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Esta edición facsimilar da revista poética Xistral 
(Lugo, 1949), iniciativa de Manuel María 
Fernández Teixeiro, conta co pertinente permiso 
de publicación da viúva do escritor, Dª Saleta Goy 
García, presidenta da Fundación Manuel María, 
da que é secretario Alberte Ansede Estraviz. A nosa 
gratitude pola súa xenerosa colaboración.

A
Fernando Magán Muñoz

(in memoriam)
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1. Limiar: A revista de poesía Xistral 3 

- ¿Como naceu a revista Xistral?

- Xistral saíu no ano 49, cando eu estaba en sétimo de 
bacharelato. Axudoume un amigo, Manuel Antonio Sopena, que 
facía primeiro de Dereito. Era moi disparatado, moi apaixonado, 
moi gran rapaz. Estaba namorado da guapa oficial de Lugo, que 
se chamaba Mavisita Ron, e pasou dous anos facéndolle versos, 
debaixo do seu balcón, sen chegar a falar con ela. Entón decidimos 
facer unha revista de poesía. O nome déunolo Pimentel. Para o 
primeiro número, escribiu un poema Aquilino Iglesia Alvariño. 
Tirámola na imprenta Palacios, e non demos xuntado as cincocentas 
pesetas que valía a edición.

A segunda revista fómola facer a Gerardo Castro, onde se 
imprimía O Gaiteiro de Lugo. Daquela comenzou a tomar cartas 
no asunto a Delegación de Cultura Popular, porque non tiñamos 
permisos nin nada. Non demos pagado ás imprentas, chegaron as 
vacacións do verán, eu funme para Outeiro de Rei, e reclamáronnos. 
Total, que a nai de Sopena e o meu tío xuntáronnos na sacristía 
de San Froilán, botáronnos unha reprimenda de medo, e pagaron 
cada un o seu número. Tanto é así que, dous ou tres anos despois, 
ó facer a colección “Xistral” de poesía entre Ánxel Xoán e mais 
eu, o meu nome xa non figurou para nada.

Na revista Xistral foi onde saíron publicados, por primeira 
vez, os meus versos.

3 Palabras de Manuel María en: Xosé M. del Caño, Conversas con Manuel María, 
Xerais: Vigo, 1990, p. 27.





2. “O meu Xistral”

Claudio Rodríguez Fer

“A miña cova é unha amargue nube rachada / con horas de 
fusiles recentes”, escribiu o mozo Manuel María no seu “Poema 
en carne viva”, publicado no libro Morrendo a cada intre, en 1952. 
Traducía así a situación da Galicia da posguerra, desangrada pola 
guerra civil e pola conseguinte represión, na que pasara a súa 
adolescencia e na que chegara á vintena da súa idade sen máis 
acougo fondo que o da poesía. 

 Por isto, precisamente, en torno aos vinte anos, no Lugo 
amurallado de 1949, Manuel María tivo a ilusión de dirixir unha 
revista poética, xunto ao prematuramente malogrado Pérez Amor 
(pseudónimo de Manuel Antonio Sopena Somoza), para publicar 
en galego e castelán versos propios e alleos, tanto de admiradas 
figuras daquela xa consagradas, como Luís Pimentel, Aquilino 
Iglesia Alvariño ou Álvaro Cunqueiro, como de autorías entón 
descoñecidas ou novas, como quen acabaría sendo coñecido, co 
nome de Carlos Peregrín Otero, como lingüista xenerativo e 
seguidor de Noam Chomsky en América (de feito, o seu libro 
Introducción a la lingüística transformacional sería censurado na 
España de Franco). Cómpre salientar tamén que entre aquela 
mocidade emerxente, xunto á que Manuel María se deu a coñecer 
como poeta, figurou tamén unha muller, Clotilde Paz. 

 O nome da revista, Xistral4
1, foi suxerido por Luís Pimentel, 

amante da Serra do Xistral, conxunto montañoso situado entre 
a súa querida Mariña e a Terra Cha nativa de Manuel María, 
quen tanto a cantaría. Mais non foi Pimentel o único mentor do 
emprendedor mozo naquela modesta pero histórica e significativa 
iniciativa. En efecto, Manuel María encontrou no artista, poeta e 
profesor Ángel Johán un apoio constante e un asesor eficaz, pois 
realmente foi este un verdadeiro promotor práctico da empresa en 

4 Sobre a revista, vid. Xosé M. del Caño (1990), Conversas con Manuel María, Xerais: 
Vigo, páxs. 47-49; Lois Diéguez (2000), “Lembranza de Xistral”, en Xistral (Lugo: 
Concello de Lugo), 3, páx. 61; Luís Alonso Girgado et alii (1995), “Xistral”, en 
Posío (Ourense, 1945-1946), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro, 
páx. 69. Edición facsimilar. 

 



cuestión, que el mesmo proseguiría reconverténdoa na colección 
de poesía do mesmo nome xa durante os anos cincuenta. 

 Así mo relatou o propio Manuel María nos anos setenta, 
cando eu trataba de saciar a miña xuvenil curiosidade polas revistas 
literarias lucenses, pois sobre algunhas delas non encontraba nada 
escrito, como precisamente era o caso de Xistral. Ante o meu 
interese, Manuel María entregoume unha artesá edición facsímile 
dos dous números da revista, composta por todas as súas páxinas 
fotocopiadas e encadernadas por el mesmo utilizando como 
cartolina azul para a cuberta, na que escribiu subliñado o nome 
da cabeceira de dita publicación. No interior poden lerse algúns 
engadidos manuscritos por el mesmo, que corrixen deficiencias 
da edición, completando e restaurando o seu auténtico contido. 

 Malia que Manuel María escribiu grandes eloxios sobre 
min, remitiume cordialísimas cartas e asinoume agarimosas 
dedicatorias, moitas veces destinadas á par que a Carmen Blanco, 
así como nalgunha ocasión tamén á nosa filla Mariña, gardo como 
un dos seus máis queridos e valiosos agasallos esta edición súa de 
Xistral, que tantas veces foi útil para investigadores e curiosos e 
que agora me agrada tanto facilitar ao meu ex-profesor no antigo 
Colexio Universitario de Lugo e prolífico crítico literario Luís 
Alonso Girgado, –incansable promotor da edición de tantas e 
tan variadas revistas da Galicia interior e da Galicia exterior–, 
para que a reedite no Centro Ramón Piñeiro.

 Agrádame así mesmo que con esta reedición se faga 
xustiza poética aos promotores e colaboradores que lograron sacar 
adiante Xistral5

2 sen pasar pola censura franquista no escuro Lugo 
da posguerra, sobre todo aos que viñan de padecer a represión 
fascista na súa familia e na súa sensibilidade, como o poeta Luís 
Pimentel, ou en carne propia, como o pintor Ángel Johán e o 
profesor Glicerio Albarrán, ambos depurados da función pública 
e mesmo encarcerados a raíz do levantamento militar contra a II 
República de 1936.

5 No ano 2000, o Concello de Lugo retomaba a cabeceira Xistral para unha nova 
“Revista lucense de creación poética”, que na actualidade continúa a súa xeira e vai 
polo número 18 (2015).

 



3. Nota para Xistral, (Lugo, 1949)

 Novamente temos unha publicación de vida absolutamente 
efémera. Novamente o froito dunha aventura entusiasta, individual, 
menos que precaria na súa economía. Xistral, en efecto, foi unha 
publicación promovida por Manuel María e Manuel Antonio 
Sopena Somoza. No seu único ano de existencia, 1949, en Lugo, 
tirou dous números. Carecían os seus promotores e fundadores 
de calquera tipo de permiso legal para a publicación e, de certo, 
tampouco tiñan máis intención cá de facer unha revista de 
poesía. O resultado foi que, saído do prelo o número 2, xa non 
puideron sufraga-los gastos de impresión, que foron 500 pts. 
aproximadamente por número. Segundo lembranza do mesmo 
Manuel María, o número 1 pagouno o seu tío, que era crego, 
profesor de Filosofía no Instituto Feminino de Lugo e párroco 
de San Froilán. O número 2 foi custeado pola nai de Manuel A. 
Sopena, profesora de Matemáticas da Escola Normal de Lugo.

 Amosa Xistral un formato de 24,5 x 17 cm, carece de 
calquera tipo de autorreferencia dos seus datos (agás número e 
ano), non leva separatas nin tampouco textos programáticos, 
coa excepción dun poético e difuso “Saludo” da autoría de 
L(uís) P(imentel) que preside o número 1. Está paxinada e a 
cabeceira vai en cor vermella. Trátase dunha revista estritamente 
lírica, con algunha mínima achega de prosa poética. Non posúe 
tampouco páxinas de información ou crítica. Carece así mesmo 
de ilustracións.

 A reducida nómina de colaboradores evidencia a dimensión 
case exclusivamente luguesa de Xistral. O xa citado Luís Pimentel, 
a carón de Manuel María, A. Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, 
Clotilde Paz, o asturiano Adolfo Gustavo Pérez (colaborador de 
Alba e Espadaña), Pérez Amor (pseudónimo de Manuel Antonio 
Sopena Somoza), Lázaro Montero, Carlos Fernández Otero 
(que asina Carlos de Peregrín e que logo sería coñecido como 
Carlos Peregrín Otero, discípulo do lingüista norteamericano 
Noam Chomsky, sobranceira figura da escola xenerativista 
norteamericana), Juan Mª Gallego, Glicerio Albarrán (un curioso 
e estrafalario profesor do Instituto lugués), Antonio Cillero, 

 



Mariano S. Luke e Ángel L. Castro, forman o grupo de poetas 
de Xistral. En galego só temos un total de cinco composicións: 
dúas no número 1 e tres no número 2. Son poemas da autoría de 
Luís Pimentel, Manuel María, Álvaro Cunqueiro, Clotilde Paz e 
Aquilino Iglesia Alvariño.

 É practicamente imposible facer un balance dun proxecto 
que, en definitiva, non pasou desa mesma condición. Xistral, 
como antes Numen, foi unha criatura case non nata, froito do 
fervor pola poesía. No terreo da lingua, advírtese nela, unha 
vez máis, a práctica bilingüe obrigada naqueles difíciles anos de 
posguerra, moi desequilibrada cara o ámbito do castelán. Formal e 
tematicamente o seu signo foi a diversidade. Poesía de afirmación 
relixiosa, lírica da terra, poemas da evocación da infancia e outros 
de carácter amoroso xorden ben en sonetos, ben en composicións 
de versos libres ou semilibres. Sen posuír unha liña directriz pola 
que poidamos afirmar que Xistral foi unha revista de director, sen 
dúbida esta cabeceira poética vai estreitamente vencellada ó nome 
de Manuel María, fecundo poeta e impulsor –a carón de Ánxel 
Johán– da colección Xistral de poesía, que iniciaba a súa curta 
xeira tamén en Lugo, no ano 1952, coa publicación do poemario 
Ánfora, de Luz Pozo Garza.

 Pola súa situación cronolóxica, Xistral foi compañeira de 
viaxe de cabeceiras como Cartel (Vigo, 1945), Vamos (Santiago, 
1948), Alba (A Coruña-Vigo, 1948), Mensajes de Poesía (Vigo, 
1948), Posío (Ourense, 1946), Posío. Arte y Letras (Ourense, 
1951), Aturuxo (Ferrol, 1952) e aínda do xornal vespertino La 
Noche (Santiago, 1946). 

(L.A.G)

 



























































































Outros facsímiles editados polo Centro Ramón Piñeiro

•	A Gaita Gallega (A Habana, 1885-1889)
•	A saudade nos poetas gallegos. Ramón Cabanillas Enríquez e Eladio 

Rodríguez González
•	Aires d’a miña terra (Bos Aires, 1908-1909)
•	Airiños d’a miña terra (A Habana, 1909)
•	Alba. Hojas de poesía. Follas de poesía (A Coruña, 1948- 

Vigo,1956)
•	Alma Gallega (Montevideo, 1919-1967)
•	Arazua (Montevideo, 1929-1930) – Raza Celta (Montevideo, 

1934-1935)
•	Aturuxo. Revista de poesía e crítica (Ferrol, 1952-1960)
•	Aturuxos. Ramón Armada Teixeiro
•	Bohemia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 25 de abril de 1915)
•	Centro gallego (Montevideo, anos 1917-1918, números 1-13)
•	Cristal (Pontevedra, 1932-1933)
•	Cultura Gallega (A Habana, 1936-1940) [Facsímile dos anos 

1936-1937]
•	Doutrina e ritual da moi nobre orde galega do Sancto Graal. Vicente 

Risco.
•	Eco de Galicia (A Habana, 1917-1936)
•	El gallego. Periódico semanal. Órgano de los intereses de su nombre.
•	Eufonía (Buenos Aires 1958-1959)
•	Galicia. Revista do Centro Galego (Montevideo, 1929, número 151)
•	Galicia. Revista del Centro Gallego
•	Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930) 

[Facsímile dos anos 1904-1905]
•	Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930) 

[Facsímile dos anos 1902-1903]
•	Galicia Moderna. Semanario de Intereses Generales (A Habana, 

1885-1890)
•	Galicia Nueva (Montevideo, 1918)
•	Galiza (Mondoñedo 1930-1933)
•	Gelmírez. Hojas de otoño a primavera (Santiago de Compostela, 

1945-1946)
•	La Alborada (A Habana, 1912)



•	La Noche. Suplemento del Sábado (Santiago de Compostela, 1949-
1950)

•	La Primera Luz. Manuel Martínez Murguía.
•	La Tierra Gallega (A Habana, 1894-1896)
•	La Tierra Gallega (A Habana, 1915)
•	La Unión Gallega
•	Mundo gallego. Revista de Galicia en América (Bos Aires, 1951-

1952)
•	Nós. Páxinas gallegas do diario da Cruña ‘El Noroeste’ (1918-1919)
•	O Irmandino. Órgao da Irmandade Galeguista do Uruguai
•	Posío (Ourense, 1945-1946)
•	Posío, Arte y Letras (Ourense, 1951-1954)
•	Prensa galega en Arxentina (1907-1963): Lar Galician / Alalá / 

Alborada / Alén Mar
•	Resol (Galicia, 1932-1936), Bos Aires (1937-1938), Galicia 

(1990)
•	 Saudade. Verba galega nas américas (México, D.F., 1942-1953)
•	 Suevia. (Bos Aires, 1913. Revista gallega regionalista) / (Bos Aires, 

1916. Revista gallega)
•	Tapal. Noia, 1950.
•	Tierra Gallega: Seminario regional ilustrado (Montevideo, 1917-

1918)
•	Universitarios. Revista de la F.U.E (Santiago de Compostela, 1932-

1933)
•	Yunque. Periódico de vanguardia política. 
•	Escolma de almanaques galegos (1865-1929) [Bos Aires – A 

Habana – Galicia]
•	 1985. Almanaque gallego.
•	Lérez. Revista do centro pontevedrés de Bos Aires (1962)
•	Prensa galega da Arxentina (1935-1964)
•	Céltiga. Bos Aires (1924-1932)
•	 Soma de craridades por Álvaro Cunqueiro e unha carta a Luís Seoane 

por Santiago Montero Díaz.
•	Céltiga. 1925-1926.



COLOFÓN

A presente edición facsimilar de Xistral, (Revista 
de Poesía, Lugo, 1949), fundada e dirixida polo 
poeta lugués Manuel María Fernández Teixeiro, 
rematouse de imprentar no prelo de Segaof, S.L, 
en Santiago de Compostela, o día 21 de marzo 
de 2016, declarado pola UNESCO Día Mundial 
da Poesía.
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