento,
meniña/
Farémos che zapatiños de rósas.
Ven por veredas de menceres,
meniña/
Haberd flores de zuchamél.
Ven pola banda dos pomares.
Ven polo tríao das leiras,
meniña/
-Ven!
Canzón noviff.a.
Auga de poema.
Rósa do vénto.
Esmóla do sol.
Aquilino lglesia Alvarifto

3
Antiga noiva verde
Como outura: ti sitlo
de áers sitio outo
Cada sono sentidos
amorosos ensoño
Porqué elsf elslates
en ombria marea

de~enovadasfrontes

e palidez aceda?
Corazón de sllencios
e desveladas somas
de pechados antigos
circos i-es~uras zonas
Espellos demudados
poesfa ou estancia
esquiña dos teus craros
fios de vida varia
Esquiña de t! mesm3
esquiva e sempre amábel
chamada por sorpresas
a muros que non sabe
Como rama ou ·quebrados
ou frol estraordinaria
Ti si sitio Falaron
de áers e d-estancias

tllvaro Cunqueiro

4
To the happy few

Profecías de Roger Bacon
-froleceu na ln~laterra de 1214 u 1292cO dfa chegará en que os homes construirán má·
quinas que moverán - dirixidas por un solo ho·
ane - os barcos melrandes e os farán correr por
rros e mares con rapidez mol to maior que as embarca dós empuxadas polos remos.
Un dfa faránse carros que correrán sen cabalos,
maravillosamente veloces.
Saberáse tronar e lostregar de xeito mais terribel
que o mesmo ceo.
UAha cativa porción de materias armará tremen ..
dfsimas esproslós, acompañad1:1s de crarfsema luz,
e diste xeito derrubai ánse e.Idades e destrozaràn·
se Imensos exércf tos.
Os homes saberán un dfa inventar pontes, qu~ se
terán, sen axuda, sober dos mais anchos rros.
lnventaránse máquinas para baixar ao profundo
do mar, sen risco de afogarse. »

m. Tres poemas autógrafos
de Cunqueiro
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-1Outono
Vin pra decir como é o Outono.
O Outono é amarelo e de outras côres.
Tamén é morno ou frio. Según.
Ninguén sabe porqué o Outono fina tres dias denantes de Nadal.
Nas cidades o Outono ten pequenas amistades.
Hai mais chairas e mnos escadeiras.
Os armarias cheiran a pozos e nos balcós as mulleres
apenas se perceven.
Pol-o Outono é cando hai a desteta dos parágoas.
Pol-o Outono hai moitos domingos
Pol-o Outono tamén hai señoras antigas i-as seis da
serán saben a chicolate.
O musgo dorme i-as pombas escoitan co-as prumas en punta
como as chimeneas fabrican fume.
A unha da mañán é unha hora que vai pra quente.
Isto pol-o Outono.
A fiestra ten dezaseis pequenos e cadrados vidros .
Eu quixera escrever como é o Outono.
O Outono é amarelo e de muitas côres.
Tamén podia ser redondo e transparente.
Co-a invenzón das follas que caen
co-a aparizón dos parágoas
eu cheguei a descobrer o segredo meditabundo dos árbores que
nascen â veirados estanques.
Os estanques son amaveis como chimeneas.
Pol-o Outono todo é amável i-un pouco mais pequeno.
O segredo dos árbores que nascen â veira dos estanques
cheira a xelo lonxano i-a cobertores internos.
O ceo é fino e calcula a entrada i-a saida das nuvens.
Os árbores teñen unha cara da côr do tempo i-outra
de côr das visitas .
O mar non eisiste pol-o Outono.
Como un adormecerá â veira dun tranvia pensando en
que xa anda pol-a cidade do Outono?
Dos corredores e das galeirias non se lembra ninguén.
Eu quixera escrever o que pasa no Outono.
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-11Pol-a riveira sin sono ...
Pol-a riveira sin sono das cidades
chegou a malenconía a pintora dos descampados e soletreadora dos
amaveis xestos dos peitos vellos.
Toda a serán encheu do bafo pensativo das escobas i-os relós parados.
Na craraboia peta a noite co-a sua fronte de choiva.
Eu apreto cos dedos i-as puntas dos ollos a derradeira craridade
da fiestra.
Eu agarro no fio dos coitelos xeados a morte dos zapatos e
todas as outras cousas inuteis,
Escoito nos dentes a canzón das patas notas das mesas i-o
pulso escurridizo das camas onde se retrataron os inevitaveis
difuntos internos
ó home no lavabo pintado de mesa de noite ou paisaxe
de Outono.
A ágoa cheira a espello desangrado ·i-a cabeleiras sonámbulas.
Eu ando en calquer recuncho ensaiando pradeiras con volvoretas e pechaduras cheas de tinta.
Chegan a min os berros das portas desvencelladas i-o medo
dos tellados esquencidos nas ruas
percevo como nascen os parágoas ao carón mesmo do fume
antigo e sempre adolescente das chimeneas.
Nas craraboias a noite pousou as escadeiras do frio
cheas de xarras rotas e periódicos con anunzos lumiosos de
luas cheas que xa foron.
Pol-a riveira sin sono das cidades
chegou o aramio onde se aforcan as infancias i-os despertadores mudos.

-mAnduriña que ao voar
non percura algún aleiro,
é porque sabe aniñar
no relustro dun luceiro
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Suárez Picallo (nº 5, p. 2)
"Leiras Pulpeiro"
Francisco Fernández del Riego (nº 4, p. 6)
"Linóleum" (Ilustración)
R. Veiga (nº 3, p. 1)
"Locaes"
Anónimo (nº 4, p. 1)
"Manifesto"
Anónimo (nº 2, p. 1)
"Margarida que vas pro muiño"
Euxenio Montes (nº 1, p. 2)
"Marineiro"
Amado Carballo (nº 4, p. 9)
"Medra a lua"
Ricardo Carballo Calero (nº 2, p. 1)
"Mondoñedo: mito"
Álvaro Cunqueiro (nº 4, p. 7)
"Na Diada da Terra"
Anónimo (nº 5, p. 1)
"Nacionalismo e Socialismo"
Juan Vicente Viqueira (nº 4, p. 4)
"Nenos"
A. e. (nº 4, p. 10)
"Noite"
Aquilino Iglesia Alvariño (nº 3, p. 2)
"Noite de San Lourenzo"
Xosé Mª de la Fuente (nº 1, p. 1)
"Non esquezamos o deber"
R. Aguiar Álvarez (nº 5, p. 1)
"Nos"
Raimundo Aguiar Álvarez (nº 2, p. 2)
"Nos"
Anónimo (nº 3, p. 1)
"Nos sabemos que o Tratado ... "
Anónimo (nº 5, p. 1)
Nova Galicia
Alejo Barja Prieto (nº 2, p. 1)
"O Día de Galicia"
Alejo Barja Prieto (nº 1, p. 1)
"O día de Galicia ... "
Xosé María de la Fuente (nº 2, p. 1)
"O fidalgo"
Ramón Otero Pedrayo (nº 3, p. 2)
"O intre"
]osé D. Jácome (nº 5, p. 2)
"O meu corazón roubóu-mo"
Aquilino Iglesia Alvariño (nº 2, p. 2)
"O porco de pé"
Vicente Risco (nº 3, p. 2)

150

"O que morreu no mar"
Amado Carballo (nº 4, p. 9)
"O tesouro da recadeira"
Anónimo (nº 4, p. 8)
"O verdadeiro día da Galiza"
]osé D. Jácome (nº 2, p. 2)
"Os pobos somentes son grandes ... "
Anónimo (nº 4, p. 6)
"Os que combaten o Estatuto"
César González-Seco (nº 5, p. 2)
"Outonía"
Paulo (nº 4, p. 12)
"Outono"
Ramón Otero Pedrayo (nº 4, p. 3)
"Pandeireta"
Aquilino Iglesia Alvariño(nº 4, p. 7)
"Poemas"
Outeiro Espasandín (nº 1, p. 2)
"Pol-a bufarda da buhardilla ... "
Aquilino Iglesia Alvariño (nº 4, p. 7)
"Pra os elegantes anti-estatutistas"
Francisco F. del Riego (nº 5, p. 2)
"Río"

Euxenio Montes (nº 1, p. 2)
"Rotos mortos"
Álvaro Cunqueiro (nº 1, p. 1)
"Sant'iago"
Xulio Sigi.ienza (nº 2, p. 2)
"Saudade"
Amado Carballo (nº 4, p. 9)
"Taberna"
Luís Amado Carballo (nº 3, p. 2)
"Triadas no mar e na noite"
Fermín Bouza-Brey (nº 3, p. 1)
"Troque de Posizós"
Álvaro Cunqueiro (nº 5, p. 2)
"Unhas liñas"
Víctor Casas (nº 4, pp. 7-8)
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20. La Nocbe "Suplemento del Sábado"
(Santiago de Compostela 1949-1950)
21. A Crnz do Salgueiro. Narrativa Recuperada
22. EUROMOSAJC. Producción e reproducción dos grnpos
linguísticos minoritarios da UE
23. A Crnz do Salgueiro. Narrativa Recuperada
24. Ramón Piñeiro (Vídeo-Libro)
25. Informe de Literatura 1996
26. Alira de Bife, A Reina Loba e outros relatos
2 7. Baixo do alpendre e outros relatos
28. Resai
(Edición facsímile, Galicia, 1932-1936)

29. Cristal
(Edición facsímile, Pontevedra, 1932-1933)

30. Actas do 1 Coloquio Galego de Fraseoloxía
31. Paja Brava de El Viejo Pancho
32. Filmografía Galega. Longametraxes de ficción
33. Obra narrativa en galego de Heraclio Pérez Placer
34. Cantigas do Mar de Vigo
35. Salayos e outros poemas

36. Informe de literatura 1997

3 7. Diccionario de termos /iterarias
38. Actas das 1 Xornadas das Letras Galegas en Lisboa
39. Formularia notarial
40. Regulamentos municipais 1

