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R � M Ó N V  � � � RE �

É catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de
Santiago de Compostela (USC) desde 1987 e presidente
do Consello da Cultura Galega desde 2006.
Foi decano da Facultade de Xeografía e Historia no período
1986-1990, reitor da USC entre 1990 e 1994 e membro
fundador e presidente da Asociación Española de Historia
Contemporánea (1996-2002).
Foi director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez
Pelayo (1997-2005) e desde 2006 é membro numerario da
Real Academia Galega. Tamén pertence a varios patronatos de
centros e fundacións (Museo do Pobo Galego, Fundación Juana
de Vega, Fundación Luís Seoane ou Centro Galego de Arte
Contemporánea, entre outros).
É autor de numerosas publicacións, entre as que destacan: La
propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936 (1982), Foros,
frades e fidalgos, Estudos de historia social de Galicia (1982),
Galicia. A Historia (1984, con versión en lingua española e
portuguesa), Figuras da nación (1997), El mundo
contemporáneo, siglos XIX y XX (2001, en colaboración con Angel
Baamonde) ou Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a
educación sentimental dun intelectual galeguista (2007).
Desde 2007 codirixe, xunto con Josep Fontana, unha Historia
de España (Crítica/Marcial Pons), da que é autor (con Javier
Moreno Luzón) do volume 7, Restauración y Dictadura (2009).

O obxectivo deste libro foi casar as dúas beiras do océano
Atlántico nunha ollada partillada que construíse a Luís Seoane
como unha figura única, na que nin a súa versión galega nin
tampouco a súa fasquía arxentina poidan explicarse de forma
illada. Como lle confesaba ao seu amigo Lorenzo Varela, pintando
“puedo unir las realidades de Galicia y de este país”. El era un
arxentino retornado pero, ao tempo, un emigrante que procedía
dun país afastado e soñado. De par deste obxectivo común
camiñou tamén a vontade de facer unha achega prioritaria ao
Seoane intelectual, antes que ao artista, ao creador literario e
mesmo ao promotor de iniciativas editoriais ou empresariais.
Porque se algo define a Seoane é súa faciana de intelectual, esa
estirpe de individuos que floreceu con forza desde principios do
século XX na cultura occidental e que acadou o máximo esplendor
nas décadas centrosas da pasada centuria. Ser intelectual
significaba intervir na vida pública, a través da obra persoal coa
pluma, a palabra, o pincel ou a partitura musical, sen
dependencia dos estados e das administracións. No contexto de
exiliados como Seoane e de resistencia cultural como estaban as
xentes do interior, o papel do intelectual foi decisivo para a
construción dunha saída democrática para a ditadura franquista.
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O Consello da Cultura Galega decidiu no seu día concentrar derre-
dor de temas ou figuras concretas as actividades culturais realiza-
das durante un ano, como un modo de xuntar esforzos, aproveitar 
sinerxías e, polo tanto, fomentar a colaboración interinstitucional. 
A escolla para o ano 2010 era ben doada: a figura de Luís Seoane 

debía ser obxectivo preferente nas actividades para realizar por parte do Consello da 
Cultura Galega e doutras institucións que quixesen participar desta iniciativa. Neste 
caso, foron parceiras a Fundación Luís Seoane e as universidades galegas. Entre as 
diversas actividades organizadas durante o ano 2010, alén de exposicións e publica-
cións, realizáronse diversos encontros científicos derredor da figura de Luís Seoane. 
Un dos máis ambiciosos foi o congreso internacional que tivo lugar no mes de abril 
de 2010, nos locais do Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela e na 
sede da Fundación que leva o nome do pintor, sita na cidade d’A Coruña. Outros 
congresos sectoriais ou ciclos de conferencias sobre o Seoane artista e o Seoane dese-
ñador tiveron lugar en Pontevedra (maio) e na cidade d’A Coruña (novembro). 

A preparación e convocatoria destes congresos foi obra dunha Comisión, que 
tiven a honra de presidir, composta por grandes expertos na figura e na obra de Luís 
Seoane: X. L. Axeitos (Real Academia Galega), Fernando Devoto (Universidad de 
Buenos Aires), Xosé Díaz (Secretario da Fundación Luís Seoane), Víctor Freixanes 
(Universidade de Santiago de Compostela), Manuel Gallego Jorreto (Universidade 
da Coruña) e Alberto Ruiz de Samaniego (Universidade de Vigo e director da Fun-
dación Luís Seoane). Quero aproveitar a ocasión para dar conta publicamente da 
miña gratitude persoal e institucional a todos eles, pola súa colaboración e axuda no 
deseño de temas de estudo e procura dos mellores peritos para desenvolvelos. Tamén 
ao persoal da Fundación Luís Seoane e, nomeadamente, á documentalista Carmela 
Montero, que preparou unha coidada recensión bibliográfica que se incorpora como 
anexo nesta publicación. E, naturalmente, tamén debo recoñecer o traballo desen-
volto polo persoal técnico do Consello da Cultura Galega tanto na realización deste 
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congreso como na publicación resultante: Xosé Manuel Lens foi o responsable da 
secretaría do congreso e Begoña Tajes, a coidadora de todo o proceso de edición dos 
textos.

A idea central desde congreso foi a de subliñar a “dobre cidadanía” que marcou 
a biografía de Luís Seoane, combinando unha ollada concibida desde Galicia coa 
achega necesaria dunha perspectiva propiamente arxentina, isto é, procedente dos 
medios académicos e intelectuais da república do Plata, que cubriron case a metade 
do elenco dos relatores no evento. O resultado foi un congreso intenso e vivo, con 
contributos orixinais e con interesantes sesións de debate oral. Os textos escritos son 
agora publicados en papel, pero quen queira seguir a totalidade das intervencións e 
mesmo dos debates poderá facelo a través dos servizos da Mediateca do Consello da 
Cultura Galega, albergada na web da institución www.consellodacultura.org/media-
teca. Tamén nesta mesma web poderá consultar no futuro esta propia publicación e, 
no seu día, anacos do seu extenso epistolario, que permitirá seguir mantendo alén da 
data do centenario a presenza de Luís Seoane no seo da cultura galega e tamén arxen-
tina, pois de ambas foi partícipe e a delambas lles deixou moitos benfeitos.

Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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Mais a realidade en canto a min é que son para sempre, casi con seguridade, 
emigrante dun país extraño, soñado mais que vivido. Emigrante dun 
pasado moi lonxano, de fai coarenta anos.
Luís Seoane a Marino Dónega, 15/10/1976

A celebración do primeiro centenario do nacemento de Luís Seoane foi unha boa 
ocasión, como acontece hogano coas prácticas conmemorativas, para organizar va-
rias actividades de estudo, avaliación e mesmo de exame da obra dun autor que se 
caracteriza pola vasteza e pola pluralidade da súa produción intelectual e da súa 
acción cultural. A súa condición de artista plástico, que é o perfil máis coñecido de 
Seoane, non pode ocultar moitos outros trazos da súa biografía, sexa como creador 
literario en diversos rexistros (poesía, ensaio, teatro, xornalismo), sexa como promo-
tor editorial e empresarial ou sexa, en fin, como un intelectual comprometido que 
tentou entender as claves do seu tempo e de transformar coa súa obra e coas súas 
ideas a sociedade en que viviu, Arxentina e, sobre todo, aquela en que desexaría ter 
vivido sempre, que era Galicia, ese país só fisicamente “lonxano”. Esta pluralidade 
permite —e mesmo aconsella— achegarse á obra de Luís Seoane desde distintas 
olladas ou puntos de vista. Unha desas olladas, talvez a máis acaída para unha 
data como a do seu centenario, foi a de organizar un congreso “trasatlántico” (alén 
de internacional) que examinase globalmente tanto a súa obra individual como o 
contexto intelectual e histórico no que aquela foi creada. Esta é a razón básica que 
guiou a preparación deste congreso, no que participaron dezaseis persoas con con-
tributos que agora se dan a lume nesta edición das actas daquel evento. 

O libro consta de dous bloques temáticos, que responden basicamente aos espazos 
físicos e culturais nos que transcorreu a biografía de Seoane, entre a Arxentina das 
primeiras luces e da longa madurez e a Galicia da mocidade e do retorno intermitente 
até a data do seu pasamento, acontecido nunha precoz senectude. A mención destes 
dous espazos físicos non é só un recoñecemento da influencia que tiveron na forma-
ción dunha cosmovisión propia por parte de Luís Seoane, senón que expresa a síntese 
dunha vida esgazada entre dúas culturas e mesmo dúas Galicias, a europea e a ame-
ricana. Na realidade, a peripecia vital de Seoane forma parte dunha única terra unida 
por un océano Atlántico que, ao modo do deus Xano, se manifesta en dous mares, 
o que se abate con forza nos rochedos desta Fisterra europea e o que, como río que 
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aínda non é mar océana, bica mainamente as beiras da cidade portuaria de Bos Aires, 
nas terras austrais do continente americano. A figura de Seoane non é intelixible se a 
ollamos unicamente desde unha destas terras mariñas. Cómpre navegar para entender 
a súa complexidade etnocultural. Certamente, o peso de Galicia e da súa cultura era 
parte esencial da súa identidade profesional: “son galego nacido en Buenos Aires e gale-
go polos catro avós e polos sete bisavós” foi unha das súas autodefinicións, pero tamén 
un “emigrante dun país extraño, soñado mais que vivido”, como lle dicía a Dónega en 
1976. Malia todo, Seoane nunca deixou de recoñecer a influencia da cultura arxentina, 
esa cultura elaborada no cruxol de razas e de memorias particulares que era a cidade 
de Bos Aires dos anos trinta e corenta, cabeza dunha sociedade “aluvional”, que diría 
o historiador J. L. Romero. Sen a presenza da Galicia “ideal” que existía daquela na 
capital porteña non podería recordar e soñar a Galicia “real” europea. 

Isto explica que ambos os referentes teñan unha difícil presentación como mun-
dos diferenciados, porque andaron decote entrefebrados no percurso vital de Seoa-
ne. A súa biografía é a mellor metáfora desta mestizaxe. Nacido na cidade de Bos 
Aires nun fogar de moitas saudades galegas, a súa familia retornou axiña á súa 
comunidade de orixe, coa esperanza de non volver ser emigrantes nunca máis. 
Educado e socializado o mozo Seoane na Galicia dos anos vinte e trinta, en tempos 
de eclosión cultural e de fonda mobilización social e política, a “guerra de España” 
provocada pola sublevación militar de xullo de 1936 mudou de vez a biografía da-
quel avogado laboralista e deseñador editorial, militante republicano e galeguista, 
que tivo que fuxir como exiliado cara á súa patria de orixe. Desde entón, Luís Seoa-
ne foi un morador constante da cidade de Bos Aires, pero nesta urbe non deixou de 
pensar na Terra deixada e de soñar proxectos para o seu porvir: o país “soñado” no 
que apenas morara uns vinte anos seguidos. O seu pan de cada día era a memoria 
do paraíso abandonado, os recordos que non lle puideron roubar: “cuando nos 
juntamos, recordamos” unha Galicia que está “allá lejos, lejos” diría nun sentido 
limiar escrito en 1959, poucos meses antes de emprender a súa segunda viaxe a 
Europa, que o traería por primeira vez a Madrid e a Galicia. Na realidade, aquela 
Galicia estaba tan próxima que formaba parte da súa pel, porque a súa substancia 
sentimental eran os recordos: “exiliouse cos recordos e regresou cos recordos”, diría 
del nun texto necrolóxico un dos seus amigos coruñeses.

Esta posibilidade de ollar Seoane entre dous mundos e dúas culturas serviu de 
acicate para procurar novas perspectivas sobre a súa biografía e a súa obra. O noso 
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protagonista morou por máis de corenta anos en Bos Aires e sentiuse a si mesmo 
como un exiliado ou, polo menos, un trasterrado e, por veces, tamén un emigran-
te “ao revés”, como lle acontecía cando viña de viaxe a Europa. Pero ser exiliado 
non pasa de ser unha situación provisoria se non se transforma nunha operación 
de mestizaxe cultural que, sen esquecer o fardel orixinario, incorpore novos con-
tidos da sociedade de destino. E neste sentido, Seoane foi un exiliado atípico, que 
alén de recordar con saudade a patria perdida, tratou desesperadamente de crear 
un futuro para esta. Esta integración entre exilio e interior que Seoane practica é 
o mellor guieiro para interpretar a súa obra, non de forma illada e desenvolta na 
Galicia americana, senón en contacto coa Galicia europea. Porque exilio e interior 
non son dous mundos illados, senón en permanente relación e delambos inflúense 
mutuamente. Este foi o propósito último que guiou a concepción deste congreso 
como unha oportunidade para entender a Seoane desde Galicia e desde Arxentina, 
nunha lectura única na que predominase a análise do autor como un intelectual e 
un home de cultura nin galego nin arxentino, senón como un intelectual formado 
no mundo de entreguerras e madurado no período da segunda posguerra, nun 
mundo bipolar de forte confrontación entre dous grandes relatos, o representado 
polos países libres do mundo occidental baixo a éxida dos EE UU de América e o 
composto polas democracias populares hexemonizadas pola URSS. Dito de forma 
metafórica para o campo da cultura, a loita estaba entre os partidarios da “libertade 
da cultura” e os partidarios da “cultura de paz”. Aplicado ao caso de Seoane, este 
dilema tería unha expresión entre ecléctica e militante, como parece intuír Lorenzo 
Varela cando, con ocasión dunha exposición de obras do artista na galería Bonino 
(1951), define a estética do seu amigo como “arte sometido a la libertad”.

* * *

A celebración do centenario propiciou achegarse a Seoane, pero con enfoques 
algo diferentes. Porque o que se sabía até agora do noso protagonista era moito, 
pero basicamente centrado en dous aspectos singulares da súa biografía. Por unha 
banda, a súa condición de exiliado, que trataron en diversos textos autores como 
X. Alonso Montero e X. L. Axeitos, ademais do traballo recompilatorio da súa obra 
ensaística e xornalística que realizaron Xavier Seoane e Lino Braxe e, máis recente-
mente, María Antonia Pérez. E, doutra banda, a súa condición de artista plástico e 
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deseñador editorial (como “célebre pintor”, que é a condición preferida polos seus 
amigos que o homenaxean na revista Grial en 1979). En canto artista, foi obxecto 
de sucesivas exposicións, de catálogos e de ensaios interpretativos, desde os máis 

aurorais de Xavier Seoane ou Concepción Otero 
até os máis recentes de Valeriano Bozal, Rodrigo 
Gutiérrez ou Antón Patiño. A bibliografía existente 
sobre Luís Seoane é razoablemente ampla e, alén da 
achega procedente de institucións públicas, cómpre 
salientar o compromiso que o grupo Sargadelos, a 
través de Ediciós do Castro, mantivo con todo o 
legado de Seoane, propiciando a reedición de gran 
parte da súa obra escrita, desde as revistas Galicia 
Emigrante (1994, 3 volumes) ou Correo Literario 
(1994) e unha parte do seu epistolario (con Fernán-
dez del Riego e con Isaac Díaz Pardo) até a case to-
talidade dos seus libros publicados na súa primeira 
edición en Bos Aires.

Non obstante, hai unha evidente descompensa-
ción na obra escrita e mesmo no recoñecemento da 
figura de Seoane, se a ollamos desde Arxentina ou 
desde Galicia. Cando estaba vivo e moraba en Bos 
Aires, talvez fose máis coñecido e respectado na ca-
pital porteña que en Galicia, onde foi privado de 
honores simbólicos tan elementais como o de per-
tencer á Real Academia Galega, marxinación que 
moito o incomodou. En Bos Aires era ben diferente 
a consideración que recibía. A súa presenza anual na 
galería Bonino con exposición de obra individual, o 
seu ingreso na Academia Nacional de Bellas Artes 
(1968) ou a recepción de prestixiosos premios como 
o Palanza (1962) fixeron de Seoane unha figura 
importante do universo cultural e artístico do Bos 
Aires dos anos cincuenta a setenta. Pero despois de 
morto, este interese por Seoane mingou de forma 

Portada da revista Grial n.o 65 
dedicada a Luís Seoane, 1979

Cuberta do libro coordinado por Lino 
Braxe e Xavier Seoane: Luís Seoane, 
textos sobre arte, Santiago  
de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, 1996
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repentina, até que unha xeración nova de estudosos da historia da arte e do deseño 
na Arxentina comezou a se interesar pola súa obra, como se pode ver neste propio 
libro nos contributos de Diana Wechsler e Rodrigo Gutiérrez ou en publicacións 
xurdidas do equipo dirixido por Andrea Giunta 
como Arte de postguerra. Jorge Romero Brest y la re-
vista Ver y Estimar (Paidós, Bos Aires, 2005).

En Galicia, pola contra, e grazas en boa medida ao 
teimudo empeño da súa viúva, Maruxa, a presenza de 
Seoane no panorama cultural foise acrecentando co 
paso do tempo até chegar a esta data emblemática 
do seu primeiro centenario. Se houbera que salientar 
aqueles momentos en que a produción bibliográfi-
ca sobre Seoane é significativa, poderiamos sinalar 
tres. O dos anos inmediatamente posteriores á súa 
morte; o dos principios da década dos noventa, que 
culmina coa escolla de Seoane como figura central 
do Día das Letras Galegas de 1994; e, finalmente, os 
anos que cobre xa a posta en marcha da Fundación 
Seoane, cuxa velocidade de cruceiro se acelera desde 
a apertura da súa sede en 2003 até a celebración do 
centenario en 2010. De forma moi sumaria chama-
rei a atención sobre aquelas obras ou iniciativas que 
me parecen máis relevantes para compoñer unha 
imaxe precisa da obra seoaniana.

Nos anos inmediatamente posteriores ao pasa-
mento de Luís Seoane tiveron lugar algunhas home-
naxes moi sentidas e algúns contributos de especial 
significación. Entre as homenaxes cómpre salientar a 
publicada na revista Grial (xullo-setembro 1979), con 
colaboracións dos seus principais amigos galaxianos 
ou dos tempos do exilio: Dieste, García-Sabell, Piñei-
ro, Fernández del Riego ou Paz-Andrade, alén dun 
anexo bibliográfico e documental que parcialmente 
se reproduce neste libro. Pola súa banda, un antigo 

Cuberta do catálogo Luis Seoane. 
Pinturas, debuxos e gravados. 
1932 -1979, Santiago de 
Compostela, Centro Galego de Arte 
Contemporánea, 1999

Cuberta do libro Luís Seoane. Sobre a 
arte galega, Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 1994 
(editado con motivo do Día das Letras 
Galegas dedicado a Luís Seoane)
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exiliado en Bos Aires, Manuel Lueiro Rey, daquela concelleiro da vila do Grove polo 
PCG, promoveu unha grande homenaxe en que participaron amigos do exilio como 
Alberti, Cuadrado ou Azcoaga xunto a figuras da Terra como X. Alonso Montero, 
Basilio Losada ou S. García-Bodaño. Naqueles anos tamén se montaron exposicións 
da súa obra en galerías de arte privadas en Galicia e Bos Aires, así como nalgúns 
centros oficiais. En todo caso, a obra e a figura de Seoane non recibiron especial aten-
ción na década dos oitenta en Galicia; foi máis intensa a súa presenza en Arxentina, 
dado que houbo exposicións da súa produción artística no Museo Nacional de Bellas 

Artes, nos grandes centros da colectividade (Centro 
Gallego e Centro Galicia) e no Museo Roca, entre 
outros lugares porteños. 

Foi desde finais dos oitenta e primeiros dos noven-
ta cando Luís Seoane recibiu unha notable atención 
na oferta cultural galega. No ano 1989 —aos dez 
anos do seu pasamento— tivo lugar unha importan-
te exposición, promovida polo concello d’A Coruña e 
a Xunta de Galicia, con Isaac Díaz Pardo de coordi-
nador, que foi a primeira gran mostra feita en Galicia 
sobre a súa figura. Dous anos despois, en 1991, orga-
nizáronse exposicións da súa obra na Universidade de 
Santiago de Compostela e na Deputación Provincial 
da Coruña, coas súas correspondentes publicacións, 
coordinadas por Manuel Núñez e por Concepción 
Otero. Na primeira delas, Textos inéditos, foron pu-
blicados, amais de relatos pouco coñecidos da autoría 
de Seoane, o seu epistolario con Carlos Maside, que 
constituíu a primeira entrega do seu rico epistolario, 
actualmente en proceso de edición no Consello da 
Cultura Galega. Á parte de se renovar a presen-
za da obra plástica de Seoane en diversas galerías 
de arte de Galicia e de Madrid, a escolla de Seoane 
pola Real Academia Galega como figura do Día das 
Letras Galegas de 1994 provocou unha enxurrada 
de exposicións, biografías e reedicións da súa obra. 

Exterior da sede da Fundación 
Luís Seoane, situada na Coruña e 
inaugurada no ano 2003. Arquitectos: 
Xoán Creus e Covadonga Carrasco 

Cuberta do libro Luís Seoane. Imaxes 
de Galicia. 72 xilografías orixinais, 
Santiago de Compostela, Consello 
da Cultura Galega, 2010
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Entre as máis salientables están a exposición sobre Luis Seoane e o libro galego na Ar-
xentina, a Fotobiografía coordinada por X. Cid Cabido (Edicións Xerais), a reedición 
de varias das súas obras individuais e revistas e, nomeadamente, máis de media ducia 
de achegas biográficas, entre as que cómpre mencionar as de X. Alonso Montero, X. 
Díaz, H. González e X. Seoane, alén do guapo texto publicado como número 7 dos 
Cadernos do Laboratorio de Formas (4 Notas sobre Luis Seoane cun apéndice fotográfico), 
con textos orixinais de Díaz Pardo, Xosé Díaz, Ricardo Palmás e Rosa Uría. 

Finalmente, a constitución da Fundación Luís Seoane en 1996, alentada por 
Maruxa Seoane e por Xosé Díaz e subsidiada basicamente polo Concello d’A Co-
ruña, marcou un punto de inflexión na presenza institucional do artista no uni-
verso cultural galego (e mesmo de fóra de Galicia). A partir de entón, e de modo 
especial despois da apertura da nova sede da fundación, en 2003, no vello e remo-
delado cuartel de Macanaz, a maior parte do labor expositivo, divulgativo e de 
investigación sobre a figura de Luís Seoane foi obra da súa fundación. Numerosas 
foron desde entón as exposicións sectoriais que se dedicaron a Seoane (acuarelas, 
bodegóns, retratos, amigos da vangarda, Laboratorio de Formas…), a reedición de 
emblemáticos libros, como Homenaje a la Torre de Hércules, así como algunhas ten-
tativas de achegamento global ao autor, entre as que cómpre salientar as comisaria-
das por M. A. Seixas e R. Gutiérrez, Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane (2007), 
e por Xosé Díaz, Cen por cen Seoane (2010). O punto culminante foi sen dúbida 
o pasado ano 2010, en que se organizaron moitas 
actividades con motivo do centenario de Seoane, 
malia coincidiren infelizmente cun contexto eco-
nómico de graves restricións orzamentarias. Para 
non nos perder en miudezas, remito á moi exhaus-
tiva información bibliográfica que se publica como 
anexo neste mesmo libro e que tamén serviu de base 
para enfiar os comentarios anteriores. 

* * *

Como se pode ver, o perfil máis atendido de Luís 
Seoane desde a súa morte até hoxe foi o de artis-
ta plástico. Non é ningunha inxustiza, pero sería 

Cuberta do libro Dicionario Seoane, 
A Coruña, Fundación Luís Seoane, 
2010
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igualmente desaxeitado non atender outras variables da biografía seoaniana. Esta 
foi a razón de artellar este congreso baixo o rótulo da “dobre cidadanía” de Luís 
Seoane. Unha cidadanía que foi máis ben cultural que política, no senso de cons-
tituír a súa obra un discurso sistemático a favor dunha comprensión partillada 
dos dous mundos en que Seoane se criou e viviu, o arxentino e o galego. O 
mundo arxentino era o propio dunha sociedade que, malia desenvolver esforzos 
extraordinarios a favor da construción dun proxecto nacional, contiña no seu 
seo un leque extenso de colectividades étnicas que eran capaces de manter parte 
da súa memoria e da súa identidade, loitando ao seu modo contra a sedución 
asimilacionista que asalta a todo inmigrante. Ser cidadán arxentino naquela al-
tura, para persoas como Luís Seoane, era máis ben unha aposta cultural que 
propiamente política. Non era da vida política arxentina da que se ocupaban os 
exiliados republicanos nin mesmo moitos deles se “nacionalizaron” civicamente 
nin legalmente como cidadáns arxentinos. Pero morar en Bos Aires supoñía par-
ticipar dunha cultura diferente, urbana e cosmopolita, que fixo dos exiliados da 
“guerra de España” uns mediadores entre redes e mesmo entre figuras da cultura 
da Arxentina e de España.

O mundo de Galicia era ben diferente. Desde 1936 até a morte de Franco, fa-
lar de cidadanía e do exercicio de dereitos políticos en España era simplemente un 
“desideratum” que, en todo caso, se lograría coa recuperación da experiencia do 
período republicano e cunha saída política á ditadura franquista. Estes foron os 
grandes obxectivos tanto do exilio republicano como da oposición interior. Para o 
caso que nos ocupa, porén, é a cultura o lugar privilexiado para soñar este futuro 
para Galicia. E Luís Seoane participa moi activamente no deseño dese porvir, res-
taurando as súas redes de amigos forxadas na época da II República, primeiro co 
grupo Galaxia e logo, sen perder aquelas, cos artífices do grupo Sargadelos, con 
Díaz Pardo en primeiro termo. Trátase, por tanto, dunha aposta pola devolución 
a Galicia do proxecto político e cultural que esa xeración de Seoane construíra 
con entusiasmo nos anos finais da dedada dos vinte e nos convulsos anos trinta, 
en tempos de paz e de guerra, de entusiasmos e de medos.

Este é o pano de fondo en que se proxectan as imaxes dos contributos reco-
llidos neste libro. Este ábrese cunha conferencia de Beatriz Sarlo, na que evoca 
algunhas das Arxentinas posibles nas que Seoane morou ou sentiu como próxi-
mas: a dos exiliados, a da industria editorial, a dos avatares políticos, marcados 
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especialmente polo peronismo, e a dos artistas e a das grandes tendencias esté-
ticas daquela altura. A localización de Seoane nestas Arxentinas pódese resumir 
nunha das súas expresións: “Seoane es moderno, no experimental”. Logo, segue o 
primeiro bloque de relatorios centrados na etapa arxentina, cun estudo da autoría 
de María Luísa Sobrino dedicado á análise da formación ou “fardel” artístico que 
Seoane portaba consigo cando chegou de novo á Arxentina, no que fica clara a 
relación do artista coas vangardas artísticas da Europa de entreguerras, adquirida 
na Compostela dos tempos republicanos. 

A perspectiva arxentina é analizada en tres planos ben diferentes. Dunha banda, 
mediante o estudo das institucións da colectividade galega en Bos Aires, da que 
se ocupa Hernán Díaz, e das estratexias políticas deseñadas polos “emigrados” e 
polos “exiliados”, que son exploradas por X. M. Núñez Seixas para concluír que 
as diferenzas entre unhas e outras son moito menos profundas do que se podería 
supoñer. As conclusións deste autor serven de pórtico para o enfoque propiamente 
arxentino que afrontan Fernando Devoto e Luis Alberto Romero. Ambos realizan 
un grande esforzo por entender a posición de Seoane, tanto no ámbito intelectual 
como no político, nun contexto de home-ponte entre dúas realidades ben distintas 
en tamaño físico e vigor cultural, para concluír coa reflexión de Devoto, segundo a 
que “a experiencia do exiliado confundíase coa dos emigrantes: estar entre dous 
mundos”. E, doutra banda, están as achegas á posición de Seoane no campo do 
mercado artístico e das tendencias da arte arxentina, que desenvolven Diana Wechsler 
e Rodrigo Gutiérrez. Fica ben clara a relación de Seoane cos medios culturais e 
artísticos antifeixistas e as boas relacións tecidas coa comunidade hebrea da Arxen-
tina, básica para o lanzamento de Seoane no mercado da arte porteña. E tamén a 
evolución biográfica de Seoane desde o deseño de libros e o gravado cara á pintura 
e o muralismo, con experiencias decisivas como a viaxe —na compaña do amigo 
Dieste— a Montevideo no ano 1944 para visitar o obradoiro de Torres García, 
principio da súa conversión nun pintor de óleos.

O segundo bloque de contidos do libro está agrupado baixo a rúbrica das re-
lacións de Seoane con Galicia, aínda que é patente que se trata non dun vencello 
físico (en todo caso, intermitente a partir de 1960) senón cultural e mesmo espiri-
tual. Hai varias olladas complementarias nestas achegas. Unha primeira ollada é 
a desenvolta por X. L. Axeitos derredor do proceso de “descoberta” de Galicia por 
parte do noso artista. Esa descuberta é a suma da experiencia adquirida durante os 
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anos republicanos e nos tempos de exilio, pero cun único obxectivo, que é a loita 
pola liberdade de Galicia como cultura e como pobo. Outras reflexións insírense 
no campo da historia política e das relacións establecidas entre o exilio e os grupos 
do interior (basicamente, Galaxia e Brais Pinto), que son analizadas con perspectiva 
historiográfica por Justo Beramendi e, desde unha orixinal ollada autobiográfica, 
por X. L. Méndez Ferrín. Unha perspectiva analítica específica é a achegada por 
Manuel Castiñeiras e por Rosario Portela sobre o medievalismo na obra de Seoane, 
ben no plano artístico polo peso da arte románica (que se compara co exemplo da 
“descoberta” do románico catalán polo rexionalismo de fin de siècle), ben no plano 
máis literario a través do exame dalgunha das obras de creación máis emblemáticas 
de Seoane no teatro, na poesía e no deseño cerámico.

Finalmente, dous relatorios analizan o difícil campo do compromiso social e 
político do artista: Arturo Casas desde a perspectiva da crítica literaria e Antón Pa-
tiño desde a súa propia experiencia de pintor. A principal conclusión destes dous re-
latorios está na consideración de Seoane como unha figura que non só mantén con 
tenacidade os seus principios estéticos de artista comprometido, senón que foi quen 
de crear un discurso propio para o futuro de Galicia: un “construtor dunha Galicia 
ideal”, sentencia Patiño, acudindo á coñecida metáfora da materia dos soños. Desas 
realidades e deses soños ocúpase o texto que cerrou o congreso, debido a Ramón 
Villares, que foi concibido como unha contracapa da intervención inaugural: as 
Galicias que habitou e que soñou Seoane. A Galicia territorial na que se formou 
antes de 1936, as varias Galicias de “acolá” (exilio, emigración) e, nomeadamente, 
a Galicia soñada como único destino da obra feita no exilio por Seoane e por un 
grupo de exiliados (Cuadrado, Varela, Dieste, Espasandín…) que nunca abdicaron 
da súa teimosía de legaren ás xeracións futuras unha idea e unha imaxe de Galicia. 
En comparanza con moitos outros exilios republicanos máis cheos de visibilidade 
historiográfica e académica, a influencia de Seoane en relación coa cultura galega 
ben pode considerarse algo excepcional. 

* * *

Non me parece pertinente dar unha conta máis circunstanciada dos traballos 
deste libro, senón chamar a atención do lector sobre o que considero achegas 
máis xerais deste congreso e do perfil dado a cada unha das seccións en que estivo 
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organizado. Desde logo, non cumprirá insistir máis na idea da dobre cidadanía 
que, dunha ou doutra forma, adoptaron de forma xeral os autores desde libro 
como enfoque analítico da figura de Seoane. A vontade foi casar as dúas beiras 
do océano Atlántico nunha ollada partillada que construíse a Luís Seoane como 
unha figura única, na que nin a súa versión galega nin tampouco a súa fasquía 
arxentina poidan explicarse de forma illada. Como lle confesaba ao seu amigo 
Lorenzo Varela, pintando “puedo unir las realidades de Galicia y de este país”. 
El era un arxentino retornado pero, ao tempo, un emigrante que procedía dun 
país afastado e soñado. De par deste obxectivo común camiñou tamén a vontade 
de facer unha achega prioritaria ao Seoane intelectual, antes que ao artista, ao 
creador literario e mesmo ao promotor de iniciativas editoriais ou empresariais. 
Porque se algo define a Seoane é súa faciana de intelectual, esa estirpe de indivi-
duos que floreceu con forza desde principios do século  na cultura occidental 
e que acadou o máximo esplendor nas décadas centrosas da pasada centuria. Ser 
intelectual significaba intervir na vida pública, a través da obra persoal coa plu-
ma, a palabra, o pincel ou a partitura musical, sen dependencia dos estados e das 
administracións. No contexto de exiliados como Seoane e de resistencia cultural 
como estaban as xentes do interior, o papel do intelectual foi decisivo para a 
construción dunha saída democrática para a ditadura franquista.

A condición de Luís Seoane como un intelectual do seu tempo, comprometido 
non só coas causas sociais, senón coa propia identidade do pobo galego e da súa 
cultura non é unha descuberta recente. Os seus amigos e coetáneos tiñan esta per-
cepción do noso autor, xa nos tempos mozos de estudante en Compostela, nos que 
se definiu a si mesmo como “galeguista” e “marxista”. A súa biografía posterior 
non se arredou basicamente deste perfil, aínda que o seu traballo profesional de 
artista plástico o fose dislocando cada vez máis cara ao campo da acción cultural. 
De feito, apenas chegou a ter presenza no ámbito político, nin mesmo nas redes 
das organizacións políticas do exilio, como o Consello de Galiza ou a Irmandade 
Galeguista constituída en Bos Aires. O seu campo era a acción cultural, fose na 
comisión de cultura do Centro Gallego, na industria editorial ou promovendo a 
creación de movementos como os da AGUEA (Agrupación Gallega de Univer-
sitarios, Escritores y Artistas), unha xuntanza de intelectuais de orixe galaica que 
expresaba nos anos cincuenta, mesmo nas súas prácticas, a experiencia de organi-
zacións arxentinas como a AIAPE (Asociación de Intelectuales, Artistas y Periodistas 
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Argentinos) dos anos trinta: a vocación de facer “extensión cultural” como mecanismo 
para forxar unha conciencia social. No léxico de Seoane, “golpear ideas” para 
espertar o pobo.

Esta vocación de intervención social foi constante en Seoane, aínda que de 
cando en vez abrollasen sentimentos de desánimo e de tristura. Cando nun dos 
seus frecuentes arrebatos de pesimismo lle confesa a Isaac Díaz Pardo, mediada a 
década dos sesenta, que está canso de todo e que non sabe ben para quen nin para 
que está a facer a súa obra, o seu amigo respóndelle desde Galicia, cunha pinga 
de humor negro, que non todo está perdido: “imagínate a Seoane, desentendido, 
incomprometido, haciendo arte abstracto en Suíza, trabajando unicamente en 
sus cosas que adquirirían los potentados internacionales…”. Pensaba con razón 
Díaz Pardo que un Seoane así non sería imaxinable. Pois ben, a contrafigura 
do que imaxina Díaz Pardo foi xustamente o perfil máis acaído da biografía de 
Seoane: un intelectual implicado e comprometido, defensor dunha arte social 
dirixida a un pobo que quería redimir ou, polo menos, dignificar e un soñador 
dun mellor porvir para a sociedade galega que algo idilicamente imaxinaba como 
unha comunidade que se fundase máis na “calidade cultural e física do home 
galego” que na produción de mercadorías, como sostivo nas súas conversas futu-
ristas recollidas no libro colectivo Galicia 2002 a través da imaxinación creadora 
(Universidade de Santiago, 1978). 

* * *

Manifestaba ao principio que na mesta bibliografía existente sobre a figura de 
Luis Seoane botábase en falla unha achega que, alén da propiamente biográfica, 
se centrase na dimensión do artista como un auténtico intelectual do seu tempo, 
que tivo que traballar en situacións vitais nada cómodas entre Galicia e Arxenti-
na. Privado pola Guerra Civil da trama afectiva forxada nos seus tempos mozos 
de escolante en Compostela e de profesional na cidade d’A Coruña, loitou desde 
a súa segunda patria, Arxentina, por se dotar dun perfil profesional de artista sen 
esquecer a condición de ser un depositario dunha herdanza que non se podía 
derramar. Non foi un intelectual típico da Europa de entreguerras que gozase 
do favor do público e de poderosos medios de comunicación ao seu alcance 
(xornais, revistas, editoriais, institucións académicas). Non tivo tanta fortuna. 
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Seoane traballou con frecuencia en solitario ou na compaña dun reducido grupo 
de amigos que lle daban amparo e afecto e que partillaban con el semellantes po-
sicións ideolóxicas e mesmo estéticas. Amigos galegos exiliados ou que ficaron no 
interior; amigos gañados na Arxentina ou con ocasión das súas viaxes polo mun-
do. Pero botaba de menos ter un público ao que dirixirse, como supoñía —con 
máis admiración que envexa— que tiñan os seus colegas escritores e artistas que 
quedaran en Galicia. Era o que pensaba de Carlos Maside, de D. García-Sabell 
ou de F. Fernández del Riego. 

A avaliación da obra de Seoane como artista plástico e como imaxinador de 
proxectos para Galicia tiña unha tradición bibliográfica ben asentada. O perfil do 
Seoane intelectual, algo máis esvaído, adquire agora novas luces grazas ás achegas 
deste congreso, cuxa realización sobordou as expectativas que se puidesen formar 
de inicio. De por parte, penso que vai ficar como a actividade máis importante e 
duradeira do centenario do autor, alén da exposición Cen por cen Seoane, inaugu-
rada hai poucos meses e provista dun excelente catálogo gráfico. Ademais, o con-
greso serviu para facer patente que dúas culturas tan desemellantes como a galega 
e a arxentina foron capaces de se mestizar e entender a conta da obra e das ideas 
do noso pintor. Foi, sen dúbida, un milagre debido á executoria e á conduta de 
Luís Seoane a favor do diálogo cultural “de mar a mar”, como rezaba a mítica 
revista fundada por Lorenzo Varela en 1942 e ilustrada con deseños do propio 
Seoane. E, finalmente, debo deixar constancia do rigor nos prazos e da pulcritude 
nos resultados con que se comportaron os relatores e autores do libro. Eles todos 
participaron con entusiasmo nas sesións orais do congreso, animaron os debates 
e agora reforzan a bibliografía sobre Luís Seoane cos seus contributos. 

Santiago de Compostela, febreiro de 2011
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Na relación entre culturas hai sempre comprensións parciais, conflitos cegos, 
lembranzas incompletas. Tratarei, de todos os xeitos, de que esta conferencia 
non sexa un dos casos máis exemplares. Hai pouco un profesor galego observa-
ba que os tons do español riopratense lle recordaban a entoación (non a fonéti-
ca) do galego, pronunciándose así contra da idea recibida de que os arxentinos 
falamos un español italianizado polo peso inmigratorio de napolitanos, cala-
breses e sicilianos. Cando cheguei por vez primeira a esta cidade, sorprendinme 
polo escaso grosor do que eu coñecía como empanada galega, a cal, elaborada 
en todas as pizzerías de Bos Aires, é aló xulgada mellor canto máis alta e máis 
chea de ovo duro. Con sinceridade e piadoso horror ante a miña equivocación, 
dixéronme: “Pues no deben saber hacerla”. Finalmente, nesa mesma viaxe, na 
cal ía cambaleando de abraio en abraio, cheguei á conclusión de que o meu 
segundo apelido, ao que eu atribuía unha vaga orixe árabe, era o nome dunha 
paraxe de Bastabales, cuxa esvaecida memoria quedara na familia mais eu nun-
ca acreditara nela. Estes desfasamentos insignificantes fan a dinámica mesma 
dos intercambios culturais.

Cando se me encomendou esta presentación, esforceime por evitar a idea de 
que os exiliados españois viviran nunha Arxentina única e unánime. Viviron, 
máis ben, nalgunha das Arxentinas que coexistían dentro do mesmo territorio, 
como espazos por veces inconmensurables e incompatibles; ou nos nós de va-
rias Arxentinas.

Por iso o título da miña intervención é “As Arxentinas de Seoane”, que 
con todo non é exacto porque Seoane non viviu en todas elas. Tratarei de ex-
plicarme. Houbo diversas Arxentinas, tanto imaxinarias como reais, durante 
as décadas que van entre os trinta e os setenta. Tomalo en conta obriga a non 
trazar un panorama de “o arxentino”, senón, xustamente, a achegarse a eses 
países distintos ou, se se quere unha fórmula menos radical, a esas dimensións 
culturais e sociais nas que Seoane se moveu e aquelas que lle resultaron alleas 
e quizais hostís.
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A ARXENTINA DOS EXILIOS

Cando chegou a Bos Aires en 1936, Seoane, case inmediatamente, comezou a tra-
ballar no sector editorial e no xornalismo1. Sábese que foi no diario Crítica, un dos 
grandes xornais populares dese momento.

No outro diario popular, El Mundo, Roberto Arlt publicara, un ano antes, as súas 
Aguafuertes gallegas y asturianas, cadros de viaxe e costumes por cuxo mérito e difusión 
o presidente da Casa de Galicia en Bos Aires, Casto M. Ínsua, o felicitou “en nom-
bre de la colectividad gallega”. En xullo de 1935, Arlt visitara Vigo, Pontevedra, 
Santiago de Compostela, Betanzos e A Coruña. Unha desas Aguafuertes, aparecida en 
novembro de 1935, titúlase “La Torre de Hércules – Una atalaya del mar”. Como é 
característico da súa visión modernista e plebea, a Torre non impresiona a Arlt: “Me 
siento en una roca. No experimento esa melancolía romántica que es de rigor sufrir 
en presencia de antiguallas”. Gústalle, en cambio, a vida rueira na Coruña: “Las mu-
chachas salen solas con sus amigas y regresan a su casa a la una de la madrugada. O 
van en pareja a los bares, o a los bailes. Fuman. Hacerse amigo de ellas es facilísimo”. 
Compáraas con aquelas que en Cádiz ou en Xerez da Fronteira lle pareceran aínda 
prisioneiras da reclusión. Alén diso, Arlt non cheira na Coruña a guerra nin o sangue 
que comezará a correr pouco despois.

Nos mesmos meses en que Arlt escribiu esta crónica, Federico García Lorca estaba 
en Bos Aires. Rodolfo Alonso, poeta arxentino de orixe galega, que traduciu estes poe-
mas de García Lorca, presenta a seguinte hipótese: “García Lorca debió tomar contac-
to, casi ineludiblemente, con la enorme comunidad gallega de Buenos Aires, esa gran 
ciudad a la que ya se denominaba —con acierto— la quinta provincia de Galicia”2. Po-

1 Sobre o primeiro tramo do camiño percorrido por Seoane na Arxentina, afirma Ramón Villares: “La inserción 
laboral más frecuente fue la del mundo editorial o de la prensa, como le sucede al propio Luis Seoane, quien 
después de trabajar algunos meses como ‘corredor de un rematador’ y como vendedor de papel, encuentra 
acomodo como periodista en el Centro Gallego (donde dirigiría durante casi veinte años la revista societaria 
Galicia) y, al poco tiempo, en diversas editoriales fundadas por exiliados o por él mismo” (“José Luis Romero y 
el exilio republicano en la Argentina”, Jornadas Internacionales “José Luis Romero”, Universidad de San Martín, 
31 de marzo – 3 de abril de 2009).
2 Segue Rodolfo Alonso: “El 27 de diciembre de 1935 el editor Anxo Casal, que muy poco tiempo después iba 
a sufrir su mismo trágico destino, terminaba de imprimir en Santiago de Compostela el volumen LXXIII de la 
Editorial Nós. Y así nacían los legendarios ‘Seis poemas galegos’, de Federico García Lorca. En los que no se sabe 
por cierto qué admirar más: si el asombroso don de lenguaje que los convierte en una de las cumbres de la poesía en 
ese idioma, de tan secular prosapia lírica, o la increíble capacidad de síntesis que —en tan pocos textos— le permite 
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rén, o lugar de escritura dos poemas galegos é obxecto dun contencioso que resolve, con 
excelentes bases históricas e filolóxicas, Luís Pérez Rodríguez. Lorca fixera varias viaxes 
a Galicia e tamén a Bos Aires antes da composición deses poemas, que probablemente 
fosen escritos en Madrid. Non obstante, non deixa de ter certa xustiza poética que Bos 
Aires provocase unha reminiscencia da antiga orixe galaico-portuguesa da poesía espa-
ñola. Talvez alí Lorca compuxese polo menos un dos seus poemas galegos, coma se fose 
esta cidade, dun país para onde emigraran un millón de galegos, o teatro lingüístico 
axeitado para o andaluz ensaiar unha mutación e unha mestura de linguas.

Un deses excepcionais poemas galegos, “Cántiga do neno da tenda”3, presenta 
a cidade que recibira a Lorca en éxtase:

Ao longo das rúas infindas
os galegos paseiaban
soñando un val imposibel
na verde riba da pampa4.

aprehender casi lo esencial de la identidad gallega. El libro llevaba un prólogo de Eduardo Blanco Amor, ese gran 
escritor gallego que estuvo también tan ligado a Buenos Aires, y de cuyas palabras iba a desprenderse asimismo otra 
leyenda. ¿Cómo logró el andalucísimo Federico hacer cuajar a tan alto nivel, y en una lengua que no era la suya, una 
tan cabal creación poética? Hoy se sabe que en 1916, siendo muy joven, como estudiante, y en otras tres ocasiones 
a lo largo de 1932, una de ellas con su legendario grupo de teatro La Barraca, Lorca estuvo en Galicia. Y que otro 
escritor gallego, Ernesto Guerra da Cal, con quien convivió en la Residencia de Estudiantes, en Madrid, afirmó 
haber participado en la redacción” (Rodolfo Alonso, “Otro milagro de Federico”, en Banda Hispânica, Jornal de 
Poesia, <http://www.revista.agulha.nom.br/bh5lorca.htm>).
3 Afirma Luís Pérez Rodríguez na súa reconstrución polo miúdo da xénese dos poemas: “Federico viaxa a Buenos 
Aires e a Montevideo e ten un encontro significativo cos emigrantes galegos das ribeiras do Río da Prata. Alí vai 
nacer o tema para o poema ‘Cántiga do neno da tenda’” (O pórtico poético dos Seis poemas galegos de F. García Lorca, 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1998, p. 29). E verbo do momento anterior á publicación 
dos poemas, aclara Pérez Rodríguez: “Cando García Lorca regresa de América en marzo de 1934, Eduardo [Blanco-
-Amor] vaino agardar a Granada. Coñecía as declaracións que García Lorca lle fixera ó periodista galego José Rodrí-
guez Lence, no Correo de Galicia 155 de Buenos Aires, nas que o poeta granadino se sentía poeta galego, e Eduardo 
vai porfiar, ata conseguilo, que o seu amigo se incorpore á literatura galega, con este fermoso pórtico poético. Fede-
rico volve a Madrid e decide rematar o proceso de escritura dos poemas con Pérez Guerra. Blanco-Amor, que está á 
espreita, presente que este proxecto vai ser realidade. E el mesmo contribúe a difundir, a partir da primavera de 1934, 
a boa nova entre os galeguistas, mentres se vai informando, con máis pormenor, con Ernesto do ‘estado’ da cuestión. 
Eduardo pasa longas tempadas en Madrid en 1934: (2 de maio - 24 de xuño; setembro do 34 / xuño do 35) e tería 
ocasión de falar con García Lorca moitas veces da necesaria publicación dos poemas” (cit., p. 149).
4 N. do E.: Versión en lingua galega tomada de Federico García Lorca: Seis poemas galegos, Santiago de Compostela, 
Editorial Nós, 1935.
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Os versos retoman tópicos que todos os viaxeiros xa expuxeron sobre Bos Aires: 
rúas paralelas ata o infinito, cidade xeométrica sen pintoresca xeografía, sen mon-
tañas, nin vales, nin rías. Simplemente unha extensión ordenada da pampa á beira 
dun río tamén pampeano e tan aluvial (para usar un adxectivo de José Luis Romero) 
como o país inmigratorio. 

Arlt non coñeceu a Seoane na Coruña nin hai trazas de que o coñecese en Bos Ai-
res; tampouco parece que coñecese a Lorca. No entanto, viviron dentro dunha mesma 
Arxentina: a da industria cultural, as grandes editoriais, os teatros, os xornais. É o país 
moderno que emerxe, sobre todo ou case exclusivamente, en Bos Aires e Rosario.

É tamén o país dos exiliados españois, tanto dos que chegaron xa famosos como 
daqueles que conseguiron un nome no Río da Prata. Estou a escribir estas páxinas 
nun apartamento do vello centro de Bos Aires que pertenceu ao actor galego Severino 
Mejuto, que chegou a bordo do Massilia en 1939. Arturo Cuadrado, compañeiro de 
Luís Seoane en varias editoriais e revistas, tamén chegou ao porto de Bos Aires no 
Massilia.

Porén, advírtese tamén a face dunha Arxentina reaccionaria e antimoderna: “Desde 
el comienzo mismo de la guerra el gobierno argentino fue reacio a la posibilidad 
de acoger exiliados republicanos. Más aún, como hemos señalado, reforzó expresa-
mente sus mecanismos de control para que los elementos considerados políticamente 
‘indeseables’ no se infiltraran en el país, y se ocupó especialmente en diferenciar al 
inmigrante del refugiado con el objetivo de ‘evitar ser el receptáculo de lo peor que 
expele Europa’, o sea, judíos centroeuropeos escapados del nazismo y a los derrota-
dos de la Guerra Civil, considerados ‘rojos’ y por tanto excluidos de la noción de la 
hispanidad”5. Con esta face toparán tamén os exiliados españois. Podería dicirse que 
as cousas se dividían limpamente: por unha banda as formas modernas da sociedade 
e do mercado cultural; pola outra, o Estado, a Igrexa, o Goberno. Aínda que sabemos 
que esa división non é tan nidia e que, na segunda metade da década dos trinta, o 
Estado trazaba a moderna infraestrutura para o futuro.

O xornal Crítica foi indiscutiblemente o medio que botou todo o seu peso na 
balanza a prol dos republicanos na guerra de España. María Teresa León, chegada 
en 1939, escribiu: “¡Qué Buenos Aires aquel de nuestra primera amistad con la vida 

5 Dora Schwarzstein, “La llegada de los republicanos españoles a la Argentina”, Universidad de Buenos Aires, Red 
de Estudios y Difusión del Exilio Republicano, <http://clio.rediris.es/exilio/argentina/exilio_ argentina.htm>.
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nueva! En las mesas de los cafés de la Avenida de Mayo se discutía y se gritaba como si 
aún Madrid estuviese defendiéndose. Hubo un periódico —Crítica— que no admi-
tió la caída de Madrid el 7 de noviembre de 1936, ni el fin de la guerra de España en 
1939. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires los primeros expatriados españoles 
fue el propietario de Crítica, Natalio Botana, el que dio la primera mano”6.

Ocupado hoxe por unha dependencia policial, o magnífico edificio art déco de 
Crítica está na Avenida de Mayo a sete bloques do Café Tortoni, sitio de escritores 
e xornalistas arxentinos, frecuentado tamén polos exiliados Castelao, Seoane, Ra-
fael Dieste, Lorenzo Varela, Manuel Colmeiro, Arturo Cuadrado e Attilio Rossi, 
un italiano que era xefe de arte da editorial Losada, cuxas oficinas quedaban na rúa 
Moreno, a catro ou cinco bloques de alí cara ao sur7. Lorenzo Varela seguiu a traballar 
durante decenios en Losada, e os seus poemas foron ilustrados por Seoane. Tamén 
na Avenida de Mayo estaba o Café Alba, onde se reunían masóns arxentinos e espa-
ñois, como aquel doutor Juan Cuatrecasas, lembrado por María Teresa León e, non 
casualmente, polos que escribiron a historia da psiquiatría na Arxentina8. De novo: a 
cultura moderna dun e doutro lado do Atlántico.

A ARXENTINA DOS LIBROS

Segundo Jorge Rivera, investigador exhaustivo do sector editorial arxentino, xusta-
mente o ano en que chegou Seoane a Bos Aires é o primeiro dun ciclo de crecemen-
to non interrompido e de certo espectacular na produción de libros, que se estende 
entre 1936 e 1956. José Luis de Diego denomina o período a “época de oro de la 
industria editorial argentina”9. Ramón Villares afirma ao respecto: “En el marco 

6 Memoria de la melancolía (citado en Jorge Fondebrider, comp., La Buenos Aires ajena, Bos Aires, Emecé, 
2001, p. 261).
7 José González Ledo, La peña gallega del Tortoni, Bos Aires, Editorial Alborada, 2008.
8 “Significación de la obra de Freud en la medicina actual”, publicado por Cuatrecases en Rosario no Boletín 
del Instituto Psiquiátrico, 1939 (citado por Hugo Vezzetti, Freud en Buenos Aires; 1910-1939, Bos Aires, Pun-
tosur, 1989, pp. 75-6).
9 Total de obras rexistradas no período: 5536, mentres que no período 1900-1935 foron 2350. “En 1939 y 1940 se 
produce un escalón sensible en el total de ejemplares impresos: de 9.300.000 se pasa a 12.300.000 […]. Es evidente 
entonces el total colapso de la industria editorial española”. Nos cinco anos que van de 1940 a 1945 imprímense 
123 700 000 exemplares, contra os 22 000 000 do trienio 1936-39. “El libro argentino domina por completo el 
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de esta explosión editorial, que se concreta en la publicación de textos originales, 
pero también de muchas traducciones o de obras de divulgación (como la colección 
Billiken de Atlántida), es donde cuaja la relación de los exiliados españoles con la 
vida cultural argentina”10.

Probablemente o máis relevante deste crecemento é que os libros arxentinos subs-
tituíron os españois en todos os mercados e que o corenta por cento da produción 
arxentina foi para a exportación. Por certo, cando a industria española comeza a 
recuperarse a partir de 1960, estas vendas espectaculares non deixan de retroceder. 
De xeito tal que se dá o seguinte paradoxo: os exiliados son os xefes de fila dun crece-
mento editorial que a Arxentina fai a expensas do ata daquela non disputado poderío 
e expansión españois; ese crecemento permítelles encarar proxectos, como as edicións 
de literatura culta en galego, que non parecían inmediatamente rendibles nin eran 
financiadas polas sociedades de inmigrantes. En canto España descobre nos sesenta 
que non é preciso democratizarse para volver ter un sector editorial actualizado e 
competitivo, este proceso revértese e dez anos máis tarde leva á liquidación as casas 
editoriais que xurdiran do exilio ou que estableceran en Bos Aires as súas centrais 
como consecuencia do clima de hostilidade ideolóxica do franquismo. Iso aconteceu, 
por exemplo, con Losada, fundada por Gonzalo Losada, que chegou a Bos Aires 
como xerente de Espasa-Calpe. E con Julián Urgoiti, que tamén abandona Espasa-
Calpe para fundar Sudamericana, á que pouco despois se incorpora o catalán que foi 
o seu propietario durante varios decenios, Antonio López Llausás.

Quizais a máis importante e fonda achega das editoriais dirixidas por españois 
en Bos Aires sexa aínda máis altamente paradoxal. As traducións españolas en que 
se difundía a literatura e o pensamento europeos foron substituídas por traducións 
realizadas en Arxentina e en México (mesmo por exiliados españois pero que xa non 
traducían como en España). Isto significou que Sartre, Merleau-Ponty, James Joyce, 
Heidegger, Hemingway, Virginia Woolf, Nabokov, Lawrence tivesen (a diferenza 

mercado interno, pero al mismo tiempo se perfila con gran vigor en el hasta entonces inaccesible mercado español, 
así como en los nuevos mercados de México, Santiago, Lima, Bogotá, La Habana, Montevideo, Río, Caracas, La 
Paz. Por primera vez en su historia el libro argentino produce divisas y se convierte en una importante exportación 
no tradicional” (Jorge Rivera, “El auge de la industria cultural”, Capítulo. Historia de la literatura argentina, t. IV, 
Bos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980, pp. 578 e ss.). A cita de José Luis de Diego provén de José Luis 
de Diego, comp., Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000, Bos Aires, FCE, 2006, p. 91.
10 Villares, cit.
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do que hoxe acontece) as súas versións en castelán riopratense ou, polo menos, non 
estritamente peninsular11. 

Losada publica unha colección, La pajarita de papel, que podería funcionar 
como modelo das coleccións da época. Saíron 18 títulos, elixidos e moitos deles 
prologados polo español Guillermo de Torre. Todos os libros de La pajarita son de 
tapa dura, encadernados en pasta, formato 11,5 por 17 centímetros, con maqueta 
de Attilio Rossi.

Teño diante un dos seus exemplares máis emblemáticos: a colección de relatos El 
muro, de Jean-Paul Sartre. Seoane ilustra ese volume, probablemente un dos máis 
significativos para os españois republicanos exiliados en Bos Aires. Os seus debuxos a 
pluma son o que podería chamarse, sen vacilacións, ilustración moderna. Os contos 
están precedidos, entre o título e o texto, por cadansúa viñeta do ancho de caixa. “El 
muro”, ese relato excepcional das últimas horas dun condenado a morte anarquista 
e combatente da Guerra Civil que, finalmente, por ironía do destino, non é fusilado, 
daquela nunca podería ser publicado en España. É un relato típico da circulación 
literaria en ultramar, xa coñecido polo prologuista Guillermo de Torre, que o lera na 
Nouvelle Revue Française. A impecable tradución, nun español que non soa peninsu-
lar mais que tampouco é marcadamente riopratense nin localista, proba o cosmopoli-
tismo lingüístico desas edicións hispano-arxentinas da década dos corenta. Os contos 
levan cadansúa ilustración a toda páxina de Seoane, todas plumas, como as viñetas 
de encabezamento. No caso de “El muro” a ilustración presenta os tres condenados 
(o irlandés das Brigadas Internacionais, o rapaz aterrorizado por unha morte que lle 
caeu en sorte sen a buscar nin merecer, e o narrador). Seoane tómaos na primeira 
parte da noite que pasarán antes do fusilamento: os tres sentados moi xuntos nun 
banco, a se sosteren ombro con ombro; o narrador no centro, xusto no intre en que 
está a enxugar a suor que o cobre, a man que aferra o pano revirada cara á caluga. 
Inmóbiles fronte a unha morea de carbóns, os homes agardan. Seoane, Guillermo 
de Torre, o tradutor Augusto Díaz Carvajal, tres nomes de La pajarita de papel que 

11 Sobre todo é preciso mencionar a milagrosa tradución de Salas Subirats do Ulises de Joyce, publicada por 
Santiago Rueda, que fundou a súa editorial en 1949; Rueda era sobriño dun galego de Logroño, Pedro García, 
que fundara El Ateneo (José Luis de Diego, comp., Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000, Bos 
Aires, FCE, 2006, p. 100). En 1953, noutra xeira fundadora, Santiago Rueda encara a publicación das Obras 
completas de Freud traducidas por López Ballesteros e De Torres; esta é a edición que se lerá en todos os países de 
fala hispánica ata que, na década dos setenta, a editorial Amorrortu, de Bos Aires, afronta unha nova tradución.
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poderían constituír o emblema da pegada dos españois na configuración dun espazo 
literario e editorial moderno na Arxentina.

A mesma editorial Losada publicou, en traducións realizadas en Bos Aires, obras 
fundamentais do pensamento do século . Entre elas o Curso de lingüística general 
de Saussure. Desta edición afírmase que é a primeira fóra de Francia e, xunto coa 
xaponesa, a primeira no mundo. O dato, fidedigno no caso das linguas europeas, 
revela dous trazos: por unha banda, a aposta por libros que aínda non entraran na 
sona espectacular que tiveron pouco despois (é dicir, a descuberta ou a iluminación 
de autores ata daquela coñecidos só por un grupo reducido de especialistas); pola 
outra, a decidida modernidade de moitos dos asesores e dos tradutores, como Amado 
Alonso e Raimundo Lida para a lingüística e a filosofía da linguaxe. Se se procurasen 
os libros máis influentes da primeira metade do século , sen dúbida o Curso de 
lingüística general non podería deixar de ser mencionado. A modernización cultu-
ral arxentina neses anos corenta, con Francisco Romero, Pedro Henríquez Ureña e 
Lorenzo Luzuriaga, non pasaba pola universidade (onde a hexemonía clerical sobre 
as carreiras humanísticas era intolerante e auspiciada polo peronismo) senón polo 
mercado de libros.

Emecé foi outra das editoriais fundadas por un español en 1939, aínda que case 
deseguido pasou a mans dunha tradicional familia arxentina que terminou ven-
déndoa, novamente a un grupo español, o Planeta, hai uns poucos anos. Arturo 
Cuadrado e Seoane publicaron en Emecé dúas coleccións de libros galegos, Hórreo 
e Dorna12. Mais saíron de alí axiña coa idea de que eses libros galegos non estaban 
a recibir en Emecé a atención, que lles era subtraída polos escritores arxentinos, as 
coleccións dirixidas por Mallea, os best-sellers do momento. Fundaron en 1942 a 
editorial Nova, na cal se abriron dúas series independentes de escritores galegos, 

12 “Fundada por empresarios poderosos, Emecé tuvo desde el inicio un proyecto comercial que la diferenció de la 
mayoría de las editoriales argentinas, surgidas de emprendimientos individuales casi artesanales. El fondo editorial 
de Emecé refleja esa modalidad de origen por la abundancia de best-sellers y otros títulos con éxito de ventas” 
(Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en la Argentina. Una empresa de cultura, Bos Aires, EUDEBA, p. 85). 
A editorial mantén un estreito nexo co suplemento de cultura de La Nación e co seu director, Eduardo Mallea, 
que dirixe as coleccións: El Navío, Cuadernos de la Quimera, Grandes Ensayistas e Grandes Novelistas. Unha 
idea do seu catálogo: publica, en 1948, El extranjero, de Camus, e Los idus de marzo, de �ornton Wilder; relatos 
e novelas de Kafka, Faulkner, Hemingway, Moravia, Cela e, por suposto, best-sellers. Borges comeza a editar en 
Emecé e prologa e traduce para a editorial (véxase De Diego, Editores…, cit., p. 98, nota). En 1945 Emecé lanza 
a famosísima El Séptimo Círculo, colección de novelas policiais dirixida por Borges e Bioy Casares.
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Pomba e Camino de Santiago13; ás cales se agregou un pouco despois a famosa 
colección Botella al Mar (que evoca La pajarita de papel) e unha listaxe importante 
e non previsible de poetas, entre eles Alberto Girri, Barbieri e Juan José Hernández, 
Drummond de Andrade e os españois María Teresa León e Lorenzo Varela14.

A esta actividade editorial incesante, case diría frenética, Seoane, Arturo Cua-
drado e Lorenzo Varela engadíronlle a das revistas culturais, como De Mar a Mar 
(1942-43), Correo Literario (1943-1945) e Cabalgata (1946-48). Os anos de aparición 
amosan unha continuidade. Correo Literario inscríbese dentro do mesmo patrón de 
modernización ao que responderon as editoriais15. Cabalgata, publicación en gran 
formato cotián, diríxese ao público de capas medias cultas, interesadas en arte e litera-
tura. Típicos órganos de difusión (o espazo que hoxe é ocupado case totalmente polos 
suplementos e as páxinas de cultura dos xornais), indican que a profesionalización 
do mercado literario é un proceso non xa incipiente nin inseguro. O impacto visual 

13 Helena González Fernández destaca que no número 3, 1954, de Galicia Emigrante se citan oito editoriais 
porteñas nas que se publicaron libros en galego ou en castelán de autores galegos: Galicia, Botella al Mar, 
As Burgas, Ánxel Casal, Alborada, Nós, López Negri e Lérez. Véxase H. González Fernández, Luís Seoane. 
Vida e obra, Vigo, Galaxia, 1994, p. 34.
14 “Catálogo especialmente sesgado hacia la lírica”, afirma José Luis de Diego (cit. 99-100). Botella al Mar 
convértese a fins dos corenta en editorial independente de Nova; nesa casa Arturo Cuadrado publica a co-
lección La Sirena Escondida, na cal aparece un libro de relatos de Seoane: Tres hojas de ruda y un ajo verde; e 
tamén outros ilustrados por el. É interesante o volume de relatos de Juan Carlos Ghiano, Historia de finados 
y traidores, a cuxas ilustracións Seoane lles agrega non só a data, 1949, senón tamén o lugar onde proba-
blemente se realizasen: Dakar. Seoane, no curso dese ano, fixo unha viaxe a Europa e coñeceu a Picasso; as 
mans dos personaxes desas ilustracións, cos seus enormes dedos abertos, son completamente picassianas. 
Sobre o fondo editorial, autores publicados, os recursos e a xestión de Nova e Botella al Mar, véxase H. 
González Fernández, cit., pp. 37 e ss.
15 “Dentro de la muy extensa nómina de colaboradores que es capaz de reunir Correo Literario se puede 
decir que se hallan presentes a partes más o menos iguales sudamericanos y europeos, si bien la hegemonía 
la ejercen argentinos y españoles exiliados. Entre estos últimos se encuentran las firmas de Rafael Alberti, 
León Felipe, Francisco Ayala y la mayoría del grupo Hora de España (Serrano-Plaja, Dieste, Sánchez Bar-
budo, Gil-Albert). Entre los argentinos, algunos nombres son de autores ya consagrados, como Eduardo 
Mallea o Ezequiel Martínez Estrada, otros ya bien conocidos por su apoyo a los exiliados, como Frontini, 
Córdova Iturburu o Luis Baudizzone, artistas gráficos como Rossi, Butler o Castagnino, escritores noveles 
como Ernesto Sábato o Julio Cortázar, y, desde luego, un amplio panel de críticos literarios, de cine y de 
arte (Romero Brest, González Carbalho, Ayala, Payró…). Además, la revista se abre a otros sudamericanos 
como el brasileño Newton Freitas (cuyos artículos se publican en lengua portuguesa), el chileno Huidobro 
o los uruguayos Juvenal Ortiz, Esther de Cáceres y Juana de Ibarbourou, mostrando la vocación de capita-
lidad cultural que trataba de ejercer la ciudad de Buenos Aires en el continente sudamericano en estos años 
cuarenta” (Ramón Villares, cit.).
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de Cabalgata, por outra banda, proba que a primeira etapa da gráfica moderna (que 
inclúe gran titular e fotografía ademais de ilustracións) está consolidada.

Na historia da edición en Occidente, Nova quedará por publicar a Homenaje a la 
Torre de Hércules de Seoane, en 1944. Esa Torre que o viaxeiro riopratense Roberto 
Arlt xulgou coa ironía do americano que non se interesa polas ruínas do pasado, e 
que Seoane representou apenas, pequena e nesgada nun ángulo das súas magníficas 
láminas, ocupándose máis ben cos mitos que a rodean e a paisaxe lembrada desde a 
distancia do exilio. Todo induce a imaxinar un libro que non existe: as páxinas de 
Arlt cos debuxos de Seoane; a Arlt gustaríanlle as picassianas bañistas e os robustos 
mariños cuxos barcos son a síntese do tópico occidental do navío, e aprobaría a torre 
diminuta e acantoada, tan acantoada como o está no seu propio texto16.

A ARXENTINA PERONISTA

Estes homes, estas revistas e estas editoriais floreceron na Arxentina peronista, aque-
loutro país que só moi eventualmente, só se se perseguía algunha publicación ou se 
pechaba como parece ser que aconteceu con Correo Literario, se tocaba co mundo 
intelectual e artístico en que se movía Seoane. Esta Arxentina ruidosa e plebea non 
evocaba a sombría España de Franco. Seguramente os exiliados non podían pasar por 
alto a axuda en alimentos que Perón lles enviara aos vencedores da Guerra Civil, difi-
cilmente clasificable como “asistencia humanitaria” se se sitúa no contexto das simpa-
tías que Franco espertaba nalgunhas ás do peronismo e, en especial, no seu líder.

A Arxentina peronista foi moito máis que eses amoríos ideolóxicos de Perón cos au-
toritarismos previos e posteriores á Segunda Guerra e, en consecuencia, sería equivoca-
do comparar o rudo réxime franquista, colocado nas condicións de crise e devastación 
deixadas pola Guerra Civil, co estado do benestar “á crioula” edificado por Perón nos 
primeiros anos do seu Goberno sobre a base de condicións económicas moi favorables, 
tan favorables que foron tamén o escenario do crecemento, nunca igualado nin antes 
nin despois, das industrias culturais e, entre elas, do sector editorial.

16 “La Torre de Hércules – Una atalaya del mar – por el camino de las legiones de Julio César”, publicado 
por Roberto Arlt no xornal El Mundo o 1 de novembro de 1935 (recompilado por Sylvia Saitta en Agua-
fuertes gallegas y asturianas, Bos Aires, Losada, 1999, pp. 133-137).
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Sostido no crecemento económico evidente e a non menos evidente distribución 
de ingresos, o peronismo aseguraba para si unha poderosa pegada de masas, as 
cales incorporaba nos rituais do que hoxe se chama unha cultura política. Os exilia-
dos seguramente criticaban, canda os seus amigos locais, o exceso fanfurriñeiro das 
representacións do réxime peronista. Quizais o momento de maior ostentación e 
brillo nos medios de comunicación fose, en 1947, a viaxe de Eva Perón á España de 
Franco, como embaixadora do Goberno peronista. Esa nova Arxentina que Eva re-
presentaba suscitaba entre os republicanos a hostilidade de ver como o seu Goberno 
lle rendía tributo de amizade ao do Caudillo. Era unha Arxentina en que exiliados 
como Seoane debían de se sentir estranxeiros (e tanto que outros exiliados, como 
Amado Alonso, decidiron daquela abandonar o país para sempre).

A viaxe a España de Eva foi a dunha raíña millonaria e plebea a un país empo-
brecido que se enfrontaba a graves dificultades económicas. Á súa chegada, infor-
man os periódicos, desde Barajas ata a Gran Vía “el gentío fue enorme. Desde bien 
temprano, muchísima gente portaba banderas españolas y argentinas y pancartas de 
bienvenida a la ilustre viajera”17. A noite da súa chegada, Eva falou desde El Pardo 
e a radio transmitiu un discurso tipicamente peronista: “Mi mensaje es tan sencillo 
como profundo. Este es el mensaje de los trabajadores argentinos, de esas fuerzas 
proletarias que en esa tierra surgen y se organizan no con la idea de una lucha fra-
tricida que han practicado algunos pueblos, sino con la idea de la paz y el trabajo 
constructivo, y con la divina consigna de todos los tiempos: la de amarse los unos 
a los otros para exigir un mundo más feliz, más seguro, más tierno…”. A ideoloxía 
peronista na súa versión sentimental cristiá soaba como unha ironía para os exilia-
dos que sabían que en España se seguía a fusilar opositores.

A pompa real da señora e o seu séquito sorprendeu a todo o mundo. Nas foto-
grafías, os seus traxes, chapeus, mantillas suxeitas con flores enormes, toucados de 
satén, semellan grandiosamente inadecuados; no medio do verán español, Eva loce 
unha pesada capa de peles; o escote do seu vestido, no banquete que lle ofrecen 
Franco e a súa dona, é pronunciado de máis, case escandaloso; as xoias son verda-
deiramente descomunais18.

17 Publicado no ABC e reproducido por Jorge Camarasa, La enviada; El viaje de Eva Perón a Europa, Bos 
Aires, Planeta, 1998, p. 61.
18 Sobre o estilo da visita de Eva Perón a España: Beatriz Sarlo, La pasión y la excepción, Bos Aires, Siglo XXI, 2003.
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Esta viaxe, coidadosamente documentada, non é senón unha entre as múltiples 
postas en escena do réxime peronista. Unha maioría de intelectuais e artistas liberais 
ou progresistas sentíanse fustrigados por esta densa rede de ratificacións simbólicas do 
réxime e non estiveron en condicións de recoñeceren o tramado dun eficaz estado do 
benestar “á crioula”. A saturación propagandística levounos a xulgar de modo igual-
mente negativo as mobilizacións plebiscitarias e o control dos medios informativos. 
Confundiron así o peronismo de masas coa manipulación cultural de que eran teste-
muñas e o recorte de liberdades do que eran vítimas. E, en termos xerais, moitos sen-
tíronse tan antiperonistas como ofendidos polo estilo político do líder e a súa dona.

A ARXENTINA DA VANGARDA

A caída de Perón en 1955 ponlle fin de xeito cruento e autoritario a esta Arxentina 
que se modernizara en distintas direccións. Naturalmente, esa modernidade ten 
varias liñas estéticas. Seoane e todos aqueles que comparten con el as fotografías de 
vernissages ou viaxes que o amosan con Batlle Planas, Aquiles Badi, Carlos Alonso, 
Demetrio Urruchúa ou Raúl Russo integran unha das ás da modernidade. Mais 
non son vangarda, un termo que define non só diferenzas estéticas senón un estilo 
de intervención na esfera da arte e na esfera pública.

Durante os anos sesenta, como o estudou exhaustivamente Andrea Giunta19, 
internacionalízase a arte arxentina. Homes e mulleres moi novos, que protagoni-
zan a novidade máis radical, mudan de metrópole estética. Se moitos deles pasan 
por París, é Nova York finalmente a cidade que vai dar o ton do período. Esta é 
outra Arxentina, ou mellor dito outra Bos Aires e outra Rosario (onde hai un forte 
movemento de vangarda estética e política), que non se toca, case, coa de Seoane 
e os seus contemporáneos. Sepáraos un mundo en termos xeracionais, de estilo de 
intervención pública e de programa estético.

Mais moito antes dos sesenta, en 1944, o único número da revista Arturo dispá-
rase como unha explosión vangardista non figurativa que, no nome do novo, im-
pugna todas as formas de representación que lle son contemporáneas: “La novedad 

19 A. Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta, Bos Aires, Paidós, 2001.
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no puede radicar hoy más que en la imagen-invención. Todo realismo es falso, todo 
expresionismo es falso, todo romanticismo es falso”.

Desde ese momento a separación entre arte abstracta (concreta, xeométrica) e fi-
guración corre ao longo dun límite infranqueable. Tomás Maldonado fundou a Aso-
ciación Arte Concreto-Invención e Gyula Kosice encabezou o grupo que, en 1945, 
tomou o nome enigmático de Madí20. É a abstracción, depurada de todo rastro repre-
sentativo, a autonomía dos procedementos respecto de calquera obxectivación figura-
tiva a que representa o pasado e se interpón entre a arte e a súa función transformado-
ra. En 1946, Maldonado escribe: “La batalla librada por el arte llamado abstracto es, 
en el fondo, la batalla por la invención concreta. El arte representativo tiende a amor-
tiguar la energía cognoscitiva del hombre, a distraerlo de su propia fuerza. La materia 
prima del arte representativo ha sido siempre la ilusión […]. Formidable espejismo, 
del cual el hombre ha vuelto siempre defraudado. Basta con el arte como soporte de la 
diferencia. Por un arte que sirva, desde su esfera propia, para la nueva comunión que 
se yergue en el mundo”21. Exercicio perfecto na retórica dos manifestos vangardistas, 
o profetismo estético entrelázase cunha utopía de liberación política.

Nada máis lonxe do campo en que está inscrito Seoane desde a súa chegada 
á Arxentina. Seoane é moderno, non experimental; a súa xeometrización e a súa 
planimetría non son abstractas, malia que no límite se atenúen os contidos se-
mánticos. A súa pintura e tamén os seus escritos amosan unha preocupación por 
esculcar en orixes nacionais (o galego e as súas mesturas, o crioulo e os seus contac-
tos co europeo)22. Maldonado afirmou: “El arte concreto será el arte socialista del 
futuro”23. Seoane, en cambio, non profesa utopías vangardistas.

Dúas Arxentinas, daquela, tamén no eido das artes plásticas. Unha, a de Seoa-
ne, sitúase dentro do espazo aberto polas revolucións plásticas das tres primeiras 
décadas do século , convertidas no vocabulario común dunha arte avanzada 

20 Véxase Nelly Perazzo, El arte concreto en la Argentina, Bos Aires, Gaglianone, 1983.
21 “Manifiesto invencionista”, que acompañou a primeira exposición da Asociación Arte Concreto-Inven-
ción, Salón Peuser, Bos Aires, 1946. Expuxeron, entre outros, Tomás Maldonado, Lidy Prati, Alfredo Hlito 
e Raúl Lozza. Véxase Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000 (introdución e selección de 
Rafael Cippolini), Bos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2003, pp. 199 e ss.
22 A contaminación produtiva entre o crioulo e o europeo é evidente nos gravados en madeira de Seoane 
para a edición de 32 refranes criollos, Bos Aires, EUDEBA, 1965.
23 “Los artistas concretos, el ‘realismo’ y la realidad”, Manifiestos, cit., p. 234.
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mais xa non subversiva. A outra, a Arxentina dos concretos e os invencionistas, 
experimenta coa creba das tradicións plásticas. E, sobre todo, ambos os eidos están 
separados polo seu estilo de intervención: un corresponde ao modernismo clásico; 
o outro é vangardista.

Porén, Seoane foi un pioneiro traballando coas formas abstractas e xeométricas 
aplicadas ao deseño. En efecto, a comezos dos anos cincuenta, deseñou un cartel 
abstracto para dúas bebidas, Cinzano e Otard Dupuy. Desde un punto de vista 
plástico o cartel é unha obra de avanzada, mais exterior ao anovamento do dese-
ño gráfico en Arxentina que encabezaba Tomás Maldonado. O fermoso cartel de 
Seoane non forma familia co que sería a gran renovación do deseño gráfico24. Trá-
tase, sen dúbida, dunha composición abstracta, pero paradoxalmente é máis afín a 
un cadro abstracto que á estética do deseño gráfico anovado por Maldonado neses 
mesmos anos.

En 1961, un impresionante programa da asociación Amigos de Suiza para un 
concerto dirixido por Juan José Castro no Teatro San Martín de Bos Aires é de-
señado e ilustrado por Seoane. A gráfica acada o confín da modernidade tal como 
a concibía o artista galego. En efecto, vai moi lonxe en termos de abstracción e 
de posta en páxina. Os planos manchados en azuis de tapa e contratapa, de gran 
dinamismo e liberdade compositiva, proban que Seoane non deixara de pensar a 
arte moderna, malia que as súas resolucións estéticas non fosen as da vangarda que 
xurdía neses anos25.

Seoane fora un dos protagonistas das formas modernas da gráfica, que a fins 
dos corenta e principios dos cincuenta, case ao mesmo tempo en que se tornaban 
clásicas, comezaban a ser refutadas pola vangarda do deseño que chegaba para 

24 Véxase Verónica Devalle, La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948-1984), 
Bos Aires, Paidós, 2009.
25 Teño que lle dar as grazas a Xosé Díaz por saber deste traballo gráfico de Seoane, que, ata onde puiden inda-
gar, non se coñece en Bos Aires. O orixinal está no Arquivo Seminario de Sargadelos. O folleto-programa foi 
publicado pola asociación Amigos de Suiza, da cal tampouco se teñen outros rexistros e cuxa vicepresidenta era 
Victoria Ocampo e Seoane, o prosecretario. Editado como programa dun concerto que incluía La historia del 
soldado, texto de C. F. Ramuz e música de Stravinsky, presentaba tamén un comentario de Seoane sobre René 
Auberjonois, primeiro escenógrafo e encargado de vestiario desa obra. Tanto o programa musical como os que 
participaron na representación arxentina de La historia del soldado, así como a figura inevitable de Victoria 
Ocampo (vinculada desde os anos vinte coa música contemporánea e amiga de Stravinsky), sitúan o concerto 
nesa franxa estética que definimos como “modernidade”.
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substituír, cunha estética racionalista e xeométrica, o que fora o gran proceso de 
modernización que tivo a Seoane como un dos seus creadores. Ambas as Arxenti-
nas eran esteticamente diferentes, mesmo cando en aparencia se tocaban.

A ARXENTINA MILAGROSA: UN EDIFICIO

Mais un feito, inesperado aínda que non casual, une o racionalismo modernista, que era 
o último en arquitectura, coa arte moderna clásica de Seoane: o gran mural do Teatro 
Municipal General San Martín, obra de Mario Roberto Álvarez e Macedonio Ruiz. 

Neste edificio, que aínda hoxe segue a ser un fito de Bos Aires, sucédense crono-
loxicamente dúas Arxentinas. O autor da encomenda foi o Goberno peronista, que 
lle encargou o proxecto ao estudo de Mario Roberto Álvarez en 1953. Derrocado 
Perón polo golpe de 1955, a continuación da súa obra fíxose durante o Goberno 
militar que o substituíu proscribindo tanto o líder como o seu partido e intervindo 
as organizacións sindicais que lle respondían. Foi o intendente peronista Jorge Sa-
baté quen lle confiou o proxecto a Mario Roberto Álvarez e foi o intendente Her-
nán Giralt (pertencente ao Goberno de Frondizi, elixido en 1957) quen inaugurou 
o Teatro San Martín o 25 de maio de 1960, cento cincuenta anos despois da decla-
ración da independencia arxentina respecto de España. O mural máis importante 
dese teatro é o que pintou Seoane, un fillo de galegos, criado en Galicia e exiliado 
en Bos Aires. Pasadizos imprevistos da vella toupa da historia26.

Anahí Ballent, investigadora da arquitectura do primeiro peronismo, sinala que 
“el impecable modernismo de Álvarez y Ruiz elimina toda referencia social y política 
para abocarse a la resolución de un tema técnico tan difícil como fascinante: un com-
plejo teatral especializado”, que agregaba, alén diso, o desafío de se construír entre 
medianeiras27. Álvarez encarou este límite cunha disposición audaz e atípica, superpo-
ñendo dúas salas teatrais: a Casacuberta (co mural de Seoane) e a Martín Coronado. 

26 Sobre o muralismo en Bos Aires e todos os murais de Seoane, véxase Eduardo Rodríguez Leirado e 
Pablo Rodríguez Leirado, “Roteiro polos murais de Luís Seoane en Buenos Aires”, Grial, número 172, 
outubro-novembro-decembro de 2006 (tamén en <http://www.editorialgalaxia.es/imxd/libros/doc/116912 
3561172-Leirado.pdf>).
27 Anahí Ballent, Las huellas de la política; Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955, Bos 
Aires, Prometeo / Universidad de Quilmes, 2005, pp. 254 e ss.
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O Goberno peronista realizara outros auditorios ao aire libre, en liña cunha ocupación 
masiva do espazo público e un apoio aos entretementos multitudinarios.

O futuro Teatro San Martín orixinábase nesta ideoloxía de goberno, mais non 
formaba parte do equipamento ao aire libre sobre grandes extensións de parques 
que foran construídas ou proxectadas. A escolla de Álvarez como proxectista tiña que 
ver cun trazo das xestións de obra pública: o “entusiasmo que despertaba la arqui-
tectura moderna en algunos sectores del gobierno peronista”28. Tratábase dunha in-
tervención duradeira e decisiva no espazo urbano central, na rúa máis emblemática 
do centro porteño, Correntes, entre Paraná e Montevideo. O proxecto de Álvarez, 
refinado e contido, deixa fóra calquera pretensión de espectacularidade, propoñen-
do unha fachada lisa, vidrada e xeométrica. O que se denominou a “arquitectura 
moderna clásica”, o “ascético purismo” dun “racionalista fiel”29.

Nunha reportaxe, Mario Roberto Álvarez declarou que ten soamente tres ca-
dros na súa casa (un apartamento na rúa Posadas, refinado e con extraordinarias 
vistas, deseñado tamén por el). Un deses cadros é de Seoane. Comproullo ao pintor 
logo da súa exposición en Bellas Artes (é dicir, logo de rematado o mural do Teatro 
San Martín). Unha obra pequena (60 x 70 cm), sen título, cunha muller, sobre 
fondo lila, as mans cruzadas sobre os xeonllos cubertos por un pano vermello30. 
Este duplo vínculo de Seoane con Álvarez indica que o arquitecto aprobou retros-
pectivamente a súa escolla de Seoane para o mural máis importante do Teatro, que 
é, pola súa vez, unha das dúas obras con que, interrogado trinta anos despois, se 
identifica máis plenamente (a outra é o edificio da empresa Somisa).

“Para el teatro San Martín —lembra Álvarez—, inspirado en una ley francesa 
por la cual se destina el 2 por ciento del presupuesto para esculturas y pinturas, 
elegimos junto a Ruiz las obras, y en plena época peronista nadie se metió, nadie 
nos dijo nada, pusimos lo que quisimos”31. E iso é o que fixo, malia que, por algúns 

28 Anahí Ballent, Las huellas de la política, cit., p. 221.
29 Marina Waisman, “Mario Roberto Álvarez o el arte de ser simple en un mundo complicado”, Summa, 
número 80/81, setembro de 1974, p. 27.
30 Comunicación persoal co arquitecto Álvarez. O cadro non está catalogado. Álvarez díxome que nunca 
tivo cartos para mercar arte como desexaría. Pode supoñerse daquela que o cadro de Seoane lle gustou par-
ticularmente ou que o artista, recoñecido pola adxudicación do mural, o vendeu a moi bo prezo.
31 “Mario Roberto Álvarez; siete décadas con la arquitectura” (entrevista de Roxana González e Juan C. 
Sánchez, Revista de CAPBA, número 59, ano 2007, p. 52).
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datos, é ben evidente que non se dedicou o dous por cento do orzamento á arte. 
Seoane só recibiu unha compensación por gastos de materiais e, en palabras de 
Mario Roberto Álvarez, a seguridade de que a súa obra se vería máis no teatro que 
nalgún museo, onde sempre rematan nos depósitos.

Pola súa banda, Seoane, case dous decenios máis tarde, enuncia o que seme-
lla unha queixa: “Si el arquitecto piensa en el pintor en cuanto a una posible 
integración de oficios artísticos en la construcción del edificio, debe hacerlo 
teniendo en cuenta la utilización de su especialidad desde el anteproyecto de la 
obra, de modo que el pintor y el escultor puedan deducir todo el partido posible 
de ésta”32.

Porén, o momento (serodio para Seoane) no que se convoca o artista é propio 
da arquitectura moderna: o arquitecto proxecta e adxudícalle ao pintor un muro 
inmenso e problemático, cortado aos costados polos descansos das escaleiras e, 
no seu terzo inferior, polo piso resaltado da sala; interrompidas as visuais por 
dúas enormes e perfectas columnas cilíndricas de travertino. Seoane resolve es-
tas vistas xeométricas mais interrompidas e faino do xeito máis incriblemente 
adecuado á arquitectura que non foi meramente o seu soporte, senón o seu 
desafío. Álvarez, nese encontro milagroso entre dúas modernidades diversas, 
suxírelle tamén o tema do mural: o nacemento do teatro arxentino no circo, coa 
obra Juan Moreira33.

Un tema crioulo por excelencia: o teatro arxentino nace no circo crioulo, con 
representacións dacabalo, duelos a coitelo, payadores e gauchos. Mais ese circo 
orixínase pola súa vez no circo europeo, nas troupes españolas e italianas. A súa 
primeira obra emblemática é, por suposto, a pantomima tomada dunha novela 
gauchesca cuxo protagonista é un gaucho perseguido, descendente da liñaxe de 

32 M. Díaz Dorado, “Obras plásticas de Luis Seoane en edificios bancarios”, Nuestra Arquitectura, número 
478, setembro de 1972, p. 32 (inclúe reportaxe sobre o artista e a cita refírese ao momento en que o chaman 
para o Teatro San Martín).
33 As dificultades de situar o mural son considerables: “Se trata de una vasta superficie de más de trescientos 
metros cuadrados —con treinta y tres de base por once de altura—, cuya visión total interrumpe un par de 
columnas […]. El pintor ha resuelto el complicado problema —vastedad de la superficie, visibilidad frag-
mentada, inteligibilidad del asunto— mediante un criterio en que se une el ajuste de la obra a la estructura 
arquitectónica” (Córdova Iturburu, “Luis Seoane, muralista”, nota aparecida en El Hogar o 6 de setembro 
de 1957 e reproducida en Tomás Alva Negri, Seoane, Bos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, Serie 
Monografías de Artistas Argentinos, 1981, pp. 52-3).
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Martín Fierro. O refinado modernista europeo Álvarez elixe este tema crioulo 
para unha das situacións fundamentais e máis visibles do seu teatro e pensa nun 
pintor de orixe galega para realizalo. Un nó característico da cultura arxentina.

O outro nó, probablemente máis complexo, é que Seoane e Álvarez traballan 
nun proxecto moderno do Goberno peronista que lles ofrece completa indepen-
dencia estética e construtiva. É máis, os xestores directos dese proxecto son tamén 
partidarios desa modernidade. Pero o Goberno que fai posible toda a complexa 
engrenaxe de arquitectura, espazo público, lecer de masas e arte non é un Goberno 
ilustrado senón o entrelazado de tendencias populistas plebiscitarias e autoritarias, 
modernizadoras e reaccionarias, cuxo líder simpatiza con Franco aínda que non 
goberna como Franco. Por iso lle chamei milagroso, aínda que non casual nin 
excepcional, a este encontro de Seoane coa mellor arquitectura moderna. É un pa-
pel de tornasol onde se poden adiviñar as caras dun país contraditorio e interesante 
precisamente por esas contradicións. Seoane, galego acrioulado, moveuse como un 
experto chegado das rías ás pampas monótonas do sur.
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Luís Seoane, galego, artista polifacético e home universal, tivo sempre en todo o seu 
inxente labor —pintor, gravador, muralista, deseñador de carteis, deseñador de moi-
tos libros, poeta, ensaísta, organizador, home de acción— a Galicia como horizonte, 
e moitas das claves do seu imaxinario rastréxanse nos gozosos anos da súa nenez e 
mocidade, un tempo e un lugar onde probablemente se constituiría a súa identidade, 
histórica e individual.

Unha etapa da súa traxectoria que abrangue infancia e xuventude, as inque-
danzas da súa mocidade, cando estudaba Dereito na Universidade de Santiago de 
Compostela, así como os últimos anos que pasou na Coruña, antes da súa dramá-
tica fuxida cara ao exilio.

Tempos que están relatados dabondo nas súas apaixonadas palabras, recollidas 
en tantos dos seus escritos. Tamén en testemuños, de cando el e a súa dona, Maruxa, 
no ano 1978, proxectaban o regreso definitivo a Galicia, e prepararon varias exposi-
cións na Coruña e Santiago. Aquí tivo un especial encontro con artistas, escritores, 
estudantes e cos mozos e mozas que entón empezabamos a nosa andaina como 
profesores da universidade. Foi seguramente un grato e ata emocionado reencontro 
coa cidade e cun ambiente en que recuperaba vivencias dunha época pasada, case 
cincuenta anos atrás, cando el mesmo formaba parte desa universidade e, sobre todo, 
participaba activamente na vida intelectual, artística e política de Compostela1. 

Anos que sempre lembraría como unha época en que o entusiasmo se unía a un 
militante compromiso político. Anos da identificación con Galicia, nos que obra e 
discurso conceptual se manterían ligados a unha utopía política e a unha cultura 
que se modela nestes tempos universitarios, e haberían de reafirmarse no exilio ao 
outro lado do Atlántico.

O ENCONTRO

Seoane, fillo de emigrantes galegos, nacera en Bos Aires en 1910. Cando conta seis 
anos, a familia volve a España e instálase na Coruña, aínda que sempre manterá o 

1 Deste encontro quedou como recordo un libriño compartido por todos eles e Seoane, que fixo a intro-
dución e doou algúns dos seus gravados asinados: Homenaxe a Luís Seoane, A Coruña / Bos Aires, Ediciós 
Cuco-Rei, 1977.
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contacto coa aldea de Arca, preto de Santiago, de onde era oriúnda a súa nai. “Era 
hijo de emigrantes acomodados que habían tenido cierto éxito comercial y en Bue-
nos Aires vivía cuando era muy pequeño en el centro de la ciudad”2.

Fotografías do seu ambiente familiar destes tempos de nenez móstrannos al-
gunha cos seus pais e irmáns feita, seguramente, antes da súa partida bonaerense. 
De todas as conservadas, destaca a que representa a imaxe dos avós, esas recias 
figuras dos antepasados que conforman unha historia profunda, case a historia da 
tribo, que define a un pobo e na que se instala a tradición e o amor á terra, trans-
mitidos de xeración en xeración. Esta Galicia rural, á que volve durante os períodos 
de vacacións, as súas xentes labregas, a súa paisaxe, “que levo dende neno na alma”, 
serán unha constante referencia para o artista.

Como el mesmo recorda:

Penso que en Arca, entre Santiago e Arzúa, nesa paisaxe de montaña, esgotóuseme de 
neno a miña capacidade de abraiamento. O monte Picón coas súas galerías minerais 
que albiscaba cada mañá desde as fiestras da casa dos meus pais ou aquel que pechaba 
o casal dos meus avós, e máis abaixo, indo cara a Bama, o que cercaba os prados de Ci-
madevila, ou o bosque que separado pola estrada tiñamos fronte á casa, ou a carón das 
terras dos meus pais, ou a pequena illa que nos pertencía do río do que nunca souben 
o nome…3.

Cursa os estudos primarios na Coruña e máis tarde, en Santiago, tras o tras-
lado de toda a familia, continúa co bacharelato4 para despois ingresar na carreira 
universitaria de Dereito. Santiago será a cidade á que desde entón se sentirá per-
petuamente vencellado. Unha vinculación que sempre confirmou, “de esa ciudad 
de cuyas cercanías procede mi raíz, quiéralo o no, hubiese nacido o no en ella, soy 
para siempre”5.

2 Luís Seoane: “Narración sobre Santiago en su época de estudiante”, en Luís Seoane: Textos inéditos, ed. 
Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Universidade, 1991, p. 26.
3 Luís Seoane: “Prólogo”, en Oito testas e dez paisaxes, A Coruña, Ediciós Cuco-Rei, 1973.
4 En 1920 ingresa no Instituto Xelmírez de Santiago. Concepción Otero Vázquez: Luis Seoane, A Coruña, 
Deputación, 1991, p. 3.
5 Luís Seoane: “Dos imprentas y mis tapas”, prólogo a Libro de tapas, Bos Aires, Ed. Botella al Mar, 
1953.
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APRENDIZAXE DE ARTISTA

Iníciase no debuxo a finais dos anos vinte e sabemos, polas súas palabras, que 
as primeiras mostras que fixo consistían sobre todo en retratos e caricaturas. 
Pero, de todo o seu traballo no campo da plástica deste período prebélico, que 
inclúe ilustracións, estampas e sobre todo colaboracións para revistas e libros 
—e, parece ser, algúns lenzos ao óleo—, só se conservaría parte. Artisticamen-
te podería definirse como a etapa protagonizada polo debuxo, tarefa que non 
deixará nunca pero que ten nesta época de xuventude, entre 1929 e 1936, o seu 
momento fundamental.

En 1929 realiza as primeiras exposicións nos escaparates da Sociedad Ami-
gos del Arte, unha entidade capitaneada por Tito Vázquez, respectado mestre 
compostelán, do que Seoane recibira esporadicamente algunhas clases na Escola 
de Artes e Oficios. Así se relata nunha nota, o 25 de xullo, no xornal vigués El 
Pueblo Gallego, coas seguintes palabras: 

No hace muchos meses el inquieto escolar de la Facultad de Derecho de nuestra uni-
versidad Luis Seoane en los escaparates de la Sociedad Amigos del Arte nos ofreció una 
delicada galería de dibujos que llamaron poderosamente la atención.
Ahora, la semana pasada expuso de nuevo en los mismos escaparates una media docena 
de caricaturas de artistas locales que gustaron excepcionalmente al público… Causan 
estos dibujos-caricaturas una valoración estética considerable sobre producciones ante-
riores del mismo autor6.

Pero o que realmente satisfixo desta exposición a Seoane foi a crítica que lle 
fai no Faro de Vigo o que sería un dos seus mellores amigos, Santiago Montero 
Díaz7. Como el mesmo comenta: “Acertou a definir o que sería unha constante 
na miña obra, ‘espontaneidade’ e ‘sobriedade’”8.

6 “Compostela al día. El arte y la cultura en la ciudad”, El Pueblo Gallego, Vigo, 25-VI-1929. Esta noticia 
infórmanos de que non foi unha senón dúas as exposicións que fixo Seoane nesta entidade e posiblemente 
a primeira, a teor do que di a crítica: “no hace muchos meses”, fora xa en 1928.
7 Santiago Montero Díaz facía a crítica de arte co pseudónimo Lázaro Vizcardi.
8 Álvaro Cunqueiro: Soma de craridades / Álvaro Cunqueiro. Unha carta a Luis Seoane. 1932 / Santiago 
Montero Díaz, A Coruña, Ediciós Cuco-Rei, 1977. 
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Ao ano seguinte expón de novo no Café Español da rúa do Vilar, un amplo local 
onde tanto se xogaba ás cartas ou ao dominó, mesmo ás veces se desataban liortas, 
como se lían primicias literarias. Un local que para Seoane e outros moitos compañei-
ros “constituía o Estado Maior para a insurrección e a folga”, e tamén espazo familiar 
de faladoiros e reunións de escritores e artistas que tiñan alí o seu parladoiro habitual.

Ademais de debuxante, confirma que en Compostela foi “estudiante, tuno y revolto-
so político”9, pero deixa ben claro o seu repudio á imaxe universitaria posta en voga por 
Pérez Lugín en La Casa de la Troya. “Nos producían aquellas obras tanto desdén como 
los poquísimos estudiantes asociados al anacrónico Casino de caballeros al que hicimos 
cerrar con mucho placer en varias oportunidades…”. Por outra banda, a mestura entre 
a rancia burguesía compostelá —que, como conta Seoane, axexaba os paseantes da 
rúa do Vilar tras as cortinas—, xunto co desenfado da vida estudantil que ocupaba as 
xélidas pensións da cidade histórica e as moreas de campesiños cos seus gandos que os 
xoves se instalaban na Ferradura convivían nun acomodo entre o mundo cidadán e o 
mundo rural que se producía en Santiago, dándolle á vila un carácter propio e distinto 
do resto das cidades galegas. “Santiago atinxiu o seu maior esplendor cando as súas 
rúas centrais se enchían de campesiños que ían e viñan da feira, na carballeira de Santa 
Susana. Santiago era daquela a que sempre foi e aínda é, unha capital labrega que, antes 
do traslado da feira, facíase nota-los xoves, cunha burguesía ó seu servicio”10. 

Os finais dos anos 20 son política e intelectualmente axitados, mentres unha de-
pauperada ditadura de Primo de Rivera esmorecía nas súas últimas rabeleadas. Esta 
tensión maniféstase con intensidade nos ámbitos universitarios. Seoane, que se afiliara 
á Asociación de Estudiantes de Dereito da FUE (Federación Universitaria Española), 
participa activamente nas revoltas estudantís desta época, provocadas por estudantes 
e obreiros: “Otras veces ocurría porque los estudiantes hacían estallar bombas in-
ofensivas fabricadas clandestinamente por nuestros compañeros de Ciencias como 
protesta contra la dictadura y la monarquía”11. Sen dúbida, a de máis sona foi a folga 
convocada o 26 de febreiro de 1931 pola FUE, na que Seoane sería un dos estudantes 

9 Seoane explica amplamente esta actividade na tuna da FUE. Luís Seoane: “A tuna de 1930 (18-II-62)”, en 
Escolma de textos da audición radial de Luis Seoane. Galicia Emigrante (1954-1971), Sada (A Coruña), Ediciós 
do Castro, 1994.
10 Luís Seoane: “A pintura de Carlos Maside”, en VV.AA., Maside. Un pintor para unha terra, Santiago de 
Compostela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1979.
11 Luís Seoane: “Dos imprentas y mis tapas”, prólogo a Libro de tapas, Bos Aires, Ed. Botella al Mar, 1953.
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represaliados. Unha folga que acabaría co peche temporal da Universidade e a liber-
dade dos estudantes detidos12.

Seoane non só participa activamente deste ambiente político, senón que namen-
tres fai os estudos de Dereito as súas preocupacións corren paralelas tamén ao anhelo 
dunha renovación cultural. E, se todo o ámbito cultural galego nestes momentos 
finais da ditadura é animado e dinámico, atoparía en Santiago un dos seus espazos 
idóneos como punto de encontro de escritores, intelectuais, artistas e estudantes.

FALADOIROS E IMPRENTAS

Encontros que tiñan lugar, principalmente, en dous puntos da cidade: nos históricos 
faladoiros do Café Español e nos locais da imprenta do editor Ánxel Casal, onde 
Seoane empezaría a colaborar cedo con traballos gráficos que, co triunfo da Segun-
da República, ían multiplicarse. Ilustracións, tapas de revistas e libros, tipografías, 
diagramación das páxinas. Iniciábase así nun variado labor editorial que vai afondar 
ao longo da súa traxectoria e vai marcar todo o seu traballo e, atreveríame a engadir, 
que incluso influiría no estilo de toda a súa actividade artística do futuro. 

Tanto nos cenáculos do Café Español, como nos locais que ocupou a imprenta 
compostelá de Ánxel Casal, primeiro na rúa das Hortas e máis adiante na rúa do Vilar, 
e, así mesmo, baixo os carballos do paseo da Ferradura, nos claustros e nas aulas da 
facultade e nas rúas composteláns, Seoane gozou 
da amizade e do contacto de tres xeracións de per-
sonalidades galegas que frecuentaron ou viviron 
nesa época en Compostela. Con elas compartiu 
conversas e inquedanzas, iniciativas culturais e 
políticas. De feito a súa figura preséntasenos, en 
certa medida, como un engrenaxe xeracional en-
tre os máis vellos compoñentes da xeración Nós, 
como Castelao ou Camilo Díaz Baliño, cos que 

12 Concepción Otero Vázquez: “Luís Seoane. A súa actividade política nos movementos estudiantís univer-
sitarios”, en Luís Seoane: Textos inéditos, ed. Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Universi-
dade, 1991, p. 19.

Luís Seoane. Faladoiro na Imprenta Nós 
de Compostela, 1932
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adoito coincide na imprenta. Hai un debuxiño do propio Seoane que nos mostra al-
gúns dos asiduos participantes dos faladoiros.

Con Castelao, ao que admira, comparte —aínda que coa respectiva distancia xe-
racional— semellantes preocupacións na procura do xerme dunha arte galega13. Así 
o expón xa nas primeiras reflexións escritas sobre arte no artigo: “Unha arte da terra” 
publicado na revista Alento en 193414, onde fai as primeiras indagacións sobre unha 
cultura visual vernácula e os seus trazos identitarios, tema sobre o que volvería en diver-
sas ocasións, nesa constante interrelación entre os escritos e a práctica artística. 

Por outra parte, un dos habituais na imprenta de Ánxel Casal era Camilo Díaz 
Baliño, escenógrafo, pintor e cartelista que traballaba nunhas composicións en que 
revivía lendas e personaxes das vellas crónicas galegas; debuxos e gravados presi-
didos por graves figuras de peregrinos e cabaleiros medievais, que protagonizan 
moitos dos seus carteis litografados para as festas patronais do Apóstolo. Poderíase 
supoñer que este é un dos primeiros contactos de Seoane co mundo da iconogra-
fía medieval, reconstruída despois, na lembranza do outro lado do Atlántico, coa 
paixón dun romántico que reafirma en imaxes esa historia mítica do seu pobo.

Mentres, nos faladoiros do Café Español comparte mesa con Carlos Maside e co 
escultor Xosé Eiroa, aos que este “aspirante a pintor” frecuentou con admiración e 
un profundo afecto. Ambos pertencentes —con Arturo Souto, que acudía espora-
dicamente a Galicia, ou Colmeiro, que se reunía con eles cando baixaba de Silleda, 
ás veces con Rafael Dieste, que percorrería España co retablo de marionetas das 
Misiones Pedagógicas, co músico Jesús Bal y Gay— á seguinte xeración, Os Novos, 
que representa o que poderiamos chamar a vangarda artística galega. Carlos Ma-
side xa daquela viaxara a formarse a París e a Madrid, onde fóra detido polos seus 
mordaces gravados para a revista Nueva España, e repartía a súa vida, xa nos anos 
da República, entre Vigo —como debuxante dos xornais El Pueblo Gallego e máis 
tarde Faro de Vigo— e Santiago, onde residía a casa familiar. Con Eiroa, que case 
non puido levar adiante os seus proxectos escultóricos pola súa prematura morte 
(1935), tamén tivo Seoane unha gran relación e dedicoulle, xa despois da guerra, 
unha das primeiras monografías de artistas galegos editadas por Galaxia.

13 Unha reflexión que xa tratara Castelao na conferencia “O galeguismo na arte”, impartida no Teatro Gar-
cía Barbón de Vigo e publicada en Nós, Ourense, 1930.
14 Luís Seoane: “Unha arte da terra”, Alento n.o 3 (setembro, 1934), Santiago de Compostela.
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O intercambio de informacións, as opinións daqueles artistas de máis idade, en-
tusiastas das innovacións europeas, informados das últimas publicacións e sucesos 
estéticos, supuxeron un acicate nos inicios da incursión de Seoane no mundo da arte. 
Precisamente, durante o tempo da República, precipitarán un conxunto de actitudes 
similares nese intento de fundir a nova sensibilidade das vangardas coas raíces máis 
fondas dunha cultura propia. Existía entre todos eles a conciencia de ser unha nova 
xeración fronte ao pasado, discutindo sobre el e sendo 
críticos, pero rescatando o rescatable, sempre desde 
unha mirada nova, desde unha nova sensibilidade.

Neste limiar da súa formación, tanto a nivel de 
pensamento como no eido expresivo, Seoane reco-
llerá a herdanza destes artistas, especialmente nas 
primeiras obras feitas xa no seu exilio na Arxentina. 
Recreará as formas rotundas e monumentais das 
súas figuras nos seus primeiros óleos, a dureza formal 
dos gravados galegos nos seus gravados medievais, 
nos primeiros debuxos, como o álbum de litografías 
Muiñeira, de 1941, no que rende homenaxe á pintura 
de Carlos Maside.

Foi en Carlos Maside en quen Seoane recoñecía a 
un dos seus indiscutibles mestres, compartindo con 
el os intereses artísticos dun “museo imaxinario” 
que tiña en Picasso —aínda que apenas se nomee 
na súas biografías—, en Alemaña e nos gravado-
res alemáns as súas principais referencias. Unha das 
primeiras lembranzas desta relación foi a contem-
plación dun feixe de debuxos inspirados nos carteis 
de cegos sobre cruentos crimes que Maside presen-
tou na Sociedad Amigos del Arte. “O crime, non sei 
si se chamaba así, era un cadro de formato pequeno 
que impresionou a miña visión de estudiante que 
soñaba coa pintura e foi, no meu caso, un primei-
ro paso para comprender os dadás berlineses […]. 
Neste cadro de Maside que formaba parte dunha 

Luís Seoane. Retrato de Álvaro 
Cunqueiro

Luís Seoane. Retrato de Arturo 
Cuadrado
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serie que despois, penso, esnaquizou, atopei a liberdade técnica e expresiva que eu 
intuía […] e que non era frecuente no que se facía en xeral en Galicia”15.

De aquí partiría unha amizade que se iría acen-
tuando nos anos seguintes, cando ao carón de Masi-
de o noso pintor acuda a debuxar na feira dos xoves 
as siluetas dos campesiños co seu gando, as vende-
doras sentadas ao redor das cestas con todo tipo de 
produtos do campo, os cegos recitando truculentas 
historias, as rosquilleiras, as polbeiras e toda a varie-
dade de xentes do pobo que os xoves instalaban os 
seus postos baixo a Carballeira de Santa Susana. “O 
meu mestre e máis o de Carlos Maside, compañeiro 
meu durante tantos anos, foi a feira dos xoves en 
Santiago. Eso por unha banda; por outra, o Pórti-
co das Platerías. Alí afundíanse os dous mundos: o 
das vangardas e máis o da tradición, a realidade e o 
arte. Debín pintar máis de duascentas veces a figura 
da porta das Platerías da catedral compostelá, e os 
xoves, o Maside e máis eu íbamos á feira e dibuxá-
bamos o que víamos, que era a realidade viva de Ga-
licia, ou seña: o que nos interesaba”16. Unha amizade 
que se mantería a través dunha longa corresponden-
cia entre ambos. Seoane admiraba a súa calidade de 
home, a súa profunda e aguda penetración intelec-
tual, a súa granítica integridade moral e entrega total 
que de vida e obra fixera a Galicia e ao seu pobo.

Nesa engrenaxe xeracional, a traxectoria de Seoa-
ne abrangue unha terceira xeración, a súa propia, a 
dos estudantes que como el naceran ao redor de 1910. 

15 Luís Seoane: “A pintura de Carlos Maside”, en VV.AA., Maside. Un pintor para unha terra, Santiago de 
Compostela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1979, p. 69.
16 Carta a Maside, 23 de febreiro de 1954. Luís Seoane: Textos inéditos, ed. Manuel Núñez Rodríguez, San-
tiago de Compostela, Universidade, 1991, p. 96.

Luís Seoane. Viñeta do semanario 
Claridad, 1934

Luís Seoane. Portada do semanario 
Claridad, n.o 17, 1934
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Entre eles Álvaro Cunqueiro, Carballo Calero, Iglesia Alvariño, Fernández del Riego, 
Ramón Piñeiro, Ánxel Fole, Arturo Cuadrado, Luís Manteiga, etc., cos que compartiu 
as inquedanzas políticas e culturais nun tempo en que ser utópico era case un deber.

As actividades das tres xeracións frutificaron nun clima de euforia cultural, favo-
recido pola realidade da nova etapa histórica que se instauraba en España co triunfo 
da República. Xorden semanarios e revistas nos que colaboran con escritos e ilustra-
cións, descóbrense e promóvense novos artistas de tipo naif, como Landín e Ben y 
Boo17. Os propios estudantes organizan exposicións —como a que daría a coñecer a 
Laxeiro na biblioteca da Facultade de Filosofía y Letras—, entre outras diversas ini-
ciativas conxuntas nas que Seoane sempre se sentiría orgulloso de ter participado.

ILUSTRACIÓNS E DEBUXOS 

Pola súa parte, colabora activamente no labor edi-
torial, desde a imprenta de Ánxel Casal, que antes 
mencionamos. Fai portadas de revistas, que son 
os primeiros intentos de composición tipográfica, 
como Universitarios (1932, 1933), onde atopamos 
colaboracións literarias de Fernández del Riego ou 
Arturo Cuadrado, cos que habería de compartir 
novas empresas. Colabora nos semanarios Guión 
e Yunque (1932)18, neste último cun gravado en 
linóleo; promove, así mesmo, novas revistas como 
Claridad e Ser (ambas subtituladas como Semana-

17 “Un grupo de estudantes de Santiago de arredor do ano 30 no que estaba eu incluido, descobríramos algúns 
pintores ‘naifs’, como foi o caso do guardia municipal Landín, e o do vello ex emigrante Ben e Bóo, dos que 
fixemos mostras e notas pra os xornáis incorporándoos á nosa historia”, Luís Seoane: “Encol da miña aportación 
ao arte mural”, Grial, n.o 45 (xullo, agosto, setembro 1974), p. 316. Seoane fala en varias ocasións deles como: 
“Aquel Landín que pintaba alegres paisajes y Ben y Boo, con extrañas romerías”.
18 “Para Yunque envió Lorca su primer poema gallego a través de Martínez Barbeito dedicado a Santiago, que 
inmediatamente reprodujo en una nota El Sol de Madrid”. Luís Seoane: “Notas autobiográficas da súa época de es-
tudiante”, en Luís Seoane: Textos inéditos, ed. Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Universidade, 
1991, p. 43. Neste mesmo número de 1932 publica Arturo Cuadrado “El color hecho hombre: Arturo Souto”. 

Luís Seoane. Viñeta do semanario 
Claridad 
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rios Gallegos de Izquierdas) en Santiago, e a moi singular Resol, da que tamén 
era promotor Arturo Cuadrado e que constituíu unha innovadora experiencia de 
difusión literaria: “Un día apareció Resol entre los vientos de todas las pasiones. Fue 

frágil hojilla volandera del pueblo”19. Resol, cunha 
gran sinxeleza tipográfica, recollía nas súas caras 
debuxos e poemas de artistas e escritores galegos e 
das vangardas literarias, e imprimíase en distintas e 
vivas cores, como as follas dos cantares de cego ou 
as da sorte do paxariño.

Da súa colaboración coa imprenta de Ánxel 
Casal xurdirán tamén ilustracións de libros como 
Mar ao Norde (1932), Poemas do si e non (1933), 
con esas mozas louras de longas trenzas, e Cantiga 
nova que se chama riveira (1933), onde asoman xa 
os primeiros ecos do seu gusto polo medieval; todos 
eles de Álvaro Cunqueiro. Corazón ao vento (1933), 
de Aquilino Iglesia Alvariño, e Huellas, libro de 
poesías de Feliciano Rolán. En todas emprega un 
debuxo sinxelo un tanto naif, a miúdo de liña fina, 
pechada e curvilínea, coa que perfila as figuras e os 
sucintos escenarios.

Mentres tanto, Seoane debuxaba dabondo, en 
folliñas soltas e panos de papel, nos programas das 
películas que estreaban e en todo o que atopaba á 
man, e, como el mesmo asegura, fixo moitas estam-
pas alumeadas con tintas de cores, augadas e co-
laxes, aínda que soamente chegou a nós unha pe-
quena parte desta actividade…

Pinta imaxes bucólicas como Natureza viva 
(1932) —“unha fecundación que era a un tempo 
coito e muiñeira sobre un campo de fentos”, como 

19 Arturo Cuadrado: “Hechos de Galicia. La Barraca de Feria ‘Resol’”, El Pueblo Gallego, 25-VII-1933.

Luís Seoane. Ilustración do libro 
Poemas do si e non de Álvaro 
Cunqueiro, 1933

Luís Seoane. Viñeta do semanario 
Claridad, 1934
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a describe Montero Díaz— ou Mozo e cabalos (1933). Ás veces, experimenta cos 
ecos do gravado xaponés ao xeito das estampas de Maside, como Mulleres con sella 
(1930), ou introduce anacos de antigas ilustracións —como vería en Max Ernst— 
coa técnica da colaxe, do que só coñecemos un deles: O demo axexando. “Deses 
debuxos coloreados pode que se atopen algúns en 
casa de amigos e familiares, mais case todo o que 
fixen por aqueles anos perdino entre agosto e setem-
bro de 1936”.

No seu conxunto trátase dunha obra de temas 
populares que permanece á marxe de calquera rei-
vindicación crítica ou política. Formalmente, nesta 
época de xuventude sinálanse distintas influencias, 
como a de Paul Klee ou a do expresionismo alemán, 
especialmente de Grosz, ao que Seoane lle tiña unha 
grande admiración e de quen posuía algunhas mo-
nografías20. E, en efecto, Seoane achégase á obra 
de Grosz e ao carácter crítico das súas estampas, 
unicamente, nas viñetas políticas que ilustran as 
páxinas das revistas Ser e Claridad, nas que, en pe-
quenos debuxos con pé escrito, comenta duramente 
os avatares políticos da República.

Pero, a excepción destas viñetas de apresurado 
deseño e en sintonía co ton político radical dos 
textos das citadas revistas, o conxunto da obra de 
xuventude de Seoane reflicte un carácter lúdico e 
imaxinativo, próximo —como sinala Valeriano 
Bozal— á poética dos artistas españois máis signi-
ficativos do chamado Arte Nuevo, como Palencia, 

20 “Na miña mesa de estudante mesturábanse cos códigos e tratados de Dereito, os álbums e monografías de Pi-
casso, Paul Klee, Grosz, Otto Dix e os números das revistas Nosotros e Nueva España, esta cos espléndidos debujos 
de Maside”. Declaracións de Seoane a Víctor F. Freixanes: Unha ducia de galegos, Vigo, Galaxia, 1976.
“Dende Santiago de Compostela, uns poucos seguíamos, do xeito que se podía, o desenvolvemento das novas 
escolas artísticas desa Alemaña que atopabamos en arte máis cerca da nosa sensibilidade ca outros países”. Na 
monografía George Grosz, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1975.

Luís Seoane. Debuxo de 5 dibujos 
para “Gas”, “Un día de octubre” y 
“De la mañana a la media noche” 
de George Kaiser, 1938. Editorial 
Losada, Bos Aires, 1938. Fundación 
Luís Seoane

Luís Seoane. Viñeta do semanario 
Claridad 
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Bores, García Lorca, Ramón Gaya, Cossío ou o mesmo pintor coruñés Francisco 
de Miguel, algúns dos cales publicarían os seus debuxos nas páxinas da revista 
coruñesa Alfar21.

Revisando o conxunto do seu traballo, pódese 
observar como esta incipiente arte se inclúe máis 
axeitadamente nese novo clima de renovación plás-
tica que estaba xurdindo por toda a arte españo-
la a finais dos anos vinte e que no terreo estético 
ten que ver coa tradución do libro de Franz Roh 
Realismo mágico, post expresionismo, de 192722, que 
tivo importantes repercusións para a nova sensibi-
lidade pictórica. Realismo mágico, post expresionis-
mo recollía diversos rexistros dos novos realismos 
que se estaban producindo en Europa, e pronto se 
convertería nun texto de culto, “correndo de man 
en man”23 no ambiente artístico español. Este libro 
encontrábase na biblioteca de Carlos Maside, onde 
Seoane puido coñecelo e do que fala concretamente 
nalgún dos relatos da súa mocidade.

A BARRACA RESOL

Se os iniciais intereses estéticos de Seoane parecen 
relacionarse co impacto renovador xerado pola Xe-
ración do 27, o seu compromiso social e cultural, o 
que o levaría ás iniciativas editorialistas e á partici-
pación activa en actividades socializantes e de difu-

21 Valeriano Bozal: “Seoane. Pinturas, debuxos e gravados. 1932-1979”, en Luis Seoane, pinturas, debuxos e grava-
dos, 1932-1979, Santiago de Compostela, Centro Galego de Arte Contemporánea, 1999, p. 24. 
22 Foi publicado por Revista de Occidente, Madrid, 1927.
23 Eugenio Carmona: “Las poéticas del arte nuevo y los círculos concéntricos de la generación del 27. 1926-1931”, 
en La pintura del 27, A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2005, p. 19.

Luís Seoane. Debuxo para a portada 
do semanario Ser, 1935

“La Barraca”, ilustración do libro 
de Gabriel García Maroto La nueva 
España 1930, Madrid, Editorial 
Biblos, 1927
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sión popular que daquela desenvolveu, coincidía coas preocupacións máis progre-
sistas da época, as cales foran expostas, en parte, por outro libro publicado tamén 
en 1927, La nueva España 1930, do pintor e ensaísta Gabriel García Maroto24, e, xa 
en tempos da República, levadas a cabo polas Misiones Pedagógicas.

A publicación La nueva España 1930, que ía acompañada de numerosas repro-
ducións da pintura española e europea, tratábase dunha narración utópica en que 
G. Maroto, imaxinando unha España con tres anos de traxectoria democrática, 
contaba como se establecía, desde o propio Goberno, unha renovación total do 
sistema artístico español. Un libro que caeu no esquecemento pero que tivo no seu 
momento unha forte repercusión nos medios culturais e que se esgotou en moi 
pouco tempo25.

Cunha ficción visionaria, G. Maroto expón o desenvolvemento de toda unha 
organización dirixida desde os Comités de Acción Artística e distintos esta-
mentos, institucións e escolas para levar a cabo 
un proceso de democratización e á vez de des-
centralización capaz de difundir a arte por todos 
os recunchos da península, aínda naqueles máis 
afastados do tráfico intelectual e artístico a tra-
vés, basicamente, de exposicións e de Barracas de 
Arte. Este será o capítulo máis destacado do li-
bro, pola súa profética realidade, e constituirá un 
novo vocábulo e proporcionará unha nova idea: a 
das Barracas de Arte, que sería posta en práctica 
durante a República polo teatro de García Lorca e 
polas Misiones Pedagógicas.

Do mesmo xeito, o libro de García Maroto pro-
pugnaba unha descentralización dos espectáculos 
teatrais e do cine, sinalaba os modos de adquisi-

24 Gabriel García Maroto: La nueva España 1930, Madrid, Editorial Biblos, 1927.
25 Para saber máis polo miúdo sobre Gabriel García Maroto e a súa publicación véxase, na reedición do libro 
(Madrid, Editorial Tecnos, 1988), o prólogo de J. L. Morales Marín; así como Jaime Brihuega: “Gabriel 
García Maroto y ‘La nueva España 1930’ que los españoles leyeron en 1927”, Cuadernos de Estudios Man-
chegos, n.o 19, 1989, pp. 263-270.

Luís Seoane. Ilustración de Resol. 
Hojilla Volandera del Pueblo
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ción de obras de arte e publicacións, recuperación de artes populares e creación 
de bibliotecas, escolas populares de belas artes e de artes gráficas e, en definitiva, 
propoñía unha serie de actuacións dirixidas a incidir de modo real nos futuros 
deberes da política e da sociedade española.

Aínda que Seoane nunca falara desta publicación, compartía semellantes as-
piracións para a cultura, soños utópicos quizais, como compartían moitos dos ar-

tistas, intelectuais e parte da cidadanía, e é posible 
que este libro de García Maroto inspire algunhas 
das novas actitudes levadas a cabo nese momen-
to esperanzador e cheo de optimismo dos tempos 
da República. Na súa forma efectiva, este achega-
mento da cultura ao pobo vai ser posto en práctica 
polas accións das Misiones Pedagógicas: a itine-
rancia de bibliotecas e de obras de teatro, de mú-
sica e de reproducións dos grandes mestres da arte 
española, as sesións de cine, as representacións de 
monicreques, etc. foron tarefas que os misioneiros 
levaban polas máis necesitadas aldeas e pequenas 
vilas de toda a xeografía española, propulsando esa 
nova sensibilidade de democratización da cultura.

No caso dos galegos, a referencia parece máis 
claramente relacionada coa publicación de G. Ma-
roto. Así, tras a experiencia editorial de Resol e por 
iniciativa de Arturo Cuadrado, ao que se uniría Luís 
Seoane, organízase nas festas do Apóstolo de 1933 
unha exposición itinerante de obras de arte á que 
lle chamaron Barraca de Feira Resol. Este acontece-
mento, relatado por Seoane en diversas ocasións, é 
comentado nas páxinas de El Pueblo Gallego do 25 
de xullo do mesmo ano por Arturo Cuadrado.

 Esto es por fin la Barraca de Feria Resol que hoy está 
en Santiago dispuesta a recorrer todos los pueblos de 
Galicia. Después de Santiago tiene comprometida 

Luís Seoane. Ilustración de Huellas 
de Feliciano Rolán, 1932

Luís Seoane. Portada de Huellas  
de Feliciano Rolán, 1932
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la visita a Negreira, Coruña, Ferrol, Padrón y Vigo por orden de peticiones y se traladará 
con sus cuadros, sus esculturas, sus libros, sus flores y sus conferenciantes a todos los 
pueblos donde lo soliciten, a donde quiera. En la Barraca van cuadros de Maside, Souto, 
Torres, Seoane y esculturas de Eiroa. 
Se habían concentrado todos los colores de Resol y así nació la pintura. Después si triunfa 
la Barraca, seguirá un Teatro Gallego que recorrerá villas y aldeas…26.

A verdade é que non sabemos moito máis do que foi da Barraca galega nin 
se chegou a desenvolver as súas actividades noutros puntos de Galicia. O que si 
parece é estar inspirada en proxectos culturais próximos. Por unha parte o nome 
coincide co que García Lorca lle puxera ao seu Teatro Universitario, aínda que este 
supuxera basicamente unha renovación do teatro tradicional; por outra coincide 
coa sinxeleza das infraestruturas do teatro e dos museos itinerantes que as Misiones 
Pedagógicas montaban nas localidades de España e nas que outro galego, Rafael 
Dieste, achegaba o seu teatro de monicreques: Retablo de Fantoches27.

O comentario que fai Cuadrado en El Pueblo Gallego móstrasenos máis próxi-
mo, non obstante, pola idea de exhibición de obras contemporáneas e pola propia 
forma da linguaxe empregada, ao capítulo das Barracas de Arte, amplamente des-
critas nas páxinas de La nueva España: “Mañana salen las Barracas con las nuevas 
obras, con las reproducciones que han de irse prendiendo en los ojos ávidos de las 
gentes sensibles que viven en los rincones apartados […]. Con nuestra ‘Barraca de 
arte’, con nuestra rosa de papel partimos hacia las provincias lejanas en tentativa 
que patrocina el estado”28. E, como as Barracas de Arte, tamén Cuadrado concibía 
a Barraca Resol con vivas cores e con flores, prendida nos ollos da admiración da 
xente: “Galicia está frente a sí misma en este hecho de vitalidad”.

26 Arturo Cuadrado: “Hechos de Galicia. La Barraca de Feria ‘Resol’”, El Pueblo Gallego, 25-VII-1933. 
Coa difusión de obras de Teatro soñaba tamén Federico García Lorca sobre o seu Teatro Universitario La 
Barraca: “Se darán en el galpón obras de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, comedias de Cervantes… 
Resurrección de la farándula ambulante de los tiempos pasados… –Llevaremos –dice– La Barraca a todas 
las regiones de España; iremos a París, a América…, al Japón…”, Arturo Cuadrado, art. cit.
27 Aínda que Dieste comezara o seu percorrido por Galicia un pouquiño máis tarde: o 13 de agosto de 1933. 
Véxase X. L. Axeitos: “Rafael Dieste y las Misiones Pedagógicas”, en VV.AA., Las Misiones Pedagógicas. 
1931-1936, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Residencia de Estudiantes, 2006, 
pp. 479-489.
28 Gabriel García Maroto: op. cit. 
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SEOANE AVOGADO

Seoane parece combinar nestes anos a nova residencia e o seu traballo na Coruña, 
a onde se traslada a vivir cos seus pais, e as actividades e colaboracións en San-
tiago29. E, aínda que as biografías oficiais dan a data de 1934 para este traslado, 
outros datos, ademais das impresións gráficas, seguen vinculándoo a Santiago. Así, 
por exemplo, aínda se conservaba, hai vinte anos, nos arquivos do Concello unha 
solicitude de xuntanza, asinada por el o 5 de setembro de 1934 como secretario da 
agrupación local de Izquierda Republicana30. Tamén aparece o seu nome, xunto 
con outros como os de Arturo Cuadrado ou Eiroa, como pertencente ao Patronato 
de la Exposición de Arte de la Facultade de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago, en 1935.

No terreo político todas as referencias definen a Seoane como un home de es-
querdas, e o seu comportamento nestes anos e nos que viviu na Coruña así o con-
firman. Os seus amigos descríbeno, desde as lembranzas compostelás, como un 

estudante “progresista” de agudas preocupacións 
políticas31, como fai Carballo Calero, e ata as súas 
propias palabras din de si mesmo: “marcado como 
rojo por policías”32. Os datos da súa biografía sina-
lan o ano 1933 como a data da súa afiliación ao Par-
tido Galeguista, no cal se situá na ala esquerda máis 
definida. Méndez Ferrín sinala a súa proximidade 
a Izquierda Republicana e, como moitos dos seus 
amigos pertencen a este partido, “Seoane, avogado 
da CNT e amigo de Izquierda Republicana. Seoane 
é un roxo, sí, instintivo”33. 

29 De feito segue colaborando coas súas viñetas no semanario Ser, ata o seu peche en 1936.
30 Na actualidade foi imposible atopala, parece que desapareceu co traslado do Arquivo do Concello á súa 
actual localización no Arquivo Histórico Universitario (Universidade de Santiago de Compostela).
31 R. Carvalho Calero: “Algo sobre Luís Seoane”, en Luís Seoane. Compromiso e paixón criadora, Vigo, 1985. 
(Extra A Nosa Terra, 4).
32 Luís Seoane: “Notas autobiográficas da súa época de estudiante”, en Luís Seoane: Textos inéditos, ed. 
Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Universidade, 1991, p. 44. 
33 Contestacións de Mendez Ferrín a unha entrevista en Vigo, novembro de 1993.

Retrato de Seoane feito por 
Fernández Mazas, 1933
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Na Coruña funda con Manuel Boedo o primeiro Estudio Jurídico Colectivo de 
Galicia, onde traballa como avogado laboralista da CNT e ao que, a finais de 1935, 
se incorpora Suárez Picallo. O gabinete encargaríase da defensa dos represaliados 
de Asturias.

Seoane frecuentará o faladoiro do Café Galicia, nos Cantóns, onde contacta con 
Antón Vilar Ponte, Martínez Barbeito e con escritores e arquitectos como Caridad 
Mateo e Rey Pedreira, que alí se reunían e dos que xorden novas iniciativas cultu-
rais, xa que todos eles eran pertencentes ao ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas), 
do que Luís Huici era delegado para Galicia. Outro dos seus puntos de encontro 
foi o taller deste xastre, Luís Huici, que era ademais escritor, pintor e un notable 
gravador en madeira: “Alí fixéronse moitas obras de notables artistas, entre outros 
Arturo Souto e Fernández Mazas, retratándose uns a outros en sinxelos debuxos a 
pluma ou carbón. Promotor de empresas de arte, Huici —comenta Seoane— era 
na Coruña o principal mecenas dos artistas de Galicia e tamén o seu mellor crítico 
e máis desinteresado marchante”34. 

Na súa xastraría conta Seoane que se falaba de Picasso con Arturo Souto, que 
acababa de estar con el e traía a nova de que ía vir o ano seguinte á Coruña, onde 
tiña pensado facer unha exposición antolóxica.

O ESTATUTO DE AUTONOMÍA

As eleccións de febreiro de 1936 supuxeron o 
triunfo para o Frente Popular e, con el, a aproba-
ción do Estatuto de autonomía de Galicia. A arti-
culación da campaña propagandística, coa organi-
zación de mitins e actos públicos e unha campaña 
de publicidade gráfica, correu a cargo do Partido 
Galeguista e foi dirixida basicamente por Caste-
lao, elixido entón deputado do Frente Popular por 
Pontevedra.

34 Véxase M. A. Díaz e M. Díaz Rey (coords.): Arte e compromiso social da cultura galega, Sada (A Coruña), 
Ediciós do Castro, 2005, pp. 23-25.

Luís Seoane. O Estatuto libertará a 
Nosa Terra, 1936. Cartel. 65 x 50,5 
cm. Fundación Luís Seoane
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Son varios os debuxantes que interviñeron nesta propaganda. Ademais de Cas-
telao, os bosquexos foron feitos por Camilo Díaz Baliño, polo seu fillo Isaac Díaz 
Pardo, Luís Seoane e Carlos Maside, entre outros debuxantes.

Neste contexto sitúase o cartel do plebiscito, quizais o derradeiro traballo 
—xunto co xa coñecido Demo axexando— que fixo en Galicia antes do exilio. O 
seu cartel diferénciase substancialmente do resto da propaganda a favor do Esta-
tuto ao supoñer unha proposta máis innovadora e enxeñosa. Trátase dun cartel 
concibido na liña dos seus propios debuxos en augada, de cor apagada, como as 
ilustracións dos anos 30. Neste caso emprega tintas sepias e negras, e o trazo bran-
do na silueta do polbo cos seus tentáculos ondulados, mentres aplica a mancha 
diluída nos sombreados. O carácter expresivo despréndese de todo o conxunto, 
desde o oportuno da imaxe, que apela á idea da opresión caciquil: un polbo afo-
gando a un paisano, ata o mesmo lema do texto, que reza: “O Estatuto libertará 
a Nosa Terra”.

A PARTIDA

Aínda que o Estatuto sería aprobado por unha ampla maioría o 28 de xuño de 1936, 
o triunfo do Alzamento e o estalido da guerra deixaron moi pouco tempo para levalo 
á práctica, o mesmo que para o sentido da liberdade e o entusiasmo que se vivira 
na República. No medio desa inestabilidade en que se vivía, ao decatarse de que o 
buscan, Seoane deixa A Coruña e refúxiase en Montrove, onde vive un irmán da súa 
moza, Maruxa. O paseo e asasinato dun rebelde preto da casa impresionouno pro-
fundamente e empúxao á decisión de marchar, o que fai co seu irmán a finais do 36, a 
Lisboa, cidade desde a que finalmente embarca cara a Bos Aires. Pouco máis tarde, xa 
ao outro lado do Atlántico, iríase informando de como caían moitos dos seus amigos 
e como o círculo de intelectuais e artistas no que se movía era decimado polos asasi-
natos, as desaparicións, os paseos: Huici, Francisco de Miguel, Camilo Díaz Baliño, 
Alexandre Bóveda, Ánxel Casal…; como outros tamén teñen que exiliarse: Castelao, 
Colmeiro, Souto, Rafael Dieste, Bal y Gay…; e, por fin, aqueles que voluntariamente 
se somerxeron, como Carlos Maside, no silencio dun exilio interior.

Pouco a pouco Bos Aires empezou a significar para el o inicio dunha nova vida. 
Casa con Maruxa, a súa noiva de toda a vida, retoma a actividade editorial e inclí-
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nase con dedicación cada vez máis intensa cara ás artes plásticas: gravados, óleos, 
murais van xurdindo nun inxente labor que realizou ata a súa morte.

Non obstante, moitas das impresións experimentadas nos seus anos de xuven-
tude, as vivencias, os compromisos, as utopías e as sempre presentes lembranzas 
de Galicia marcarán toda a súa traxectoria futura. Con eles, o influxo doutros 
contextos vitais e outros acentos de fóra consolidaron a súa andadura artística. O 
resultado foi unha obra cada vez máis enriquecida polo rigor das formas e estrutu-
ras, pola intensidade cromática das tintas e pola progresiva liberación do debuxo e 
da cor, condensando sentimentos e emocións, depurando cada vez máis os medios 
que emprega na súa arte.

Pero isto pertence xa a outro tempo e a outras terras.
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Neste traballo revelarase, en primeiro lugar, cal era o sistema que conformaban 
as institucións propias da colectividade galega en Bos Aires, tomando como eixe 
fundamentalmente as entidades existentes durante a Guerra Civil española e a 
crise producida pola política de creación de grandes centros provinciais.

En segundo lugar, esculcaremos arredor dos intentos de desenvolver unha 
práctica cultural en lingua galega, as discusións verbo do bilingüismo e o mono-
lingüísmo e os obstáculos que estas prácticas sufriron nas dúas décadas posteriores 
á Guerra Civil. En especial expoñeranse os exemplos do periódico da Federación 
de Sociedades Gallegas (FSG) e da revista Galicia, do Centro Gallego, dirixida 
por Luís Seoane.

AS INSTITUCIÓNS DA COLECTIVIDADE NOS ANOS DE EXILIO

O cadro xeral que ofrecen as asociacións galegas na emigración de Bos Aires é o da 
multiplicación e a dispersión. Efectivamente, pódense contar aínda nas décadas de 
1940 e 1950 unhas trescentas microasociacións, das cales unha gran maioría tiña 
como referencia un concello ou un municipio e só unha minoría apuntaba á aglu-
tinación de zonas máis amplas, como podería ser o partido xudicial ou a provincia. 
Tamén existiron entidades culturais que se organizaban a imaxe e semellanza das 
microasociacións territoriais, como coros, orfeóns e agrupamentos culturais diversos.

Mais esta suposta dispersión tamén podemos matizala considerando outro tipo 
de organizacións que comportaban certa conexión masiva dese colectivo emigran-
te. En primeiro lugar, o Centro Gallego, que tiña un carácter exclusivamente mu-
tual. Este centro atópase nos anos da Guerra Civil e posteriores no seu momento 
de máxima expansión. Pasa de 54 000 socios en 1935 a 84 000 en 1945. Outro 
índice da súa importancia pódese observar no feito de que neses anos constrúe a súa 
sede actual en tres etapas, a primeira inaugurada en 1938 e a última a primeiros da 
década dos cincuenta. Mesmo a comezos da década dos corenta deben frear a in-
corporación de socios ata non ser habilitadas novas ás do edificio en construción.

Mais o novo Centro Gallego só se dedica á acción mutual e, secundariamente, 
á acción cultural. Canto aos problemas sociais e políticos que lle afectan a Galicia e 
mesmo a España, os dirixentes escúdanse nun cauto apoliticismo, que doadamen-
te se transforma en conivencia coas institucións estatais de calquera signo, sexan 
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españolas ou arxentinas. Así vemos como a Guerra Civil española nin sequera é 
mencionada na súa revista Galicia e, como moito, aparecen referencias aos “tráxicos 
sucesos” cando estes xa foron superados.

Paralelamente a este xigante de mutualidade, erixiuse unha institución que non 
tivo unhas dimensións tan amplas pero fixo moito máis ruído, a Federación de 
Sociedades Gallegas (Díaz, 2007). A FSG foi a entidade política por excelencia da 
colectividade ata primeiros dos anos 40, cando xorden os centros provinciais. Foi 
fundada en 1921 por socialistas e agraristas, e logo se diferenciaron no seu seo os 
socialistas antinacionalistas e os socialistas galeguistas. Dividida nesas dúas ramas 
nos anos trinta, reunificouse ante o desencadeamento da Guerra Civil, o que a 
converteu nunha grande organización federal que aglutinaba 40 sociedades con 
5000 socios e publicaba o periódico Galicia, sen dúbida un dos de maior prestixio 
na emigración. A Federación acadou o seu máximo desenvolvemento numérico 
en 1955, con 55 sociedades e 15 000 socios. Caracterizouse por ser enerxicamente 
republicana nos trinta e antifranquista despois da Guerra Civil.

Para comprender tamén a influencia da Federación no seo da colectividade, habe-
mos ter en conta que, alén das sociedades federadas, hai varias sociedades que alugan 
secretarías na sede federal ou que están subscritas colectivamente ao periódico Gali-
cia, ou ambas as cousas a un tempo. Esta publicación transfórmase nun eco da vida 
dos afiliados non só pola súa prédica política, senón tamén a través das chamadas 
“crónicas sociais”, que son un rexistro semanal que envían as asociacións dos seus 
nacementos, matrimonios, pasamentos, actos, asembleas, disposicións, etc.

Tras a Guerra Civil, a tendencia ao agrupamento mantense e xorden sociedades 
novas, malia o descenso do fluxo migratorio que se opera desde 1930 pola crise e a 
república española e o cesamento das migracións desde 1936, que persiste ata 1945. 
Non obstante, o número de emigrantes galegos é aínda amplo dabondo para permitir 
a confluencia societaria. Citaremos a sociedade de Portas (Buceta, 2009), por ser un 
caso que coidamos paradigmático no contorno da colectividade e que, como vere-
mos, terá importancia como exemplo das alternativas políticas das institucións.

Fronte ao “monopolio” político que exerce a Federación de Sociedades Gallegas, 
xorden como competidores os centros provinciais: Centro Orensano, Pontevedrés, 
Lucense e Coruñés. En rigor, os catro expresan realidades diferentes. Os centros 
Orensano e Pontevedrés son entidades xeradas dentro da Federación en 1941 e 
mantéñense como sociedades federadas ata 1944 e 1945, respectivamente. O pri-
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meiro nace con 1500 socios e o segundo con 600. Mesmo Castelao figura como 
delegado do Centro Orensano nun congreso da Federación en 1942, onde expón 
as súas ideas de unidade da colectividade.

O Centro Lucense é unha iniciativa de quince asociacións, a maioría alleas e hos-
tís á Federación, e desde o mesmo momento da súa creación fican fóra dese marco 
federal. Foi o máis amplo e o máis persistente dos centros provinciais, cuns 5000 aso-
ciados e sona pola súa focalización na sociabilidade e a diversión. Os galegos dos anos 
cincuenta ían aos actos da Federación, mais para bailar elixían o Centro Lucense.

O Centro Coruñés é o máis pequeno dos provinciais. Constitúese sobre a fantasmal 
existencia do Círculo Provincial Coruñés (nado en 1926) e empeza a ter algún vigor 
cara a 1947, baixo a presidencia de Antonio Díaz. En 1951 parece haber algún mo-
vemento dentro da Federación para crear outra sociedade coruñesa no seu seo, mais 
logo os mentores (Ricardo Flores, Benito Cupeiro) conflúen co outro centro e así se 
constitúe como o cuarto provincial, dentro do terreo político do galeguismo.

A iniciativa de formar os centros provinciais partiu de Castelao ou do seu contorno. 
Non só apoiaron nos feitos a creación dos centros de Ourense e Pontevedra, senón que 
tamén o mesmo rianxeiro, nun artigo do periódico Lugo, avogou por superar o que el 
denominaba o “minifundismo societario” (cit. por Vázquez Villanueva, 1991: 29 e 34). 
A iniciativa de crear centros provinciais tivo un éxito relativo. Se a idea era substituír 
con catro grandes agrupamentos todo o conglomerado de microasociacións galegas, 
o obxectivo non se cumpriu. Non só porque as microasociacións non desapareceron, 
senón porque os mesmos centros provinciais creados non superaron o nivel numéri-
co doutras “micro” asociacións (por exemplo, Silleda, Unión Estradense, Corcubión). 
Por outra banda, unicamente os centros Orensano e Pontevedrés semellaban satis-
facer as aspiracións do círculo galeguista de Castelao, pois o apoliticismo do Centro 
Lucense afastouno dos andariveis pensados para os centros provinciais. Último, mais 
non menos importante, o Centro Coruñés foi una sociedade serodia e moi pequena, 
que acabou vivindo á sombra do Centro Pontevedrés e cuxas derivas políticas xiraron 
próximas a Irmandade Galega, mais non de xeito rectilíneo. Máis alá de identifica-
cións políticas, o obstáculo meirande para a creación dun gran Centro Coruñés resi-
día, seguramente, na existencia previa de dúas grandes asociacións como eran o ABC 
de Corcubión (1500 asociados) e o Centro de Betanzos. Irmandade Galega tendeu os 
seus lazos políticos para lograr algunha influencia nesas dúas sociedades (na primeira 
delas, con bos resultados; na segunda, nulos), mais o “instinto de supervivencia” destas 
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era máis forte do que coidaban quizais os galeguistas de Castelao, e o Centro Coruñés 
seguiu a ser unha entidade pouco significativa.

Onde si tivo éxito a estratexia de creación de centros provinciais foi en represen-
tar unha subtracción no capital simbólico da Federación de Sociedades Gallegas, 
xa que se erixiron como entidades políticas, cun matiz moi diferenciado do da 
Federación. Esta última pasou a ser dirixida por galeguistas e socialistas moderados 
e, despois de 1949, por unha alianza entre socialistas e comunistas. En cambio os 
centros provinciais, agás o Lucense, eran o baluarte do nacionalismo de Irmanda-
de Galega. Na sede do Centro Orensano tiñan a oficina Castelao e o Consello de 
Galiza. Os centros Orensano e Pontevedrés publicaron en conxunto o periódico 
Opinión Gallega e o Centro Lucense o periódico Lugo.

Esta presenza política dos centros provinciais, mesmo cando se puidese argumen-
tar que os catro xuntos eran menores cuantitativamente que a Federación de Socie-
dades Gallegas, quitáballe a esta última a exclusividade de ser voceira da emigración 
galega. Desde mediados da década dos corenta, para a realización de actos conxuntos 
creouse unha Comisión Intersocietaria, conformada pola FSG, as sociedades de Cor-
cubión e de Betanzos, os catro centros provinciais e Irmandade Galega. Como se ve, 
a proliferación de sociedades políticas ou politizadas repartía máis as cartas e facía de 
todo acto común un lugar de negociacións e eventuais concesións.

A mesma “loita contra o minifundismo societario” tivo límites moi estreitos, im-
postos pola dinámica das asociacións. A tendencia das sociedades a manteren as súas 
estruturas, mentres houbese unha cantidade de socios dabondo para elixir autori-
dades e soster as actividades anuais, tornou incomprensibles os chamamentos dos 
galeguistas do corenta a artellar grandes centros provinciais. Os casos da sociedade de 
Portas, xa mencionado, e de Corcubión coidamos que son paradigmáticos.

A sociedade de Portas créase en 1943 (Buceta, 2009), en pleno florecemento dos 
centros provinciais e cando o Centro Orensano e o Centro Pontevedrés xa andan a 
facer publicamente as maletas para marcharen da Federación de Sociedades Gallegas. 
A sociedade ten unha grande aceptación entre os emigrados de Portas e empeza con 
máis de douscentos socios. Por declaracións da mesma sociedade, sabemos que no seu 
seo prevalece o apoliticismo (mesmo un pequeno grupo máis decidido politicamente, 
aínda que sen partido, é expulsado en 1948). Porén, a idea orixinal de constitución 
nace no marco da FSG e piden a súa afiliación a esta unha vez constituídos. Por que 
non se afiliaron ao Centro Pontevedrés? Non é por descoñecemento da política ga-
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leguista de aglutinación: Castelao estivo na xuntanza fundacional (o único dirixente 
recoñecido que se achaba presente) e foi un permanente conselleiro nos primeiros 
meses de vida da entidade. Non obstante, o desexo de manterse como un agrupa-
mento propio do concello de referencia era máis forte que as suxestións políticas dun 
dirixente tan admirado por todos os asociados como Castelao. Segundo demostra o 
artigo de Cristina Buceta xa citado, a forza do requisito subxectivo de sociabilidade, 
compaña e recoñecemento, no cadro dun ámbito coñecido e “pequeno”, levábaos a 
defender esa esfera específica de aglutinación, rexeitando os grandes centros carentes 
de trazos de diferenciación no seu seo, mesmo cando se podería pensar que o ámbito 
que elixiron (a FSG) era menos coherente politicamente cos seus designios.

O outro exemplo que amosa os límites da política de grandes aglutinacións é o 
da Asociación Benéfica y Cultural de Corcubión. Xa dixeramos que esta sociedade 
e a de Betanzos constituían o obstáculo fundamental para conformar un gran cen-
tro coruñés. Unha posibilidade era gañalas ideoloxicamente e proceder máis adian-
te a unha unificación. Para isto contaron coa axuda de Perfecto López, empresario 
do transporte e dirixente de Corcubión nado en Vimianzo. Este non só se adheriu 
a Irmandade Galega senón que tamén se transformou paulatinamente nun dos seus 
piares, fonte de sostemento económico das ideas galeguistas e mesmo correo entre 
o galeguismo de Bos Aires e o do interior de Galicia.

Corcubión publica unha revista, Alborada, dirixida desde os anos trinta por 
Antonio Díaz Novo ata 1944, momento do seu pasamento. Malia que Díaz Novo 
era membro de Irmandade Galega, a revista desenvolvíase nun municipalismo apo-
lítico. Durante a Guerra Civil non hai editoriais sobre os sucesos españois nin os 
galegos, e mesmo en decembro de 1939 (Alborada, n.o 102, pp. 3-4) publican un 
editorial reclamando melloras na industria pesqueira de Corcubión e propoñen for-
mar cooperativas “con ayuda del gobierno”. Unha proposta que, á vista dos tempos 
que corren, non colabora en nada coa causa republicana.

Mais progresivamente empezan a verse máis artigos e presenzas galeguistas. No 
xantar anual que realiza Corcubión son invitados desde 1941 Castelao e Antón Alonso 
Ríos. As colaboracións dos galeguistas na revista comezan a ser cada vez máis asiduas 
e nótase unha incipiente politización a partir de 1940, acompañada dunha maior 
presenza do idioma galego. No número de outubro-decembro de 1941 (Alborada, n.o 
114), en cuxa tapa se reproduce un gravado de Colmeiro, afírmase que “un núcleo 
selecto de prosistas y poetas gallegos contemporáneos residentes en la Capital Federal 
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nos ofrece una magnífica prueba de su talento. Lo hacen, en su mayor parte, en el len-
guaje vernáculo”. Este “ofrecemento” dun “núcleo de intelectuais” (coma se todos eles 
se puxesen de acordo para colaborar con Alborada) agocha en realidade unha decisión 
dalgunha autoridade de Corcubión (¿o director da revista, Díaz Novo, ou o dirixente 
e fonte de auspicios Perfecto López?) que prefire cualificala como un agasallo que 
debe ser aceptado por cuestión de cortesía. En certa maneira esa introdución cumpre 
a función de escusa para que poida ser mellor dixerida esta transformación súbita da 
revista. Os colaboradores son os afincados en Bos Aires Avelino Díaz, Manuel Prieto 
Marcos, José Iglesias Rivadulla, Manuel Roel e Alonso Ríos, mais outros intelectuais 
de Galicia, como Otero Pedrayo, Filgueira Valverde, etc.

A partir dese momento as colaboracións dos galeguistas e a aparición da lingua 
galega tórnanse moi frecuentes. Fáiselle unha homenaxe a Castelao cando publi-
ca Sempre en Galiza en 1944 e realízase unha “cea íntima” co rianxeiro en 1946 
cando se dispón a ir a París para asumir o seu cargo no Goberno do exilio. Nesta 
última ocasión aclaran que decidiron non facer un acto oficial para non espertar as 
críticas dos asociados (Alborada, n.o 131, abril-xuño de 1946). Isto evidencia que, 
se a primeira homenaxe foi viable no marco da sociedade, é porque se trataba dun 
“escritor”, mais na segunda ocasión debíase homenaxear o “político” e iso podía 
atraer as suspicacias dalgúns asociados.

Pero, fóra desta necesidade de manter o protocolo societario, en Irmandade Ga-
lega demóstrase unha actitude de ampla colaboración con Corcubión que non ago-
cha a intención de influír na sociedade para achegala á causa galeguista. A ponte e o 
mentor deste achegamento é Perfecto López, e aínda que Antón Díaz Novo é membro 
de Irmandade Galega, a súa substitución por un comité paritario de cinco mem-
bros en 1944 semella favorecer aínda máis a integración de Corcubión no contorno 
galeguista.

Porén, novamente aquí debemos tomar en consideración a resistencia que debía ofre-
cer unha sociedade comarcal fronte aos avances políticos dun agrupamento, aínda que 
respectado e vinculado estreitamente aos dirixentes desa sociedade. A diferenza da so-
ciedade de Portas, en Corcubión as ideas galeguistas parecen ser ben recibidas, tanto na 
revista (con influencia crecente) como nas prácticas protocolarias, pola presenza cons-
tante de dous dirixentes de primeira liña como Alonso Ríos e Castelao nos seus festexos. 
E aínda con todos eses lazos políticos e amigables, esta entidade non se adhire á idea de 
“catro grandes centros provinciais” e fica independente mesmo ata o día de hoxe.
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Para concluírmos, diremos que a existencia dunha multitude de microasociacións 
é un feito arraigado nas tendencias asociativas do emigrante galego e que a súa per-
manencia hai que analizala segundo unha serie ampla de parámetros, entre os cales se 
inclúen as propostas políticas, os fluxos migratorios, as alianzas e as macroasociacións 
creadas, todo isto “confrontado” coas tendencias á sociabilidade que achaban expre-
sión na conformación dunha entidade comarcal.

OS USOS DA LINGUA GALEGA NA COLECTIVIDADE

Nese marco de desprazamentos ideolóxicos da elite dirixente da colectividade, 
acompañado en parte por amplos sectores dos emigrantes e exiliados de Bos Aires, 
cales son os usos que se lle dan á lingua galega? Na seguinte análise privilexiamos as 
producións propias da emigración e o exilio antes que as provenientes de Galicia.

Na prensa da colectividade dos anos vinte e trinta, agás as excepcionais publi-
cacións galeguistas (Terra, A Fouce), nas cales a lingua natural de Galicia ten un 
papel exclusivo ou polo menos destacado (Céltiga), na gran maioría dos periódicos e 
revistas a lingua galega utilízase encadrada e acurralada na poesía e no humor. Non 
hai publicación da colectividade que non dedique eses dous eidos a textos en lingua 
galega. Estes dous campos probablemente se vinculaban ao sentimento, a sensibi-
lidade e a subxectividade étnica dos galegos. Mais acurralar a lingua galega neses 
espazos implica quitarlle o ámbito do pensamento, a reflexión, a racionalidade. A 
grande aposta para os sectores galeguistas foi daquela poderen escribir en galego 
calquera artigo ou editorial das súas publicacións, máis alá das recomendacións de 
utilizar o galego na vida cotiá e familiar.

O sentido de marxinación do galego cando se emprega na poesía e no humor 
evidénciao o feito de que mesmo os inimigos da lingua galega (nomeadamente os so-
cialistas dos anos vinte) atopaban axeitada esa utilización. A confrontación vivida no 
seo da FSG cos galeguistas (Blanco-Amor, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Cao Turnes) 
produciuse cando estes empezaron a escribir editoriais en galego. Para eses socialistas 
intransixentes, o galego significaba a lingua rústica, primitiva, a lingua do atraso de 
Galicia. Inimigos de todo nacionalismo, opinaban que o castelán era o idioma do 
progreso e o que representaba a posibilidade de liberación das masas campesiñas. So-
metidos a unha falsa concepción evolucionista na cal inelutablemente o máis desen-
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volvido integra e asimila o menos desenvolvido, entendían que as linguas mesmas ían 
unificarse ata concentrárense nunha soa, a que os pobos considerasen paulatinamente 
máis útil e racional, e moitos deles coidaban que esa lingua sería o esperanto.

Na FSG nacionalista dos anos trinta, o emprego do idioma galego foi en constante 
e progresivo aumento ata o seu momento culminante, durante a votación do Estatuto 
autonómico en 1936. Mesmo ao comezo da década destacou na súa redacción Lino 
Pérez, que escribía en todos os números diferentes artigos en galego co pseudónimo 
de Xandomar. Cara a 1934, os galeguistas da Sociedade Nazonalista Pondal, que 
militaban en diversas sociedades da FSG, propuxeron nun congreso declarar a lingua 
galega como a oficial do periódico e das xuntanzas da Xunta Executiva. Manuel 
Cao Turnes, co pragmatismo organizativo que o caracterizaba, respondeulles que se 
a FSG tomase esa resolución, aínda que xusta nalgún sentido, iso comportaría deixar 
nas mans dun puñado de persoas todas as responsabilidades da Federación, sen po-
sibilidade de renovación dos cadros dirixentes. Por outra banda, para escribir unha 
publicación en galego non só había que saber escribilo: a publicación debía contar con 
tipógrafos e correctores experimentados para os textos teren un nivel de regularidade 
aceptable. A postura de Cao Turnes, que é a que invariablemente debía impoñerse nos 
feitos, expresaba un estado de cousas que ía alén dos desexos dos actores do momento: 
a lingua galega podía ser máis ou menos utilizada na vida cotiá (e a apreciación xeral 
indica que o era de xeito minoritario), pero o seu dominio para outro tipo de opera-
cións intelectuais estaba aínda moi lonxe de poder representar a meirande parte do 
grupo de liderado da colectividade.

O periódico Galicia aumentou a porcentaxe de escritos en galego co triunfo 
da fronte popular e, sobre todo, arredor da votación polo Estatuto autonómico en 
xuño. Mais esa tendencia crecente reverteuse a partir do golpe de Estado franquista 
en xullo: desde ese momento a FSG decide desenvolver unha política exclusivamen-
te republicana, é dicir, española, e postergar as concepcións ideolóxicas referentes á 
política galega (Díaz, 2007: 93). Iso inclúe tamén unha eclipse da lingua galega no 
periódico, situación que vai inverterse moi paseniño a partir da fin do conflito.

A situación é moito máis problemática na publicación mensual do Centro Ga-
llego. Cando un novo grupo dirixente de republicanos e galeguistas toma o control 
da gran mutualidade en 1938, no primeiro número da revista Rodolfo Prada escri-
be un mesmo editorial nos dous idiomas, galego e castelán, mais ese é o principio 
e a fin da presenza da lingua de Galicia na revista do centro. Xa sexa que a non 
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continuidade do uso do galego proviñese de presións da elite dirixente do Centro 
Galego ou se desprendese da incapacidade da xente dedicada a esa tarefa (escritores, 
tipógrafos, correctores), o que evidencia é a debilidade do galeguismo de Bos Aires 
para superar as barreiras que o contorno lle impuña e a forza que tiña o castelán.

Obviamente, a lingua galega seguiu a ter certa presenza na publicación mensual 
Galicia, mais xa non como expresión da propia revista senón a través dos nomes 
convidados a colaborar.

Luís Seoane, que dirixiu a revista entre 1939 e 1957, non puido facer de Galicia 
un órgano de difusión das ideas republicanas nin galeguistas. Malia manter ese em-
prego remunerado durante 17 anos, non tiña a liberdade precisa para desenvolver as 
súas enormes capacidades como xestor dunha publicación, como o demostrou máis 
adiante na súa revista Galicia Emigrante. Quizais por iso en ningún momento figu-
rou o seu nome como director. O total do material debía serlle enviado previamente 
á comisión directiva da institución e é moi probable que quedase asentado desde o 
comezo que non se aceptarían materiais políticos ou ideolóxicos que puidesen ofen-
der determinados oídos. É así como resulta que a revista Galicia (a diferenza do seu 
homónimo da Federación) foi sempre unha publicación despolitizada ou, mellor dito, 
que só podía transmitir a súa ideoloxía dun xeito transversal e alusivo. Como afirmou 
Eduardo Blanco-Amor cando se fixo cargo da dirección, logo da renuncia de Seoane, 
a revista do Centro Gallego só tiña prestixio na medida en que Seoane gozaba da 
confianza dos republicanos. É dicir, entendíase (ou, mellor, os republicanos enten-
dían) que Seoane facía o máximo que se podía facer nese ámbito e que noutras mans 
a revista do Centro Gallego sería unicamente unha colección de textos incoloros.

O uso da lingua galega na revista Galicia, como xa dixemos, só proviña daqueles 
escritores da propia Galicia que escribían na lingua natural do país. Dos galegos emi-
grados, unicamente aparece un par de artigos de Rodolfo Prada (ademais do devandito 
editorial), algún de Luís Tobío e non moito máis. Unha das intervencións máis impor-
tantes de Seoane na revista consiste en introducir os artigos cun sumario de presenta-
ción, por veces extenso, escrito invariablemente en lingua castelá. Ese era o único lugar 
onde pode polo menos trazar algunhas liñas para o lector identificar a importancia 
ideolóxica dos escritores presentados. Eses sumarios non levaban sinatura mais eran de 
Seoane con seguridade, pola cantidade e a calidade da información subministrada.

A situación das publicacións despois da Guerra Civil española difire pouco da 
situación previa. De novo atoparemos publicacións escritas centralmente en galego 
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(A Fouce, A Nosa Terra), mais a tesitura das publicacións de maior divulgación se-
gue a colocar a lingua castelá no medio e a deixar a lingua galega para as marxes.

No ambiente de republicanos, socialistas e comunistas da FSG, a actitude va-
ría levemente con respecto a décadas anteriores: xa non se suxire que o galego é 
a lingua do atraso (e, como tal, digna de ser desprazada), senón que se insiste na 
“inconveniencia” da súa utilización, polo pouco coñecemento dentro da colectivi-
dade e para respectar o contorno hispanofalante do país receptor. Mais esa lixeira 
modificación de apreciación permite nalgunhas ocasións escribir en galego. Por 
exemplo, cando se escribe sobre Castelao ou sobre nacionalismo, ou cando se res-
ponde a algún artigo proveniente dese ámbito ideolóxico. Iníciase así unha serie de 
actitudes protocolarias, que semellan preguntas e respostas sobre a conveniencia ou 
non de escribir ou emitir un discurso en lingua galega.

Os actos que se realizan en honor de Castelao, recentemente chegado a Bos Aires, 
son claros indicadores desa situación. No Centro Gallego (Galicia, n.o 332, setembro 
de 1940) celébrase un acto en que primeiro fala o presidente do centro, José Neira 
Vidal, en castelán. Logo diríxese ao público Rodolfo Prada, metade en castelán e me-
tade en galego. Finalmente fala o homenaxeado: primeiro en castelán, escusándose 
porque vai falar en galego, e o conxunto do discurso emíteo nesa lingua. Cada un dos 
tres participantes semella representar simbolicamente as actitudes da emigración es-
quecida da lingua da súa nenez (Neira Vidal), os intentos dos galeguistas por mediar 
entre unha práctica e outra (Prada) e o mantemento dunha ideoloxía monolingüe 
(Castelao) por parte dun exiliado recente.

No acto de recepción da FSG as cousas son máis problemáticas: Alfredo Baltar, 
secretario xeral da Federación, dá o discurso de benvida en castelán. Algúns galeguis-
tas do acto bérranlle ou propóñenlle (difire o verbo segundo a fonte que leamos) que 
fale en galego. Baltar di que falará no que lle dea a gana. Castelao, que logo responde-
rá con outro discurso en galego, di pola súa vez que estaría moi ben que na Federación 
de Sociedades Gallegas se falase no idioma de Galicia.

No periódico da semana seguinte aparece unha crónica do suceso escrita por León 
Rojo (pseudónimo de Alfredo Baltar) en galego, titulada “Un fato de nenos mal-
criados” e deseñada como un editorial, na páxina 3. Alí León Rojo desafógase con 
críticas acerbas aos que se atreveron a interromper un discurso do secretario xeral da 
FSG, mais alén diso fai algunhas aclaracións sobre o idioma. Precisa que “com’esta e 
a primeira ves n-a miña vida qu’escribo n-a lingua d-a miña nai, ei de pedir perdón 
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pol’as faltas e sacrilexos que poida facer […]. Fixen esta escretura soo co’as miñas for-
zas e naturás condiciós, sin sábeos papés nin correutores”. León Rojo, para “defender 
a Baltar”, vese na necesidade de escribir en galego (por vez primeira na vida, o cal xa 
é unha confesión) a fin de demostrar que non é que se deixe de utilizar por descoñe-
cemento senón por decisión política. Os “nenos malcriados” son, segundo el, os que 
queren impor o galego en calquera ocasión e non miden o momento nin o xeito de 
propoñelo. Mais, se a ocasión non era a chegada de Castelao, cal sería?

Onde a inexistencia da lingua galega chama máis aínda a atención é no periódico 
do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés, Opinión Gallega, que aparece en 1945. 
Alí onde Irmandade Galega tiña máis influencia, non podía realizar un periódico que 
lingüisticamente representase a súa ideoloxía. Hai que agardar a 1948 para atopar un 
editorial en galego en todos os números, en coincidencia co retorno de Francia de 
Castelao, quen seguramente non foi alleo á nova decisión lingüística.

Como se pode observar tamén, todo o que atinxe aos usos da lingua galega 
na emigración posterior a 1940 probablemente pareza ter a Castelao no centro. E 
abofé que era un dos poucos exiliados galegos que mantiñan unha conduta firme, 
malia que non irredutible, canto ao uso da súa lingua. O resto dos exiliados non 
cumprían con ese duplo requisito de seren defensores da lingua galega e estaren 
situados no centro do liderado da colectividade.

CONCLUSIÓNS

Falamos arriba de dúas situacións e de dous límites: as relacións mutuas que se da-
ban nas institucións da colectividade e as limitacións que impuña a tendencia das 
asociacións a perduraren, e as políticas adoptadas arredor da lingua da emigración 
e os obstáculos para desenvolver unha práctica monolingüe.

Loxicamente a nosa intención non era presentar algún problema innato aos desig-
nios políticos ou ideolóxicos do nacionalismo na colectividade galega de Bos Aires, se-
nón esmiuzar o momento preciso en que se axexan os obstáculos, en que se producen 
os conflitos, xa que entre “límite” e “determinación” case non hai diferenza. Atopar 
o límite é atopar a forma determinada de evolución dun fenómeno, e ese límite non é 
un concepto abstracto que se ache por riba da cabeza da xente, senón que se expresa 
nas súas prácticas, nas súas modalidades de relación mutua, nas súas experiencias.
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Abordarmos o estudo do exilio galego implica tamén preguntármonos sobre a súa 
peculiaridade dentro do conxunto do exilio republicano ou antifranquista español1. 
Para boa parte da historiografía do exilio republicano español, os exilios vasco ou ca-
talán son subconxuntos específicos claramente identificábeis, mentres o exilio galego 
non existe. Unha razón desa invisibilidade do exilio galego foi que, entre os emigran-
tes económicos, os galegos eran lexión. Entre os exiliados, unha minoría. Pero non 
necesariamente porque os galegos fosen máis franquistas que outros peninsulares. A 
procedencia xeográfica dos exiliados republicanos españois, de certo, reproduce de 
entrada un factor aleatorio. En virtude diso, as zonas que caeron en mans dos fran-
quistas nos primeiros meses da guerra están claramente infrarrepresentadas, fronte 
á meirande abundancia de cataláns, asturianos ou levantinos2. E os galegos, mesmo 
supondo que o seu número está infravalorado —ata o de agora lévanse identificados 
polos seus nomes uns 2141—, non supuñan máis dun seis por cento, como máximo, 
do conxunto de refuxiados republicanos contra finais de 19393. 

No esquecemento dos exiliados galaicos tamén incide outro factor: a relativa invi-
sibilidade institucional e grupal do exilio republicano galego, que foi máis pronunciada 
sobre todo nos núcleos de asentamento de exiliados que máis atraeron, ata o de agora, 
a atención dos pescudadores, isto é: México e Francia. Esa relativa invisibilidade foi 
consecuencia da maior escaseza, fronte a exiliados vascos e cataláns, de axencia colecti-
va diferencial de moitos exiliados galegos, expresa de xeito manifesto na fundación de 
asociacións propias, de institucións específicas e representativas, de cabeceiras de prensa 
independentes, e de ámbitos e círculos de sociabilidade formais nos que se artellase un 
espazo público distinguido, no que o exilio político galego aparecese como un ámbito 
con personalidade de seu, tanto dende un punto de vista etnocultural como político, e 

1 Boa parte das tipoloxías aquí desenvolvidas pódense atopar devagar en X. M. Núñez Seixas, «Itinerarios 
do desterro: Sobre a especificidade do exilio galego de 1936», en X. M. Núñez Seixas e P. Cagiao Vila (eds.), 
O exilio galego de 1936: Política, sociedade, itinerarios, Sada-A Coruña: Eds. do Castro / Consello da Cultura 
Galega, 2006, pp. 11-51, así como id. e R. Farías, “Transterrados y emigrados: Una interpretación sociopolítica 
del exilio gallego de 1936”, Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 735 (2009), pp. 113-27.
2 Cf. D. Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en la Argentina, 
Barcelona: Crítica, 2001, pp. 83-84. 
3 G. Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la Guerra Civil a la muerte de Franco, 
Barcelona: Crítica, 2000, p. 72. O número de exiliados republicanos galegos está tirado de O exilio galego. Reper-
torio biobibliográfico, unha primeira achega, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2001 (versión 
en liña actualizada en: http://www.consellodacultura.org/arquivos/aeg/biblioteca1_detalle.php?id=56). 
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no que os integrantes posuísen consciencia de pertenceren a un grupo específico. Boa 
parte dos exiliados galegos non se integraron en círculos de sociabilidade formal, en 
organizacións ou en agrupacións de ámbito territorial especificamente galego, e só aca-
taron a autoridade das súas organizacións políticas ou a do Goberno da República. 

Pola contra, só unha relativa minoría dos exiliados galegos tivo interese en manter 
unha esfera pública propia. Entre eles contáronse, sobre todo, os exiliados galeguistas, 
os que, como é sabido, artellaron institucións e organizacións de seu e tentaron cons-
truír un ámbito institucional equiparábel ao Goberno vasco ou á Generalitat do exilio 
(o Consello de Galiza en 1944), dándolle continuidade posterior ata 1975. Pero tamén 
cómpre contar aquí boa parte dos exiliados comunistas, integrados en organismos como 
a Alianza Nazonal Galega constituída en México (1941), ou o Bloque Repubricán Na-
zonal Galego constituído en Tolosa en decembro de 1945, continuación do Frente Li-
bertador Gallego constituído en outubro de 1944. Algúns exiliados socialistas crearon 
en México a Agrupación de Socialistas Gallegos, comandada por Edmundo Lorenzo 
ou Marcial Fernández; e os cenetistas reconstituíron no exilio a Agrupación de Liberta-
rios Gallegos, primeiro, e a Regional Galaica, despois. Algúns membros salientábeis de 
Izquierda Republicana crearon igualmente en Bos Aires o Centro Republicano Federal 
Gallego desa cidade. Con todo, podemos afirmar que só os galeguistas, e mais unha 
minoría de republicanos de esquerda e comunistas que se achegaron ás teses nacionalis-
tas e acabaron por as faceren súas, mantiveron despois de finais da década dos corenta o 
interese en artellar un ámbito institucional, político e de sociabilidade exclusiva ou pre-
ferentemente galaico. E o Río da Prata foi o seu asento principal. Bos Aires foi a capital 
do exilio galego, como en moitos aspectos foi a capital social e ata cultural de Galicia ata 
ben entrada a segunda metade do século 4.

De xeito paralelo, moitos exiliados galegos integráronse, a título individual, en ins-
titucións recreativas ou étnico-mutualistas constituídas por emigrantes galegos, e com-
partiron con eles ámbitos de sociabilidade. Ata tal punto que moitos emigrantes eco-
nómicos tornáronse antifranquistas grazas ao contacto cos exiliados; e moitos exiliados 
chegaron a desenvolver unha sorte de osmose cos emigrantes económicos, esluíndo a 
fronteira —xa de seu conceptualmente borrosa— entre ambas as dúas categorías de 
maneira notoria. A fronteira entre o que podemos denominar exilio galego e o que po-

4 V. Santidrián Arias, “Política do exilio”, en Núñez Seixas e Cagiao Vila (eds.), O exilio galego, pp. 217-42.
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deriamos definir como participación galega no exilio republicano español non é sempre 
nidia. Para algúns, tratábase de ámbitos arredados, e sostiñan que era conveniente, 
como pensaba Castelao, que se mantivesen afastados. Para outros, un estaba integrado 
de xeito orgánico no outro, malia manter algunhas especificidades organizativas. E 
para outros máis non había diferenza ningunha: o sobranceiro era a identidade de 
clase, a identidade republicana ou, en definitiva, a identidade española democrática.

UN EXILIO PECULIAR?

O exilio galego, malia non manter sempre e en todos os puntos de destino unha 
especificidade singular dentro do exilio republicano español, presenta algúns trazos 
distintivos no seu artellamento organizativo e mais nas súas dinámicas políticas.

1. En primeiro lugar, en Galicia apenas houbo fronte de combate. A situación 
xeográfica de Galicia motivaba que o país se convertese nunha rateira. O exilio 
galego non sempre compartiu a experiencia miliciana, senón que tamén procurou a 
vía directa a América, adoito a través de Portugal. Mais non houbo unha enxurrada 
de refuxiados cara a fronteira ningunha.

2. En parte por iso, os exiliados galegos amosaron unha menor tendencia a fica-
ren en Europa, nomeadamente en Francia. Pola contra, os galegos mostraron unha 
meirande predisposición a radicárense en América. Non só como resultado da po-
lítica de acollida dalgúns gobernos latinoamericanos, das evacuacións xestionadas 
polo SERE e mais pola JARE, que en efecto deron cun apreciábel número de gale-
gos en México, Santo Domingo (por un tempo), Cuba e Chile. Francia era quizais 
o país de acollida natural dos exiliados políticos españois dende o século  pola 
súa proximidade xeográfica; mais non para os galegos. Diante todo, por razóns 
históricas que redimensionaban as distancias. As redes microsociais preexistentes 
xeradas pola tradición migratoria do país posibilitaron a moitos exiliados galegos 
disporen de coñecidos, familiares ou amigos en diversos puntos de América, que 
polo xeral cadraban coas zonas ás que se dirixiran as cadeas migratorias das súas 
respectivas freguesías ou concellos. Iso posibilitaba unha relativa dispoñibilidade de 
información e de recursos, que podían ser fornecidos, nalgúns casos, polos parentes 
ou conveciños radicados en América. Emigrantes e exiliados, malia distinguírense 
claramente no que fai ás condicións de saída, han percorrer en varios treitos un iti-
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nerario semellante: coñeceren as oportunidades, conseguir auxilio para acadaren o 
seu destino por vías legais ou ilegais, con algún tipo de documentación. Nese pun-
to, tanto un emigrante como un exiliado na Arxentina peronista precisaban dispor 
dunha carta de chamada ou dun contrato de traballo ficticio conseguido a través 
dos parentes, antigos conveciños ou amigos residentes no país5. En varios casos, 
ademais, os exiliados xa eran persoas cunha ampla experiencia vital de mobilidade 
xeográfica, pois eles mesmos foran emigrantes denantes da Guerra Civil, e adoito 
debían a esa primeira socialización laboral e política en América o seu compromiso 
político-ideolóxico posterior. Outros eran fillos de familias que migraran, e varios 
deles naceran alén mar. Velaí o caso de Luís Seoane, pero tamén de Lorenzo Varela, 
do agrarista de Fornelos da Ribeira Román Rodríguez e de tantos outros. Iso faci-
litaba os trámites da súa volta e, mesmo, serviu para lles salvar a vida. 

3. A excepcional importancia que, no caso galego, cobraron as colectividades 
organizadas e concienciadas de emigrantes en América, como fornecedoras de re-
cursos, canalizadoras de información e polos de atracción á hora de os exiliados 
escolleren, ou buscaren, un destino migratorio, complementándose co papel das 
redes microsociais de carácter privado. Exerceron ese papel de fornecedoras de re-
cursos mediante a constitución de organismos específicos para o envío de fondos 
aos refuxiados galegos nos campos de concentración de Francia, como —entre 
outros— a Central Gallega de Ayuda al Frente Popular Español e, máis tarde, a 
Central Gallega de Ayuda a los Refugiados, constituída a finais de 1938 no seo da 
Federación de Sociedades Gallegas (FSG) de Bos Aires. A eles sumáronse varios 
comités de axuda creados na colectividade de inmigrantes galegos da capital arxen-
tina dende o comezo do conflito bélico, ás veces a escala municipal ou comarcal, 
que en ocasións fixeron subscricións para enviar fondos a algún coterrán do que 

5 Cf. N. A. de Cristóforis, “El último ciclo de inmigración gallega en la Argentina: Una aproximación a 
sus caracteristicas principales”, en id. e A. E. Fernández (eds.), Las migraciones españolas a la Argentina: 
Variaciones regionales (siglos -), Bos Aires: Biblos, 2008, pp. 77-105. Para o contexto das políticas 
migratorias arxentinas que condicionaban as estratexias individuais de migrantes e exiliados, cf. C. Biernat, 
¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del peronismo, Bos Aires: Biblos, 2007, pp. 134-45, e M.a J. Fer-
nández Vicente, Émigrer sous Franco. Politiques publiques et stratégies individuelles dans l’émigration espagnole 
vers l’Argentine et vers la France (1945-1965), Lille: ANRT, 2004, pp. 264-331; F. Devoto, “Ideas, políticas 
y prácticas migratorias argentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1960)”, Exils et Migrations Ibéri-
ques au XXe siècle, 7 (1999), 29-60. 
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se coñecía a súa situación nos campos de refuxiados franceses6. A existencia desas 
organizacións foi fundamental para que determinadas personalidades políticas do 
exilio galego se radicasen na Arxentina. Mais, igualmente, as ducias de socieda-
des de instrución de ámbito microterritorial que existían en 1939 en Bos Aires 
desempeñaron un sobranceiro papel como fornecedoras de recursos a escala máis 
reducida, recadados mediante subscricións e festivais, para custear pasaxes de co-
terráns cuxa presenza nun campo de refuxiados francés chegaba a coñecerse, ou 
sinxelamente para facerlles chegar algún tipo de axuda. 

4. A dispoñibilidade de polos de atracción en América, produto da emigración 
anterior a 1936, e a abundancia de redes microsociais (formais —cristalizadas en 
asociacións— ou informais) que ligaban as parroquias de acá e acolá tamén tiñan 
outra consecuencia. O exilio galego á Arxentina (e Uruguai) tivo, en comparanza 
co conxunto do exilio republicano español —e deixando á parte o particular caso 
vasco—, un perfil social relativamente menos elitista en relación coa colectividade de 
inmigrantes “económicos” xa establecida que o sinalado para o conxunto dos exilia-
dos españois na Arxentina, e para América en xeral7.

Certamente, tiveron máis facilidades para ingresar na Arxentina aqueles que 
eran considerados, pola súa cualificación, man de obra atractiva. Mais, con todo, 
unha primeira lectura suxire que a porcentaxe de labregos e mariñeiros, e de obreiros 
cualificados e non cualificados, entre os exiliados galegos na Arxentina é maior que 
no caso de México. O que os achegaría máis (sen por iso desaparecer a distancia) ao 
perfil social medio dos inmigrantes galegos na República austral. O “pingueo” de 
exiliados antifranquistas posterior a 1939-1940 tendeu a dirixirse con máis clarida-
de cara á Arxentina, seguindo a tendencia tamén observábel no exilio republicano 

6 A Central Gallega, amais de xestionar varios permisos de residencia e financiar pasaxes, conseguiu tamén 
que o Goberno chileno autorizase a entrada de varios grupos de exiliados dende Santo Domingo a Chile; e 
atendeu os pasaxeiros galegos do buque Massilia, chegados a Bos Aires en novembro de 1939 con destino 
inicial a Chile, pero que puideron ficar no país grazas á campaña de prensa do xornal prorrepublicano 
Crítica. Vid. X. M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, Sada: Eds. do Castro, 1992, pp. 
301-05; H. Díaz, Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. Identidades políticas y prácticas militantes, 
Bos Aires: Biblos / Fundación Sotelo Blanco, 2007, pp. 86-96, e S. Montenegro, “Republicanos, gallegos 
y socialistas en la Argentina: la organización de los Comités de Ayuda a la República durante la guerra civil 
española”, en VV.AA., Historia Nova IV, Santiago de Compostela: AGH, 1997, pp. 267-80.
7 Schwarzstein, Entre Franco y Perón, pp. 42-43; B. Ortuño Martínez, “El exilio español de 1939 en Argen-
tina. Una visión de conjunto”, Boletín del CIRSP, 2 (2009), pp. 35-42.
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español en xeral. As oportunidades de cadaquén nos países receptores depende-
ron de múltiplos factores. Emporiso, no esencial, aquelas foron semellantes aos de 
calquera inmigrante: unha ecuación entre os seus coñecementos, bagaxe formativa 
e cualificación profesional, e mais os seus coñecidos, as redes sociais en que apoiá-
rense. Coma no caso dos emigrantes, pódese afirmar que a inserción socio-laboral 
dos exiliados foi máis favorábel para aqueles de meirande formación e sen seren 
demasiado avanzados en idade para o mercado laboral e que dispuxesen de redes de 
apoio (familiares, comunitarias e de veciñanza, profesionais ou políticas) nos países 
receptores. Os intelectuais, profesores e universitarios acharon na súa maioría un 
acubillo relativamente favorábel e dispuxeron de oportunidades para exercitaren a 
súa profesión. Mais os perfís prosopográficos dispoñíbeis tamén semellan indicar 
que na Arxentina os exiliados de certa formación, como obreiros cualificados, em-
pregados ou artesáns, puideron forxar un futuro relativamente gasalleiro. 

5. Unha peculiaridade adicional foi que, a diferenza dos círculos de exiliados ca-
taláns e vascos, o exilio galego tivo unha problemática existencia institucional autó-
noma. Porén, isto non quere dicir que fose inexistente. De feito, poderiámolo situar 
nun punto intermedio nunha hipotética clasificación de especificidade e dinámica 
autónoma que fose dun punto cero (exilio español xenérico) a un punto dez (exilio na-
cionalista vasco ou catalanista). A colocación dese punto variará, con todo, segundo 
o país e a época que esteamos a tratar. En xeral, podemos afirmar que acadou o seu 
máximo no exilio galego no Río da Prata, grazas á forza do tecido societario autóno-
mo dos inmigrantes galaicos xa establecidos e á influencia relativa nel dos galeguistas. 
Estes estaban interesados en preservar esa especificidade mediante o mantemento de 
institucións propias, que aspiraban a unha integración suprapartidaria e patriótica 
da colectividade inmigrada (coma o Consello de Galiza, a Irmandade Galega ou 
a Comisión Intersocietaria para a Conmemoración das Datas Patrióticas Galegas); 
así como mediante o desenvolvemento dunha cultura política específica, cimentada 
nunha liturxia conmemorativa e simbólica propia (os banquetes e homenaxes co gallo 
do 25 de xullo, do 28 de xuño ou dos Mártires de Carral, o “inventado” culto á Galiza 
Mártir os 17 de agosto, a partir da iniciativa de Castelao en 1942 para conmemorar 
o fusilamento de Alexandre Bóveda, e, após 1950, o culto á lembranza de Castelao) e 
mais nun tecido editorial, xornalístico, radiofónico e publicístico de seu. 

Todo o anterior contribuía a forxar unha esfera pública autónoma e identificati-
va, que nalgúns aspectos se fixo extensiva ao conxunto da colectividade galega, que 
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adoptou varias desas conmemoracións como propias8. Esta especificidade mantívose, 
ao noso xuízo, ao longo das décadas de 1940 e 1950, para comezar o seu devalo no 
decurso da década dos sesenta e practicamente desaparecer na década dos setenta. 

6. Unha especificidade dos galegos, aínda que non exclusiva deles, foi o feito de 
que os expatriados incidiron claramente nas dinámicas comunitarias e organizati-
vas das colectividades de emigrantes galegos nos diversos puntos de América, o que 
se reflectiu na integración dos exiliados ou non nas estruturas societarias e mutua-
listas constituídas polos emigrantes. Estas últimas non representaban a totalidade 
da colonia emigrante, senón unha parte minoritaria, aínda que significativa: o esca-
so 20-25 por cento dos emigrantes galegos varóns maiores de idade que se adherían 
a unha asociación étnica. Mais constituían unha estrutura de oportunidades aberta 
ao adoutrinamento e actuación política, amais dun marco de acollida privilexiado. 
A interacción entre exiliados e emigrantes organizados tivo varias faces e, igual-
mente, adoptou diversos modelos segundo os diferentes países. Iso dependía pola 
súa vez de tres factores: a) o grao de artellamento societario dos inmigrantes galegos 
no intre de os exiliados chegaren; b) a orientación sociopolítica predominante desas 
institucións societarias e mais das súas elites, e c) as estratexias dirixidas cara ao 
liderado da comunidade inmigrante por parte dos exiliados, nomeadamente dos 
seus grupos e faccións político-ideolóxicas máis representativas.

POLÍTICA DOS EMIGRANTES E POLÍTICA DOS EXILIADOS

A interrelación entre exilio e emigración non era en absoluto un fenómeno novo. 
Os comezos do asociacionismo galego inmigrante na Arxentina, Uruguai e Cuba 
estiveron estreitamente ligados á axencia como líderes étnicos de expatriados repu-
blicano-federais de xeito complementario a outros actores. O mesmo acontecera, 
por exemplo, cos italianos e con outras colectividades hispánicas9. De feito, na 

8 M. Valcárcel, “O discurso político na prensa galeguista do exilio”, en Núñez Seixas e Cagiao Vila (eds.), 
O exilio galego, pp. 271-88.
9 Vid. A. Duarte, La República del emigrante. La cultura política de los emigrantes españoles en Argentina 
(1875-1910), Lleida: Milenio, 1998, e F. Devoto, Historia de los italianos en la Argentina, Bos Aires: Cámara 
de Comercio Italiana en la República Argentina, 2006, pp. 165-232.
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maioría dos procesos de conformación das colectividades inmigrantes e os seus 
tecidos asociativos entre 1850 e 1930 tivo lugar unha combinación de intereses 
de diferentes actores: expatriados de diferentes camadas (republicanos do , ac-
tivistas anticaciquís, anarquistas, prófugos); emigrantes mobilizados, e elites inmi-
grantes do ascenso económico, tanto na Arxentina como noutros países de 
inmigración masiva10.

Agora, porén, a situación era algo máis complexa. Existían, dunha banda, elites 
societarias autóctonas, forxadas na axitación política, o xornalismo, o sindicalismo e 
o liderado asociativo na América e adoito tamén en Galicia denantes de emigraren, 
ou durante algunha estadía de retorno. Ademais das elites pertencentes aos sec-
tores medio-altos da colectividade, interesadas por diferentes motivos —prestixio, 
clientelismo, poder simbólico— en accederen aos postos directivos das entida-
des de emigrados, existían canda elas os emigrantes que podemos denominar 
concienciados ou mobilizados, activistas que adoito exercían un liderado étnico 
afirmativo no seo da comunidade de inmigrantes e abrigaban proxectos políticos 
de redención do país de orixe, en clave social, cultural ou etnonacional (se non 
de todas ao mesmo tempo). Doutra banda, cos exiliados entraron na lideira polí-
tica, polo control das asociacións de emigrantes, actores condicionados por unha 
experiencia radical (a Guerra Civil) que creara fortes solidariedades entre eles, 
mais tamén unha morea de cismas e animadversións no seo do propio eido das 
forzas que defenderon a República ata a súa caída, con desavinzas internas entre 
socialistas prietistas e negrinistas, cenetistas e comunistas, casadistas e partidarios 
da resistencia ata o final, pasando pola desconfianza mutua que profesaban repu-
blicanos españois e nacionalistas cataláns, vascos e galegos. A iso engadíanse as 
acedas disputas arredor da xestión dos fondos para a evacuación dos refuxiados 
republicanos dos campos franceses cara a América, condicionadas pola rivalidade 
entre a JARE e mais o SERE. 

Igualmente, cos exiliados chegaron algúns protagonistas político-ideolóxicos 
novos, que tiveran escasa presenza na política dos emigrantes con anterioridade á 
Guerra Civil española. Nomeadamente, os comunistas, cuxa influencia foi mo-
tivo de numerosas escisións nas entidades de emigrantes influídas por exiliados 

10 Cf. C. Frid e A. Bernasconi (eds.), De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960), Bos 
Aires: Biblos, 2006. 
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e nos centros e agrupacións republicanas de toda América entre 1943 e finais 
da década de 195011, e que como grupo organizado estiveran practicamente 
ausentes das leas e debates políticos da elite societaria galega con anterioridade a 
1936, monopolizados a grandes trazos por tres grupos: socialistas, republicanos 
e nacionalistas galegos, cada un deles dividido internamente en varias faccións 
e/ou grupos de afinidade e de veciñanza. Xa nunha carta enviada por Ramón 
Suárez Picallo a Eduardo Blanco-Amor dende a República Dominicana en outu-
bro de 1939 se puña en evidencia a nova liña divisoria que o deputado sadense, el 
mesmo activista sindical e comunista durante os seus anos mozos na Arxentina, 
tracexaba entre republicanismo galego e comunismo: “es necesario romper con 
esa gente. ¡Nos hicieron mucho daño! Para el futuro, nuestro perfil acentuado 
de republicanos y demócratas, sin contaminación con ellos, nos será de gran 
utilidad”12.

Os exiliados que se integraron nas colectividades de inmigrantes optaron, na 
maioría dos casos, por tentaren influír ou integrárense en asociacións de inmigran-
tes cuxa natureza era, polo xeral, mutualista-asistencial, recreativa e cultural. Con 
iso, víanse tamén obrigados a modularen a súa mensaxe en termos comunitarios e 
interclasistas, para manteren a afiliación ás entidades e o vencello territorial como 
elo de cohesión. Iso impuña serias eivas á conversión das entidades de emigrantes 
en simples plataformas de propaganda e concienciación política. Algo que non era 
novo: xa acontecera, de feito, con anterioridade a 1936. 

É evidente que non todos os exiliados amosaron interese, dende finais da dé-
cada de 1940, en seguiren activamente vencellados ás actividades políticas. Unha 
boa porcentaxe daqueles dedicouse a reconstruír a súa vida. E non todos os exi-
liados quixeron buscar o contacto coas colectividades de inmigrantes coterráns. 
Polo que as observacións seguintes vanse referir, preferentemente, ás dinámicas de 
interacción entre os sectores organizados (e, xa que logo, visíbeis) da emigración, o 
que podemos denominar as colectividades emigrantes, e mais os sectores igualmente 
visíbeis e máis ou menos coordenados, de xeito formal ou informal, dos exiliados. 

11 Cf. A. Duarte, El otoño de un ideal. El republicanismo histórico español y su declive en el exilio de 1939, 
Madrid: Alianza, 2009, nomeadamente pp. 228-32. 
12 Carta de Ramón Suárez Picallo a Eduardo Blanco-Amor, Ciudad Trujillo, 19.10.1939 (Biblioteca da 
Deputación Provincial de Ourense – Fondo Blanco-Amor [BDPO-FBA]). 
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Podemos sinalar, a grandes trazos, catro modelos de interacción entre colectivida-
des inmigrantes e colectivos exiliados:

1. Nalgúns países, apenas existía comunidade organizada de galegos inmigrantes. 
Velaí o caso de Venezuela. As primeiras asociacións especificamente galegas que se 
crean xorden da iniciativa de exiliados políticos, que fundan a colectividade.

2. Noutros países, como Cuba, a colectividade galega tiña un alto grao de organi-
zación societaria, pero dende a década de 1920 as súas elites dirixentes de signo pro-
gresista tiñan un influxo feble, desempeñando, pola contra, a primacía as elites do as-
censo económico, de orientación sociopolítica acomodaticia ou conservadora, fronte 
ás que os exiliados non puideron impoñerse. As institucións galegas máis importantes 
acabaron por caer en mans dos partidarios do novo Estado franquista dende 194013. 

3. Nun terceiro grupo de países o grao de organización institucional da colec-
tividade galega era moi baixo, mentres o perfil social dos inmigrantes era tenden-
cialmente alto e refractario fronte ás ideas republicanas. Velaí os casos de México, 
Chile ou Brasil.

4. Finalmente, houbo países en que o artellamento societario dos inmigrantes 
era moi mesto, e existían organizacións mutualistas, político-culturais e recreati-
vas nas que os simpatizantes coa causa republicana desempeñaban un claro papel 
director. Así acontecía no Uruguai, nos EE UU ou na Arxentina; sen dúbida o 
exemplo máis claro, así como o auténtico centro político do exilio galego, por mor 
da meirande entidade social e contía da súa colectividade galega inmigrada.

Nestes centros, e nomeadamente na Arxentina, existían unhas elites dirixentes 
de extracción social diversificada, certo capital cultural e relacional e orientación 
política comprometida, o que posibilitou a súa fusión e colaboración cos exilia-
dos14. Pero esa colaboración tamén era extensíbel ás elites societarias de orientación 
esquerdista (socialista, comunista ou sinxelamente republicana) agrupadas en nu-
merosas asociacións microterritoriais (sobre 300) e na FSG constituída en 1921. 
De feito, os exiliados galegos nunca foron abondos para constituíren o groso da 
afiliación deses centros e por tanto refundalos na práctica. 

13 Cf. a descrición de J. Domingo Cuadriello, El exilio republicano español en Cuba, Madrid: Siglo XXI, 2009, 
así como algúns datos en J. A. Vidal, A Galicia antillana: Formación e destrución da identidade galega en Cuba, 
1899-1968, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008, pp. 258-62.
14 B. Cupeiro, A Galiza de alén mar, Sada-A Coruña: Eds. do Castro, 1989, p. 137.
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EMIGRANTES E EXILIADOS: O CASO ARXENTINO

No caso concreto da Arxentina, a chegada dos inmigrantes repercutiu no proceso 
de reorganización e novo artellamento societario da colectividade inmigrante que 
xa comezara con anterioridade á Guerra Civil. Este fora consecuencia da consta-
tación da progresiva inviabilidade económica de entidades de ámbito inferior ao 
comarcal, sobre todo por mor das baixas no número de socios após 1929 —conse-
cuencia da diminución do fluxo migratorio, así como da crise económica dende ese 
ano—, e mais da nidia conformación de bandos político-ideolóxicos organizados 
no seo das elites da colectividade, acentuada pola intensa mobilización inducida 
polo movemento de solidariedade coa República española. 

Que fixeron eses exiliados? Descontando os que se concentraron en buscar un 
traballo, garantir o sustento das súas familias e agardar unha oportunidade para 
voltar a Galicia, pero sen se involucrar na política da colectividade, que tamén os 
houbo (como a viúva de Ánxel Casal, María Miramontes, por exemplo), podemos 
sinalar as seguintes tendencias xerais: 

a)  Os exiliados de tendencia republicana e esquerdista tenderon a converxer cara 
á FSG, reunificada en 1937 logo da súa escisión entre galeguistas e socialistas 
en 1929, e dentro daquela gañaron peso as novas posturas procomunistas, 
diminuíndo en troques o influxo directo dos galeguistas, que non obstante 
continuaron a dar a batalla dentro da Federación ata a década de 1960.

b)  Os exiliados de tendencia galeguista, e algúns dos de tendencia republicana, xo-
garon tanto dentro do Centro Galego como da nova Casa de Galicia e a FSG, en 
cuxo seo apoiaron estratexicamente o proceso de constitución dos centros provin-
ciais a partir da fusión de sociedades microterritoriais. Este proceso comezou pola 
constitución do Centro Ourensán en xaneiro de 1941 e continuou polo Centro 
Pontevedrés (1942), o Centro Lucense (1942), aínda dentro da FSG ata que saíron 
dela en novembro de 1944, e mais o Centro Coruñés (1950), considerados pasos 
intermedios para a constitución dunha grande entidade galega que estendese a 
súa actividade aos eidos político e cultural, deixando o ámbito do mutualismo 
para o Centro Galego15. Con todo, as entidades locais non desapareceron, e esa 

15 Un achegamento, porén excesivamente descritivo e descontextualizado, en G. Vázquez Villanueva (coord.), 
Una historia que no cesa: de los centros provinciales al Centro Galicia de Buenos Aires, s. l.: Xunta de Galicia, 2004. 
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estratexia puxo a mal os sectores galeguistas agrupados arredor da Irmandade 
Galega e do Consello de Galiza cos dirixentes esquerdistas e republicanos da FSG 
e, mesmo, con galeguistas porteños como Eduardo Blanco-Amor16. 

c)  As agrupacións “tradicionais” do republicanismo español na Arxentina se-
guiron a manter unha certa capacidade de atracción de inmigrantes e exilia-
dos, aínda que a súa convivencia dentro de institucións coma o Centro Re-
publicano Español (CRE) fose máis ben inestábel e suxeita á conformación 
de diferentes “grupos de afinidade” no seu seo, dentro dunha institución que 
non prestaba servizos de axuda mutua de ningún tipo.

d)  Fose como unha necesidade de procurar servizos concretos (seguro médico, 
atención en caso de morte ou baixa laboral, etcétera) ou por encontrárense 
con coterráns, moitos exiliados tamén se afiliaron ás grandes entidades mu-
tualistas. No caso galego, esta non podía ser outra que o Centro Galego. Pero 
os exiliados tamén ingresaron, en moitos casos, en asociacións microterrito-
riais que dispensaban servizos limitados (visitas médicas, seguro de accidente, 
etcétera) e que desenvolvían ademais unha apreciábel oferta de lecer e socia-
bilidade étnica de base parroquial ou local.

A integración nas sociedades de emigrantes de vocación apolítica non puido evitar 
as disputas político-ideolóxicas no seu seo. Dentro do Centro Galego de Bos Aires, 
de feito, tivo lugar unha crecente politización das súas disputas internas inducida 
pola división de opinións a respecto da Guerra Civil, que levou, en outubro de 1938, 
ao enfrontamento nas eleccións á presidencia dunha candidatura prorrepublicana, 
encabezada polo inmigrante lalinense Xosé Neira Vidal, e mais a outra teoricamente 
apolítica, liderada por Laureano Alonso Pérez. O triunfo asoballante do primeiro 
inaugurou unha xeira máis ou menos comprometida das directivas do Centro Gale-
go coa causa republicana e co galeguismo, que a grandes trazos había durar ata 1966, 
aínda que con numerosos altibaixos e abondosas reticencias por parte da “burguesía 
inmigrante”, que non se opuña a unha normalización de relacións coa embaixada 
franquista. A tensión entre o teórico apoliticismo e o compromiso ideolóxico implí-
cito de entidades que ofrecían servizos mutualistas e recreativos aos seus coterráns, e 
que temían perder adherentes por mor das divisións políticas, erixiuse nunha dialéc-

16 Cf. a visión de Blanco-Amor en V. F. Freixanes, Unha ducia de galegos, Vigo: Galaxia, 1976, p. 96.
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tica constante na historia política do Centro Galego e das súas diversas agrupacións 
electorais. Esta é, porén, unha historia que aínda fica por escribir17. 

A mobilización político-ideolóxica provocada pola Guerra Civil contribuíra ade-
mais ao xurdimento dunha nova elite dirixente de inmigrantes identificados con di-
versos matices coa causa republicana, que substituíron os da vella xeración de entre 
séculos, á dos que naceran a finais do  e que, en diversas camadas, introduciran 
o republicanismo de carimbo rexeneracionista, o socialismo e mais o nacionalismo 
galego na política da colectividade galaica. Mais agora, o influxo da Guerra Civil e 
das novas achegas dos exiliados inseriu novos factores na dinámica política endóxena 
das colectividades.

1. De entrada, a lealdade exclusiva ás propias siglas partidarias (ou faccións den-
tro dos partidos) máis que á causa da República en xeral, transplantando ás desa-
vinzas políticas internas da colectividade de xeito superposto as rivalidades políticas 
do bando republicano durante a Guerra Civil e a posguerra, o que máis dunha vez 
provocou tensións cos antigos inmigrantes comprometidos. Velaí o caso, nomea-
damente, do xornalista e escritor ourensán Eduardo Blanco-Amor, residente dende 
1919 na capital arxentina, onde se convertera nun dos adaís principais do gale-
guismo republicano: ocupou a dirección de voceiro da FSG, Galicia, en diferentes 
períodos, e distinguiuse pola súa actuación xornalística durante a Guerra Civil para 
recadar apoios en prol da República. Durante a década de 1940, Blanco-Amor 
conservou a súa tribuna de opinión no semanario Galicia, cuxa dirección ocupou 
de novo dende xaneiro de 1943. Dende esa atalaia, o escritor ourensán defendeu 
decote a pertinencia de que as liñas xerais da política galega fosen deseñadas polas 
elites da colectividade inmigrante, e non polos exiliados e as súas retesías político-
partidarias18. Bos exiliados eran só aqueles, como Luís Seoane, Arturo Cuadrado 

17 Cf. un achegamento en M. Fernández Santiago, “Asociacionismo gallego en Buenos Aires (1936-1960)”, en 
X. M. Núñez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, Bos Aires: Biblos, 2001, 
181-201. Sobre o Centro Galego, cf. unicamente algúns datos na crónica de E. Sánchez Millares e G. Vázquez 
Villanueva, Medio siglo en la historia del Centro Gallego de Buenos Aires, Santiago de Compostela: Xunta de Ga-
licia, 1993, que refunde en boa parte a útil obra anterior de R. Rodríguez Díaz, Historia del Centro Gallego de 
Buenos Aires, Bos Aires: s. ed., 1940. A recente obra de M. Padorno, Historia del Centro Gallego de Buenos Aires. 
Centenario 1907-2007, Bos Aires: Eds. Galicia, 2007, dubidosamente é merecente das honras da letra impresa. 
18 Cf. X. M. Núñez Seixas, “A dimensión política de Eduardo Blanco Amor (1919-1950): A difícil andaina 
dun intelectual no galeguismo” Anuario Brigantino, 16 (1993), pp. 227-70, para máis detalles (sobre todo, 
pp. 261-68).
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ou Manuel García Gerpe, que na súa opinión non traían con eles as regueifas do 
desterro, senón que “se han acercado a las masas emigradas para pedir un puesto 
de atención y de cordialidad en sus filas”19. Referíndose neste caso aos galeguistas, 
resumía en 1945 que os exiliados (que el chamaba emigrados) permanecían fieis a 
disciplinas e identidades vencelladas aos partidos políticos da República, mentres 
os emigrados preferían a política dos ideais e dos principios máis xerais, non vence-
llada a identidades partidarias: 

Nuestro ejercicio de la política […] viene a ser, primariamente, un sentimiento, indiscri-
minable del sentimiento patrio, que luego elaboramos ideológicamente plegándolo a la 
realidad —casi diría al realismo— de la función política ejercida por los partidos, pero sin 
llegar nunca a concretar ideologías de partido. Consecuentemente nuestra fidelidad no es 
a los grupos políticos sino a ese esquema de idea que todo sentimiento contiene implícita, y 
nuestro apoyo aparecerá siempre condicionado por la eficacia que la política de los partidos 
puede alcanzar en la plasmación de esa idea. Y, justamente, por tratarse de un sentimiento, 
de un brumoso y fervoroso sentir lo que se quiere sin saber cómo ha de hacerse, su reali-
zación no se halla, para nosotros, tanto en la ideología de un partido como contenida en 
fragmentos de varias.
La novedad de escindir —o de pretenderlo— la masa de los gallegos demócratas de la 
Argentina en concretas ideologías de partidos, no es empeño de los emigrantes —no lo ha 
sido nunca— sino de los emigrados. […] 

Cales eran os ideais suprapartidistas que unirían á maioría dos emigrantes com-
prometidos coa República nesa altura? Un feixe de principios xerais e compartidos, 
que en 1945 xa non abandeiraba de maneira específica ningún partido: 

Los republicanos gallegos de la Argentina éramos, dentro del complejo de la política espa-
ñola, gentes de izquierda, sencillamente. Este sencillamente quiere decir: en materia con-
fesional, inclinados a las soluciones laicas: libertad de culto, escuela libre, legislación sobre 
órdenes religiosas, etc. En materia social, partidarios decididos de nuevas formas jurídicas 
que fuesen capacitando al pueblo español para un más justo disfrute de los bienes de este 

19 E. Blanco-Amor, “La Sexta Guardia”, Galicia, 30.1.1943, p. 1.
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mundo. En materia cultural, partidarios esforzadísimos —los emigrantes hemos sostenido 
innumerables escuelas— de la instrucción del pueblo y de su fácil acceso a las carreras y 
estudios superiores, y en lo regional partidarios de las autonomías, siempre que los elegidos 
para administrar la nuestra aceptasen previamente los ideales básicos de la concepción 
republicana, o sea: libertad religiosa, evolución social, cultura popular20.

Un primeiro obxecto das críticas de Blanco-Amor foran os galeguistas da Irman-
dade Galega e afíns a Castelao. Ante todo, por inmiscírense nas eleccións internas da 
FSG e provocar enfrontamentos entre os diferentes sectores e sensibilidades que co-
existían dentro desta, comezando polas eleccións á súa Xunta Executiva realizadas en 
xaneiro de 1943, así como pola súa promoción dos centros provinciais —que virían 
a facer unha aberta competencia ao proxecto de coordinación de todas as sociedades 
microterritoriais de emigrantes baixo a batuta da elite republicana e esquerdista na 
FSG— e mais pola posterior fundación do Consello de Galiza en 194421. 

Mais outro albo das súas diatribas constituíao tamén o conxunto dos partidos 
republicanos, aos que responsabilizaba dunha visión excesivamente estreita dos inte-
reses da República española co gallo da realización da reunión das Cortes en Méxi-
co en agosto de 1945, antes de anunciarse a renuncia da presidencia por parte de 
Juan Negrín e a formación dun Goberno de concentración presidido por José Giral. 
Blanco-Amor expresaba non só a preferencia do que el denominaba a “masa emigra-
da” por un grande acordo entre os diferentes partidos, senón tamén que esa posición 
“son cosas de emigrantes, no de emigrados. […] nuestra política no es pragmática ni 
utilitaria, sino idealista y patriótica. Para nosotros los partidos de la república no son 
fines en sí, sino medios para que la república se realice, para que cumpla su cometido 
de progreso y avance de España, es decir, para que la patria halle su camino”22. 

Blanco-Amor tamén denunciaba o que estaría a ocorrer no Centro Republicano 
Español de Bos Aires, vedraña institución que afundía as súas raíces na Juventud Re-
publicana Española fundada en 1904, editora do órgano España Republicana dende 

20 E. Blanco-Amor, “Nosotros los Emigrantes”, Galicia, 28.4.1945, p. 1. Cf. tamén o seu artigo “La Fede-
ración y el galleguismo divisionista: Ideas y no coces”, Galicia, 29.12.1945, p. 1. 
21 E. Blanco-Amor, “En defensa de la Federación”, Galicia, 3.4.1943, p. 1. 
22 E. Blanco-Amor, “Al borde de la traición”, Galicia, 11.8.1945, p. 1; id., “Un Gobierno Nacional”, Gali-
cia, 24.11.1945, p. 1. 
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1919, e que coñecera un certo rexurdir coa chegada de varios exiliados republicanos. 
Porén, o Centro Republicano non fixera “emigrantes” aos exiliados, senón que se con-
taxiou dos virus da disputa partidista e divisionista que portaban consigo os expatria-
dos, resultado das experiencias da Guerra Civil e da primeira posguerra, comezando 
pola súa oposición a calquera intelixencia de esforzos cos sectores comunistas: tratába-
se da “pugna partidista que acompañó a los nuevos residentes, es decir, a los exiliados, 
en su destierro”, aínda que recoñecía que esa lea “aquí en Buenos Aires, no ha tenido 
nunca el desgañitamiento, la violencia y la ordinariez que alcanzó en Francia y en 
México”. A fidelidade ás siglas e as desavinzas entre os grandes partidos republicanos 
e as súas faccións incidirían así en “quebrar aquel paralelismo de patria y república, 
que marchaban unidos en la emoción y en la acción de los viejos residentes para 
quienes España y su ansia política de renovación eran la misma cosa; como lo eran 
liberalismo y progresismo izquierdista”. Deste xeito, segundo afirmaba Blanco-Amor 
de novo en abril de 1946, intre en que o Goberno de José Giral se presentaba como 
o posíbel —e derradeiro— Goberno de auténtica unidade republicana no desterro, 
o exilio galego e español en Bos Aires estragara a posibilidade de “no haber opuesto 
una masa de compensación, una contrafigura de discernimiento y de serenidad que 
equilibrase de algún modo la alborotada dispersión de los exiliados de México, 
que tanto daño nos ha hecho”23.

2. Así e todo, malia as hipérboles ás que recorría un Blanco-Amor sempre difícil 
de encadrar politicamente, e que talvez atribuía ao conxunto dos emigrantes os que 
constituían os seus propios principios políticos —definíbeis como un populismo re-
publicano de esquerda—, non só eran os emigrantes os que compartillaban estes pos-
tulados24. Mesmo un exiliado como Alfonso R. Castelao, que en boa medida ideali-
zou as colectividades de emigrantes, e nomeadamente as da Arxentina, concibíndoas 
como auténticos referentes de lexitimidade da Galicia republicana e autónoma por 
riba dos partidos políticos do exilio25, chegaba a semellantes postulados en 1946. Para 
o rianxeiro, que admitía ter cometido un grave erro ao falarlles aos emigrantes galegos 

23 E. Blanco-Amor, “Un gran movimiento de Unidad”, Galicia, 20.4.1946, p. 1. 
24 Blanco-Amor, nos anos finais da súa vida, mantiña, porén, unha visión máis realista do que era o “mito da 
Galiza emigrada”, pois recoñecía que a mobilización política e as grandes institucións republicanas e gale-
guistas da colectividade emigrante foran sostidas por unha minoría: cf. Freixanes, Unha ducia, pp. 95-96. 
25 Para máis detalles, vid. X. M. Núñez Seixas, “Emigración e exilio en Alfonso R. Castelao: Da ‘moura 
fartura’ á ‘Galiza ideal’”, Estudos Migratorios, 15-16 (2003), pp. 9-48
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en Nova York, en 1939-1940, do Partido Galeguista e non de galeguismo suprapar-
tidario, os emigrantes, ao contrario que os exiliados, non entenderían de partidos, 
sendo o seu mundo as ideas e principios xerais e mais o patriotismo. Mais os exiliados 
escorrentaran os “antigos residentes” e contribuíran a crear “antagonismos irracionaes 
[…] tratando de empurrar os emigrados cara o campo franquista, pois soio sinten 
pracer en cobrilos de aldraxes”. Cumpría por iso evitar que as entidades de emigrantes 
se visen contaminadas “xa non pol-o hespañolismo unitarista, senón pol-o divisionismo 
partidista” levado polos refuxiados republicanos. Ora ben, segundo Castelao, foran 
os galeguistas os que fixeran das colectividades galegas na América un pobo con 
máis consciencia nacional que a propia Galicia en 1936, “cultivando primeiramente 
o patriotismo natural de todo emigrado e conducindo así o seu ánimo cara un fito 
reivindicador, que, como mínimo, reclama a autonomía político-administrativa de 
Galiza”. A señardade da patria perdida podía ser un eido adubado para cultivar os 
ideais nacionalistas en América, mais sen facer explicitamente política de partido, por 
moito que esa táctica tamén supuxese para o rianxeiro, no fondo, aplicar “a política 
ideolóxica e programática do Partido Galeguista”26. O propio Luís Seoane tamén se 
fixo eco anos despois da distinción entre política dos emigrantes e política dos exilia-
dos en varias ocasións, e asumiu na década de 1950 e 1960 o carácter comprometido 
da maioría dos emigrantes económicos, fuxidos, na súa opinión, da fame e da opresión, 
fronte á visión pesimista que expresou Celso Emilio Ferreiro nas súas obras de 1968 
Cantigas de escarnio e maldicer e Viaxe aos país dos ananos27. Naturalmente, tanto Cas-
telao como Luís Seoane eran exiliados sui generis, xa que ambos os dous pasaran un 
tempo na Arxentina con anterioridade, foran fillos de emigrantes e despregaran unha 
grande capacidade de empatía con estes últimos.

3. Doutra banda, é verdade que a partir de 1939 foi palpábel o novo protagonismo 
que adquiriron os sectores comunistas, moi pouco significativos nas asociacións de 
emigrantes denantes de 1936. Isto explicábase en parte pola chegada dalgúns exilia-
dos vencellados ao PCE, ou cando menos simpatizantes del, pero igualmente polo 

26 Carta de Castelao aos galeguistas do interior, 31.3.1946, en Castelao. Obras. Vol. 6, pp. 593-614; e carta 
de Castelao a Rodolfo Prada, París, 10.4.1947 (Fundación Castelao, Santiago de Compostela [FC]). 
27 Cf. por exemplo “Un ideal tradicional de los emigrantes”, Galicia Emigrante, 11 (maio 1955), s/p. Para 
unha descrición dos posicionamentos de Seoane, vid. H. González Fernández, Luís Seoane: Vida e obra, 
Vigo: Galaxia, 1994, pp. 56-64.e pp. 165-67.
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novo prestixio que este partido —que non descoidara dende Nueva Galicia os cha-
mamentos afervoados ao apoio dos galegos de América— adquirira polo seu prota-
gonismo militar na guerra e pola súa disciplina e unidade, fronte ao espectáculo de 
desunión que ofrecían os partidos republicanos no exilio. Con todo, o PCE xamais 
tivo unha organización moi nutrida na Arxentina e, na práctica, constituíuse de xeito 
formal en 1943, pero non a partir de exiliados, senón sobre todo de militantes do 
Partido Comunista Arxentino que eran españois e que editaron varias revistas, como 
Pueblo Español28. Ese protagonismo comunista, porén, foi constante motivo de ten-
sión nas asociacións de inmigrantes comprometidos coa República, nomeadamente 
no seo da FSG porteña, como o fora anteriormente nas Sociedades Hispanas Confe-
deradas ou no Frente Popular Antifascista Gallego de Nova York29. Coa diferenza de 
que, se no seo das organizacións dos emigrantes galegos en Nova York se tratara da 
oposición entre anarquistas e comunistas, transplantada dende a España en guerra, 
pero que tamén reflectía a militancia sindical de moitos líderes no propio movemento 
operario norteamericano, en Bos Aires os bandos debuxábanse de xeito menos nidio 
entre republicano-esquerdistas, comunistas e galeguistas, con numerosos actores que 
compartían varias fidelidades ou bambeaban entre uns eidos e outros, dependendo 
de elos de veciñanza, de fidelidade persoal ou sinxelamente de lealdade ás institucións 
dos emigrantes que xa existían con anterioridade. 

4. Ata que punto esas percepcións eran reais? Podemos afirmar que a división 
entre “política dos emigrantes” e mais “política dos exiliados” era na altura de me-
diados da década de 1940 máis unha imaxe que unha realidade. Os exiliados, e 
boa parte dos emigrantes concienciados que compartiron lugares de sociabilidade 
e identidade política con aqueles, tendían a ver nos “antigos residentes” toda sorte 
de vezos e tachas, resumíbeis na procura do interese individual por riba dos ideais 
colectivos. Os “emigrantes”, malia estaren orgullosos de acollérenos, vían tamén 
nos exiliados maiormente personaxes que só traían canda eles rancor, leas herdadas 
da Guerra Civil (dentro do mesmo bando republicano) e fidelidade a agrupacións 
políticas que tiñan máis de existencia nominal que operativa no desterro, nomea-
damente dende finais da década de 1940. Ora ben, ese divisionismo fora unha 
acusación frecuente que os sectores políticos enfrontados da colectividade galega 

28 Cf. Díaz, Historia, pp. 108-15. 
29 Cf. N. Pérez Rey, “Unha achega á emigración galega a Nova York”, Estudos Migratorios, I:2 (2008), pp. 31-61.
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se botaban uns aos outros dende finais do ; e tamén era un laio común entre 
as elites ilustradas e iluministas da colectividade galega o desprezo soterrado polos 
inmigrantes que só trataban de arrequecer e asimilarse na sociedade arxentina, 
contribuíndo coa súa actitude á falla de creto xeral de Galicia e España na Arxen-
tina. O inmigrante consciente e con ideais rexeneradores opúñase aos Manoliños e 
crustáceos de mostrador só preocupados de acrioulárense30.

5. Cómpre lembrar que con anterioridade a 1936, e de xeito particular durante o 
período que vai da I Guerra Mundial ao estalido da Guerra Civil española, a colecti-
vidade galega e española na Arxentina distara de ser un paraíso de unanimidade pa-
triótica e republicana, e moito menos que sobexasen nela os grandes acordos arredor 
de principios fundamentais e compartillados. As disputas da elite inmigrante dende 
1870, se non dende denantes, tiñan orixe en diferentes posicionamentos a respecto da 
política galega e española, e os bandos existían. Era certo, porén, que os emigrados 
non facían política “de partido” en senso estrito á hora de xogaren as súas cartas den-
tro da estrutura de oportunidades que lles abría o tecido institucional da colectividade 
galega, artellado de maneira cada vez máis mesta dende 1904. As faccións diversas do 
republicanismo español, primeiro, do movemento obreiro, despois, e do galeguismo 
acharon traducións e modulacións diversas e propias dentro da colectividade galega e 
española, dende a fundación da Liga Republicana Española (LRE) en 1903 á Agru-
pación de Socialistas Españoles, ou os diversos grupos galeguistas que se vencellaron 
de maneira independente ás Irmandades da Fala e, máis tarde, ao Partido Galeguista. 
Os elos coas formacións políticas coas que se identificaban en Galicia e España eran, 
porén, moito máis laxos, e a súa autonomía de actuación practicamente total, o que 
tamén conviña tanto ao seu obxectivo de concitar vontades entre os emigrantes como 
ao propósito pouco disimulado dende Galicia e España de que os emigrantes, sobre 
todo, financiasen, e talvez que enviasen ideas. 

Entre os diversos sectores politizados da colectividade galega, que constituían pola 
súa vez unha pequena minoría das elites societarias desta, existía unha acre rivalida-
de política pola disputa do poder simbólico e efectivo, que consistía no liderado das 
asociacións de emigrantes, fosen de ámbito parroquial, fosen as varias institucións 
que federaban esas asociacións (a FSG, 1921, ou a Federación de Sociedades Agrarias 

30 Cf. X. M. Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario. Estereotipos, representacións e identidades dos galegos na 
Arxentina (1880-1940), Santiago de Compostela: USC, 2002, pp. 157-70.
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e Instructivas da provincia da Coruña); e os tons da disputa político-ideolóxica non 
eran menos “cainitas” que os que se estilaban no país de orixe. As divisións e os en-
frontamentos dialécticos entre progaleguistas e prosocialistas no seo da FSG durante 
o período 1925-1936, salferidas de alusións ad personam e que lanzaban cuestións, 
por exemplo, como a condición de idioma para o galego (e a pertinencia do seu uso 
público), ou o suposto carácter caciquil da reivindicación da autonomía de Galicia, 
non tiveron moito que envexar aos posteriores reproches entre as diferentes faccións 
do exilio de 1939. Só eran diferentes no ton: non se debatía tanto de siglas como de 
ideas e formulacións. 

6. Durante a Guerra Civil española, as urxencias da mobilización de recursos en 
prol da República contribuíran a impoñer un certo compás de espera a esas discusións. 
O espazo que os galeguistas conquistaran na colectividade grazas á mobilización de 
adhesións pola causa do Estatuto vírase reducido pola lóxica de unidade antifascista 
en clave española e republicana coa que os sectores socialistas, ferreñamente antigale-
guistas, reconquistaron pola súa vez parte do espazo perdido. A tregua era, pois, terri-
belmente inestábel, como non deixaban de advertir varios dos líderes da colectividade 
cando informaban aos seus interlocutores na España republicana do que en Bos Aires 
acontecía31; e, de feito, cesou en canto a República perdeu a guerra. 

Apreciouse así en varias crebas de fráxiles coalicións máis ou menos frontepopu-
listas e galeguistas. Deste xeito, socialistas e galeguistas volveron enfrontarse no seo 
da FSG; a coalición republicana que conquistara a presidencia do Centro Galego 
en outubro de 1938 comezou a sufrir fendas dende 1939, cando o seu secretario, o 
galeguista Rodolfo Prada, dimitiu do seu cargo; e a fusión do Grupo Galeguista de 
Bos Aires —antiga delegación do Partido Galeguista na capital arxentina— co coro 
Ultreia —inspirado polos galeguistas— e mais a Casa de Galicia (escisión da Nueva 
Casa de Galicia en 1933, continuadora, pola súa vez, da primixenia institución nada 
en 1918), que dera lugar en 1937 á Agrupación Casa de Galicia como proxecto de 
constitución dunha grande entidade controlada polo nacionalismo galego, rematou 
en 1941, cando a sección mutualista e “apolítica”, que non agachaba o seu desexo de 
achegarse ao Consulado franquista, acabou por provocar a saída dos galeguistas, que 
acabaron por confluír na Irmandade Galega en decembro de 1941.

31 Vid. por exemplo o detallado informe enviado por Eduardo Blanco-Amor a Rafael Dieste e Xoán Xosé Pla, 
secretario xeral da Xunta Executiva do PG en Barcelona, dende Bos Aires o 20.4.1937, en BDPO-FBA. 
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7. Había outro punto en que non existiron grandes diferenzas entre o período 
anterior e posterior á chegada dos exiliados. Ata 1939-40, practicamente todos os ac-
tores politicamente concienciados da colectividade galega da Arxentina estaban obri-
gados a afacer e modular os seus discursos ás necesidades concretas dos emigrantes, 
que consistían sobre todo en protección mutua, asistencia sanitaria e recreo. Pois a 
única maneira de atraer adherentes ás asociacións era mantendo un equilibrio entre 
fins sociopolíticos máis ou menos explícitos, cobertura de necesidades prácticas dos 
socios e fomento da solidariedade étnica a diferentes niveis. As entidades, mesmo 
as asociacións microterritoriais, que máis se dedicaban á política atraían tendencial-
mente moitos menos socios que as que prestaban servizos mutualistas de diferente 
alcance e natureza; e o perfil social daquelas era máis acomodado, malia os desafogos 
retóricos obreiristas, que os das entidades máis realmente interclasistas32. O discurso 
dos actores máis politicamente concienciados da colectividade galega dende finais do 
século , que soñaban con converter as colectividades emigrantes en recreacións 
(ou, cando menos, en representacións sublimadas) dunha patria mellor e con cana-
lizar recursos materiais e inmateriais dende elas para a redención nacional, social, 
cultural e política —ou unha mestura de todos os obxectivos— dos seus lugares 
de orixe, víase obrigado así a se tinxir de interclasismo, patriotismo a diversos niveis 
e saudosismo máis ou menos morriñento. Iso seguiu a ocorrer mesmo no caso de 
asociacións locais creadas en pleno contexto de posguerra e por activistas ligados á 
FSG e á causa republicana e de esquerda, como a sociedade Residentes del Ayunta-
miento de Portas y sus Contornos, fundada en 1943, que procuraba ben insistir nos 
seus fins apolíticos, na lembranza da terra de orixe e na instrución no lugar de orixe 
como elementos aglutinantes dos seus estatutos e do seu discurso, para atraer uns 160 
asociados; nos anos vindeiros, a tensión entre apoliticismo explícito e compromiso re-
publicano implícito non deixou de causar disputas internas na entidade33. O xogo dos 
equilibrios internos para manter a viabilidade das institucións foi algo ao que tamén 
se tiveron que afacer as diversas agrupacións republicanas e democráticas de exiliados 

32 Témolo amosado así, p. ex., ao compararmos varias asociacións microterritoriais de Bos Aires entre 1904 e 
1936: cf. o noso artigo “La récreation de la paroisse: les immigrants galiciens à Buenos Aires (1900-1940)”, 
Hommes et Migrations, 1256 (2005), pp. 6-24.
33 Cf. a descrición de C. Buceta, “Inmigración, subjetividad y política. Crónicas de la Sociedad de Portas”, 
Boletín del CIRSP, 2 (2009), pp. 15-24. 
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españois na Arxentina e noutros países latinoamericanos despois de 1947, cultivando 
o patriotismo liberal, a cultura e ata onde era posíbel o mutualismo como formas de 
manter vivo o lume sacro da cultura política republicana34.

8. Unha maior diferenza viña marcada polo diverso grao de arraizamento no país 
de recepción dos actores políticos da colectividade galega. Os emigrantes, malia faceren 
política ollando cara ao país de orixe, non podían evitar ao mesmo tempo seren parte 
da sociedade arxentina. Este era un eido en que moitos líderes societarios eran activos, 
tiñan simpatías, votaban (no caso de estaren naturalizados) ou militaban en sindicatos 
e asociacións, o que tamén se traducía na maneira de facer política dentro da colectivi-
dade, ante todo polos empréstitos ideolóxicos e de cultura política que os diversos sec-
tores de inmigrantes concienciados experimentaran do contorno político arxentino, que 
ían dende o radicalismo ata o socialismo de Juan B. Justo. Mesmo os galeguistas reci-
biran influencias diversas (dende o humanismo de José Martí ata algúns empréstitos 
simbólicos) dos nacionalismos latinoamericanos, e tracexaran xenealoxías comúns cos 
mitos históricos elaborados pola narrativa nacionalista arxentina (e doutros países). 

Os exiliados, pola contra, chegados polo xeral en idade máis madura, adoitaban 
ter un interese moito menor pola política do país que os acollía, aínda que máis dun 
contase con boas conexións nos círculos influentes da sociedade arxentina. Con eles 
chegaban referencias concretas a fidelidades e disputas políticas que os emigrantes só 
coñeceran dende a distancia. Con todo, cabe preguntarse se no longo prazo, e dado 
que os emigrantes mobilizados foron perdendo, dende 1936, o contacto coa Galicia de 
aquén mar, e nomeadamente no caso das sociedades microterritoriais —o verdadeiro 
viveiro das elites progresistas da colectividade inmigrante galega entre 1904 e 1936—, 
se perdera de maneira progresiva a interacción cos proxectos e empresas sociopolíticas 
que se desenvolveran por iniciativa dos porteños en freguesías e concellos de Galicia, 
dende a promoción de escolas ao apoio a periódicos locais e sociedades agrarias. Os 
emigrantes mobilizados pasaron de forma progresiva, igual que os exiliados, a venera-
ren un tempo pasado de perspectivas de mudanza sociopolítica e cultural na terra de 
orixe, que simbolizaron na República perdida e recreada dende a distancia35. 

34 Cf. Duarte, El otoño, pp. 259-302. 
35 Cf. por exemplo o caso da sociedade Hijos de Ferreira de Bos Aires e Montevideo, a través das cartas dos 
seus promotores, os irmáns Naveiras, en X. M. Núñez Seixas e R. Soutelo Vázquez, As cartas do destino. Unha 
familia galega entre dous mundos, 1919-1971, Vigo: Galaxia, 2005, pp. 147-70. 
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9. Xa que logo, a política en senso amplo sempre estivera presente na colectivi-
dade galega, de maneira máis evidente na FSG, de xeito moito máis esluído no Centro 
Galego, cuxo crecemento en socios e cuxo poder institucional obrigaba ás súas elites 
directivas a manteren un acusado equilibrismo político, e que se converteu ademais no 
feudo dunha elite inmigrante composta de emprendedores de éxito. As diversas agru-
pacións que concorrían pola presidencia do Centro Galego dende a década de 1920 
obedecían moito máis a afinidades persoais e grupos de intereses concretos que a mi-
litancias políticas explícitas. E os grupos máis concienciados politicamente adoitaban 
optar por exercer influencia, máis que por participar abertamente nas disputas polo 
poder, buscando redes relacionais de penetración máis que enfrontamentos abertos en 
contenda electoral. Para iso, nada mellor que repartir afiliados e simpatizantes entre 
diversas candidaturas para postos de xuntas directivas, comisións de contas e un longo 
etcétera. Todos participaron nese xogo, e mesmo os grupos máis “radicais” e inconfor-
mistas, como podía ser a Sociedade Nazonalista Pondal entre 1930 e 1936, e ás veces 
os anarquistas dende 1905, adoptaran estas estratexias. No pano de fondo da escasa 
participación dos afiliados ás asociacións de emigrantes nos procesos electorais e nas 
asembleas en que se elixían as xuntas directivas, o fenómeno máis usual ata a Guerra 
Civil española, e mesmo despois dela, foi a conformación de grupos de afinidade entre 
diferentes sectores das elites das asociacións, con base en elos de camaradaxe política, 
veciñanza, parentela ou mesmo de tipo clientelar. E dos arranxos e enfrontamentos 
entre esas elites alimentábase a política da colectividade galega. 

Algo semellante, no fondo, seguiu a acontecer na posguerra. Aínda que houbo 
novos actores, como os comunistas, a base de recrutamento dos grupos de afinida-
de política que disputaban o poder no Centro Galego, na Casa de Galicia ou na 
FSG eran, fundamentalmente, os emigrantes ou “antigos residentes”, moitos deles 
cun amplo historial de emigración e reemigración, militancia política en Galicia e 
na Arxentina (ás veces precedido dun tempo anterior de militancia en Cuba ou nos 
EE UU, e que reemigraran dende eses países á Arxentina), e de rotación por diver-
sos postos directivos en asociacións locais, galegas e españolas asemade. 

É problemático, porén, apoñerlles aos exiliados galegos que se instalaron na Arxen-
tina logo de 1939 un influxo decisivo na reorientación das súas estratexias de liderado e 
de influencia, fóra dalgúns casos concretos. E non sempre levaron canda eles proxectos 
de “reorganización” sectaria de grupos políticos e capeliñas personalistas. Por poñer un 
caso, cando Castelao chega a Bos Aires en xullo de 1940 afirmaba querer ser un “ga-
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leguista sen partido”. Aos poucos meses da súa arribada, tentou reorganizar as forzas 
do nacionalismo galego na Arxentina, para o que, logo de varias xuntanzas, concibiu 
o proxecto da Irmandade Galega, organización de orientación galeguista, pero su-
prapartidaria, desbotando propostas elaboradas por emigrantes como Lino Pérez que 
incidían máis ben en fortalecer a cohesión como partido do Grupo Galeguista en Bos 
Aires. Mais o rianxeiro vía niso unha estratexia trabucada36. A Irmandade Galega, 
constituída como organización alternativa con carácter suprapartidario en decembro 
de 1941, chegou a contar cuns 160 asociados en vida de Castelao. Non eran moitos, 
pero ata certo punto tratábase dunha militancia selecta: entre eles contábanse varios 
presidentes e directivos de asociacións galegas, antigos membros da Sociedade Nazo-
nalista Pondal e da delegación porteña do Partido Galeguista, así como varias incor-
poracións novas. Os exiliados, porén, non pasaban dun dez por cento dos afiliados37. 

Non demasiado diferente era a situación en institucións como o Centro Republi-
cano de Bos Aires, onde a chegada dos exiliados constituíu un factor moi significativo 
para o incremento das afiliacións a este, mais onde o groso dos seus asociados seguía 
a encadrarse na categoría dos inmigrantes mobilizados38. Ou na FSG, en que unha 
minoría de exiliados se sumou, ás veces en postos destacados —como Manuel García 
Gerpe ou Arturo Cuadrado Moure—, ás actividades societarias, mais na que a batu-
ta seguiu a corresponder aos inmigrantes mobilizados, que en moitos casos integraron 
aos exiliados na cultura política da Federación, máis que deixarse “vampirizar” pola 
cultura política inserida polos exiliados. 

10. Por tanto, nin os exiliados foron determinantes en inserir unha “política de 
partido” (neste caso, de selo galeguista), nin os antigos residentes formularon de ma-
neira preferente estratexias de “unidade” suprapartidista. Tratábase ao noso enten-
der dunha simbiose constante entre emigrantes e exiliados, con ritmos cambiantes, 
na que os exiliados adoptaron hábitos dos emigrantes, e os emigrantes adoptáronos, 

36 Vid. o proxecto (elaborado por Lino Pérez) para a reorganización do Grupo Galeguista, sometido á Comisión 
Especial para o seu estudo, reunida na Casa de Galicia o 16.9.1940, na Fundación Penzol (Vigo)-Fondo Castelao 
(FP-FC); tamén, carta de Castelao a Ramiro Isla Couto, Bos Aires, 26.6.1941 (FC).
37 Libro de Socios da Irmandade Galega, en Arquivo da Federación de Sociedades Gallegas de Bos Aires, carpeta 
“Irmandade Galega”.
38 B. Ortuño, “La comunidad española de Buenos Aires: un estudio sobre el exilio y la emigración (1936-1956)”, 
Tese de doutoramento, Universidade de Alacante, 2010 (agradézolle á autora o permiso para consultar unha 
parte desta denantes da súa defensa).
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pola súa vez, dos exiliados. Seguía ademais habendo galeguistas que, quer por teren 
unha sensibilidade política de esquerda, quer por fidelidade cara á FSG, seguiron 
vencellados a esta última organización e non de maneira preferente ao Consello de 
Galiza. Pero mesmo no que adoito foi considerado por parte dos seus opoñentes, 
comezando por Blanco-Amor, como unha mostra do “divisionismo” inserido polos 
exiliados, como foi a fundación do Consello de Galiza en 1944, hai que lembrar que 
as fronteiras entre que se debía aos emigrantes e que se debía aos exiliados non eran 
sempre tan claras. Un dos primeiros proxectos institucionais para a Galicia autónoma 
no exilio que foi manexado por parte da Irmandade Galega, e que foi un precedente 
non nato do posterior Consello de Galiza, consistira na constitución dun consello 
representativo da Galicia emigrada, a Xunta de Galiza, que había de converterse no 
depositario dos anceios autonomistas e da vontade republicana do país, tendo como 
base de lexitimidade transitoria as institucións representativas dos emigrantes e re-
unindo a “todol-os galegos libres de América n-unha soia vontade patriótica, poñen-
do por riba das ambicións de partido o amor a Galiza e â sua liberdade”39. Ese proxecto 
xurdiu dos propios galeguistas residentes en Bos Aires, en concreto de Fuco Regueira, 
administrador do periódico Galicia da FSG40. Do mesmo xeito, aínda que a estratexia 
de constitución de centros provinciais derivados da fusión de entidades parroquiais e 
comarcais, posta en práctica dende 1941 e que foi interpretada como un ataque á súa 
liña de flotación pola dirixencia da FSG, foi concibida polos sectores nacionalistas, 
cómpre non esquecer que entre os defensores había exiliados e emigrados que tamén 
eran exiliados (como Antón Alonso Ríos, sen ir máis lonxe); e que se trataba dun 
modus operandi que se afacía perfectamente ás convencións seguidas polos procesos 
de fusión e división que caracterizaran o mundo do asociacionismo microterritorial 
galego con anterioridade a 1936. No fondo, era máis do mesmo: mimetismo do que 
era facer política na colectividade galega, máis que “divisionismo” exiliado.

Os galeguistas porteños, en todo caso, foron mestres no sucesivo en exercer a arte 
da influencia dentro das eleccións, as leas internas polo poder e as directivas resultan-
tes das grandes institucións da colectividade, comezando polo Centro Galego. Era 
unha arte que moitos exiliados republicanos consideraban simple “caciquismo”, mais 

39 Proxecto manuscrito dunha Xunta de Galiza, sen data (ca. 1944), en FP-FC. 
40 Vid. X. B. Abraira, “Francisco Regueira, galeguista. Algúns apuntes para a historia do movimento gale-
guista antre nós”, Orientación Gallega, III:20 (febreiro 1964), pp. 4-6.
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que, no fondo, supuña unha clara continuidade a respecto do que fora o seu proceder 
dende a súa irrupción como grupo organizado en 1918-1919, cando a Agrupación 
Rexionalista “A Terra” acabou confluíndo con outros grupos para inspirar a Casa de 
Galicia. Algúns dos seus adaís, como o peroxán Rodolfo Prada Chamochín, o gran 
factotum do galeguismo porteño na posguerra, xa tiñan unha longa experiencia nesas 
artes dende 1918-1919. Agora, porén, a estratexia era máis sutil e non consistía en 
refuxiarse nunha organización, como no fondo seguían a facer os socialistas ensarilla-
dos nas leas polo control da Federación de Sociedades Galegas, senón ter adherentes e 
simpatizantes en todas as faccións. Rodolfo Prada resumía así nunha carta cal fora o 
modus operandi do grupo galeguista perante as eleccións do Centro Galego realiza-
das en 1947, nas que triunfara a Agrupación Galicia, liderada polo adiñeirado ouren-
sán José Villamarín Prieto, presuntamente home moi acomodaticio coas institucións 
do réxime franquista. Nin o novo presidente era tan mao, nin os presumibelmente 
prorrepublicanos e galeguistas foran tan bos; e o fundamental era seguir a conservar 
a comisión de Cultura e a redacción do voceiro do Centro:

Pol-o que se refire as eleuciós do Centro Galego non foron as cousas coma se pregoáron, 
felismente. O que ocurreu é que foi derrotada a candidatura dos que viñan gobernando 
a istitución fai anos (Agrupación “Celta”, que derraderiamente viña descarriándose pol-a 
culpa do “grupo de Lalín” que a mangonea) coma xusto castigo pol-as desviaciós en que 
viñan incurrindo. O noso cabezaleiro Daniel [Castelao], eu e outros, os condenamos pú-
blicamente pol-a sua inconducta desleial. E o eleitorado déulle o trunfo a lista da Agrupa-
ción “Galicia” a cal de ningunha maneira se presentou no caraiter que vosté indica. E unha 
agrupación na que hai de tudo, mais na que predomiñan xentes que son da nosa banda. 
E o que saiu elexido presidente, —Don Xosé Villamarín—, home centrista impúxose a 
ñorma de respetar os sentimentos da maioría dos socios do Centro. De maneira que as 
cousas, pol-o dagora non soio non van máis mal, senon que milloraron. Pol-o de pronto a 
nova Xunta formou a Comisión de Cultura pra iste ano escrusivamente con xentes nosas: 
Blanco Amor, Don Pedro Campos Couceiro, Avelino Diaz, Xavier Bóveda (que por razós 
persoaes non aceptóu), Federico Ribas, Manoel Silva e máis eu. A mín desiñáronme, non 
embargantes istar afiliado a “Celta”41.

41 Carta de Rodolfo Prada Chamochín ao antigo presidente da Sociedade Nazonalista Pondal, Bieito Fernán-
dez, Bos Aires, 20 de febreiro de 1948 (Arquivo de Bieito Fernández Álvarez, Lugo). 
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Esta maneira de actuar acomodábase ás esixencias das grandes institucións mu-
tualistas, que tiñan moitos socios e, xa que logo, intereses que defender que ían 
alén das regueifas políticas que obsesionaban aos exiliados e aos emigrados máis 
comprometidos. Era un corsé difícil de tronzar. Velaí a evidente observación dun 
dirixente do Centro Republicano Español, José Venegas, nunha carta a Ángel Os-
sorio y Gallardo en decembro de 1941: “Si se formara mañana para el Centro Ga-
llego una candidatura integrada por los españoles de más probado republicanismo 
entre los antiguos residentes, tampoco creo que deberíamos apoyarla, porque una 
vez elegidos, en cuanto se plantease una contradicción entre los intereses del Centro 
Gallego y la conveniencia republicana, optarían por lo primero”42. 

A divisoria, en todo caso, non era tanto a que separaba a “política dos emigran-
tes” da “política dos exiliados”, senón a que arredaba as asociacións militantes das 
asociacións mutualistas. E iso acontecía denantes e despois de 1936-1939. 

“XURELOS” E VELLOS EMIGRANTES: UNHA NOVA DIALÉCTICA?

En último lugar, cómpre sinalar que un fenómeno xeral que atinxiu a gran maio-
ría das colectividades de emigrantes galegos xa asentados en América, e mais aos 
exiliados que nelas se integraron, foi a falla de relevo xeracional do exilio, e mesmo 
da primeira camada de exiliados de 1880-1930, perante a nova vaga de emigración 
económica que, malia incluír dentro dela máis dun exiliado político ou desafecto 
ao réxime franquista, se distinguiu por unhas características sociolóxicas, e unhas 
orientacións sociopolíticas, sensibelmente diferentes. O mesmo Castelao, de feito, 
nunha das súas últimas mensaxes, datada o 28 de xuño de 1949, aludía de ma-
neira breve pero contundente ao que el interpretaba como falla de ideais demo-
cráticos desa nova vaga de inmigrantes, e denunciaba “a mentalidade dos novos 
emigrantes galegos, que veñen a enriquecerse cos métodos correntes en Hespaña. 
Falaría da emigración dos xurelos con tanto respeto como falaría da emigración 
dos galegos de hoxe en día”43.

42 Carta de José Venegas a Ángel Ossorio y Gallardo, 17.12.1941, citada por B. Ortuño, “La comunidad española 
de Buenos Aires”.
43 “Mensaxe do presidente do Consello de Galiza”, A Nosa Terra, 469 (xullo 1949). 
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Probabelmente Castelao só enxergaba unha parte da realidade multiforme da nova 
inmigración procedente de Galicia dende 1946-1947. Entre os acabados de chegar ha-
bíaos que buscaban na Arxentina non só novas oportunidades laborais, senón tamén 
un clima de maior liberdade política do que coñecían en España, incluíndo resisten-
tes ao franquismo, desconformes, antigos represaliados e presos. Tratábase, con todo, 
dunha inmigración integrada maioritariamente por labregos nados nos finais dos anos 
vinte e ao longo da década dos trinta. Eran fillos da represión, do racionamento, das 
requisas das Xuntas de Abastos, do medo e da pobreza, a maioría deles co servizo mi-
litar feito no exército español —do que moitos gardaron unha boa lembranza, por nel 
aprenderen algún oficio ou completaren a súa alfabetización, o que lles fora de grande 
utilidade na emigración—, e moitos deles arribaban marcados por un certo verniz de 
adoutrinamento franquista; ou, cando menos, sen memoria do que fora a II República, 
a mobilización sociopolítica e asociativa anterior a 193644. Aínda en 1958, un emigrante 
en Montevideo de conviccións laicas e republicanas, Vicente Naveiras, escribíalle ao seu 
sobriño en Ferreira (San Sadurniño) que “los que vienen ahora de esas tierras […] bienen 
tan cambiados parece que no solo perdieron la moral sino también la dignidad”45.

Todo o anterior non excluía o descontento pola situación socioeconómica, pola 
miseria e as privacións da posguerra, que tamén estenderan certas actitudes sociais de 
oposición máis ou menos activa a determinados aspectos da política do réxime fran-
quista. Pero a política era un tema tabú, e o consentimento unha actitude estendida46. 
Un emigrante da parroquia de San Tirso de Vilanova (Malpica) nado en 1928, que 
chegou a Bos Aires en 1952, lembraba así anos máis tarde: 

Veníamos de convivir con el franquismo, pero yo nunca me di cuenta de que Franco era un 
dictador. Pertenecíamos a una familia muy católica y eso era sinónimo de franquista […]. 

44 Exprésano así algunhas autobiografías de emigrantes desta xeración: vid. por exemplo L. Varela, De Galicia 
a Buenos Aires —Así es el cuento—. Recuerdos desde el Bar La Cancha, Bos Aires: Eds. Volpe, 1996, pp. 41-44; 
J. Bodelón, Vida azarosa de un emigrante, Lugo: Alvarellos, 1995; X. M.a Manteiga, Cartas dun emigrante, Bos 
Aires: Ed. do autor, 1996; B. Fernández, Paleto de aldea, Bos Aires: Sophos, 1960. Igualmente, vid. as obser-
vacións de J. Puga, Así fue nuestro destino, s. l. [Bos Aires]: s. ed., 1988. 
45 Carta de Vicente Naveiras a J. A. Naveiras, Montevideo, 12.3.1958, citada en Núñez Seixas e Soutelo, As 
cartas, p. 178. 
46 Vid. A. Cabana Iglesia, Xente de Orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia, Santa Comba: 
TresCTres, 2009. 
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Éramos amigos del cura y de la guardia civil, y aunque yo de política no entendía absolu-
tamente nada, igual aplaudía los discursos del Caudillo. […] Por las buenas o por las ma-
las, blancos o rojos, obedecíamos al pequeño gigante aunque nos matara de hambre. Había 
que pagar las consecuencias de la guerra y sin protestar. En Galicia éramos la gran mayoría 
franquistas y estábamos orgullosos de haber ganado la guerra. Si este era el premio de los 
ganadores, el botín fue bien escaso47.

Ao chegaren a América e integrárense en sociedades moitas veces lideradas polos 
antigos emigrantes republicanos, ou ben influídas polos exiliados, moitos deles experi-
mentaron rexeitamento perante a ausencia dos símbolos españoles. Por exemplo, cando 
co gallo das festas locais ou de conmemoracións na sede dos centros non ondeaba a 
bandeira bicolor, algo que deu lugar a novas edicións de guerras das bandeiras na dé-
cada de 1960 en varias sociedades locais, como o Centro Tui-Salceda de Bos Aires48. 
Para unha parte deses novos emigrantes, o seu ascenso ao liderado das institucións mu-
tualistas e recreativas, xenerosamente apoiado pola diplomacia franquista, constituía 
unha parte das súas expectativas de recoñecemento público, paralelas á súa mobilidade 
social ascendente. E niso atoparon apoio daquel sector profranquista das colectividades 
emigradas, ou cando menos dos que devecían por “normalizaren” relacións co poder 
imperante en España, entre os que de cando en vez se atopaba algún antigo emigrante 
mobilizado pola República que, retornado á súa terra natal de visita nas décadas de 
1950 e 1960, cando a etapa máis forte da represión xa amainara, chegaba á conclusión 
de que en Galicia non se vivía tan mal49. O contacto máis frecuente coa terra de orixe, 
favorecido pola xeneralización do transporte aéreo, así como a constatación da supervi-
vencia do franquismo, o esmorecemento da memoria republicana e os sinais de despre-
gamento económico na España da década de 1960 cuestionaron moitas certezas. E 
Arxentina, pola súa vez, distaba de ser unha democracia modélica.

Por suposto, xeneralizar e categorizar implica salientar as condutas e tendencias 
maioritarias, polo que sempre ten algo de inxusto. Pois non é menos certo que, igual 

47 Varela, De Galicia a Buenos Aires, p. 51.
48 Entrevista do autor con Luis M. González, secretario de cultura da Casa Tui-Salceda de Bos Aires (Bos Aires, 
outubro de 1998).
49 Foi o caso, por exemplo, do antigo arredista e logo membro da Irmandade Galega Lino Pérez, cando voltou 
a Galicia por un tempo en 1960: vid. Díaz, Historia, p. 239. 
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que acontecerá no caso da emigración a Europa, tamén a segunda vaga migratoria 
socializará en política máis dun campesiño, e máis dun emigrante entrará en contacto 
coa cultura política dos exiliados e das antigas elites comprometidas da colectividade, 
recollendo o seu legado e identificándose con el50. A supervivencia ata a actualidade da 
FSG en Bos Aires, grazas ás achegas de novos inmigrantes de posguerra, é un bo exem-
plo; pero tamén o é o seu lento esmorecemento. Pero como tendencia xeral e maiorita-
ria, e tendo en conta o que aconteceu nos ámbitos institucionais autónomos e específicos 
da colectividade galega, pensamos que na altura de finais da década de 1950 xa non 
existía, se algunha vez for a tal, unha dialéctica entre política dos emigrantes e política 
dos exiliados. O que emerxeu foi unha nova contradición de intereses e cosmovisións, 
e por tanto de visións da patria dende a distancia, entre antigos residentes mobilizados e 
emigrantes, por unha banda, e novos inmigrantes pola outra. A desproporción do baixo 
número (relativo) de exiliados galegos, fronte á nova enxurrada numérica de emigran-
tes que arribou ao país entre 1956 e 1970, contribuíu a esluír o legado e a influencia 
dos exiliados. Con todo, o seu selo é aínda hoxe perceptíbel na propia arquitectura 
institucional da colectividade galega de Bos Aires, por moito que unha boa parte das 
elites dirixentes das entidades fundadas ou inspiradas no seu día, grazas á conxunción 
de esforzos entre emigrantes e exiliados, nin teña conciencia desa orixe, nin teña inte-
rese real en cultivar a súa memoria.

50 Un caso coñecido é o líder sindicalista Manuel Mera, fillo de emigrantes socializado politicamente en Bos 
Aires nos ambientes dos galeguistas porteños: vid. X. Leira, Manuel Mera, a paixón militante, Vigo: Xerais, 
2000. Outro, o de Antón Moreda, promotor do Consello da Mocedade en 1962: vid. a entrevista “Antón More-
da Rodríguez, o legado do exilio”, Murguía, 9 (2006), pp. 109-17. Poderíanse sinalar varios máis, sen saírmos 
do Río da Prata, como Antón Santamarina Delgado, o escritor Xosé Neira Vilas, o dirixente da FSG Francisco 
Lores Mascato, e un longo etcétera.
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1.
O alzamento militar do 17 de xullo de 1936 no protectorado español de Marrocos, 
que ao día seguinte ía prolongarse á península e dar comezo á Guerra Civil, é un dos 
acontecementos centrais do século . Aínda que o historiador pode encadealo con 
outros precedentes e sucesivos que lle outorgan un sentido de medio e longo prazo, 
non deixa de ser un deses momentos en que non só os procesos históricos sofren 
unha drástica aceleración —e os seus ecos resoan con maior ou menor forza en todo 
o mundo—, senón tamén un en que a vida cotiá das persoas anónimas é completa-
mente modificada.

En Galicia, o alzamento impúxose axiña e máis que de Guerra Civil tratouse 
dunha intensa represión que no mesmo 1936 comportou preto dun milleiro de fusila-
mentos, só na provincia da Coruña, os cales amosaban o ton de violencia exasperada 
(frenopática, na expresión unamuniana) que ía adquirir o conflito. Un avogado labo-
ralista, escritor, artista plástico, organizador cultural e militante político da esquerda 
galeguista, Luís Seoane, deu saído do encerro pola porta portuguesa para embarcarse 
a mediados de outubro cara á Arxentina, na cal nacera en 1910 e da que emigrara 
para volver a Galicia en 1916. Era unha das posibilidades dos vencidos: o exilio exte-
rior, vieiro que seguiron outros dos amigos con que compartía inquedanzas estéticas 
e políticas (de Rafael Dieste a Arturo Cuadrado); as demais alternativas eran o exilio 
interior, con ou sen campo de concentración intermedio, ou mesmo a morte. Deixaba 
atrás todo un mundo ao que volvería de maneira imaxinaria con morriña desde o 
seu destino porteño, amigos, ámbitos de sociabilidade, como os faladoiros nos cafés 
composteláns, historias e paisaxes.

De certo, en Bos Aires acabaría por se reconstruír unha parte daquel mundo 
cando outros exiliados máis tardíos comezaron a chegar ao Prata, logo doutras expe-
riencias breves de exilio en Francia, como no caso de Arturo Cuadrado, que chegaría 
en novembro de 1939 no célebre Massilia, o vapor cheo de exiliados en tránsito, e 
cuxo desembarque foi posible grazas ás influencias de Natalio Botana, o director de 
Crítica1. Outros fixérono a través doutros itinerarios, como Rafael Dieste, quen, tras 
pasar por un campo francés e despois dunhas estadías breves en París e Montevideo, 
chega a Bos Aires en 1940. Outros periplos interesantes son os casos de Lorenzo 

1 D. Schwartzstein, Entre Franco y Perón, Bos Aires, Crítica, 2001, pp. 123 e ss. 
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Varela, que logo dunha experiencia de exilio en México chega a Bos Aires en 1941, 
e de José Otero Espasandín, quen, despois dunha fugaz estadía en Francia e doutra 
máis prolongada en Inglaterra, chega a Bos Aires en 1941. Non hai, desde logo, uni-
formidades; por exemplo, Ramón Suárez Picallo, que vivira activamente en Bos Aires 
nos anos vinte, tras as experiencias na República Dominicana de Trujillo, lugar de 
acollida tamén para tantos outros, optou por Chile e só recalou na Arxentina xa ben 
entrada a década de 1950, nos anos posperonistas.

Máis alá de todo iso, o que os itinerarios presentados suxiren é, en primeiro lu-
gar, algo que xa sabemos por outros procesos: a experiencia dos exiliados superponse 
nas súas problemáticas concretas á dos migrantes comúns, en especial en tempos de 
restricións como foron os posteriores a 1930. Sempre se trata, para uns e para outros, 
de atopar un lugar ao cal poder ir, de atopar logo alí un traballo en relación coas ex-
pectativas de cadaquén e de achar un ambiente de sociabilidade contedor. Abofé que 
as experiencias e as necesidades se combinan de xeito sempre senlleiro en cada per-
soa aínda que sexa posible achar itinerarios semellantes e trazos compartidos. Se un 
se detén no pequeno grupo de exiliados galegos que integraban Seoane, Cuadrado, 
Dieste, Otero Espasandín e Varela, poden observarse algunhas coincidencias de inte-
rese. A primeira é que tres deles (a excepción é Seoane pola súa temperá expatriación) 
puideron gozar dalgunhas vantaxes pola súa condición de exiliados e de intelectuais 
de prestixio. Lograron a través de contactos interpersoais o apoio de distintas organi-
zacións políticas e de persoas de renome na cultura, que lles permitiron saír bastante 
axiña desa gran prisión en que se convertera Francia para o exilio republicano. A se-
gunda é que, resolto o problema da saída, se presentaba o da entrada noutros países en 
tempos de restricións. Neste punto, se prescindimos das etapas intermedias, obsérva-
se que o lugar final de destino era posible alcanzalo, nos seus casos (equiparables aquí 
aos da maioría dos emigrantes), en boa medida polo apoio das relacións familiares e 
de amizade preexistentes no novo país. Seoane nacera na Arxentina, Varela tiña alí 
o pai, Otero Espasandín unha irmá e Dieste era fillo de nai uruguaia e o seu irmán 
Eduardo era cónsul do Uruguai (e grazas ás súas conexións co corpo diplomático 
uruguaio logrou a saída daquel de Francia)2. Así mesmo, as relacións de amizade 
están no centro das posibilidades de acceder ao mercado de traballo local. Seoane 

2 C. Zubillaga, “O exilio galego en Montevideo, ¿subsidiario ou autónomo?”, en Actas do Congreso Interna-
cional “O exilio galego” (24-29 de setembro de 2001), <http://:consellodacultura.org/mediateca>, pp. 399-400. 

Actas Seoane novo.indd   124 27/7/11   08:41:05



CULTURA E POLÍTICA ENTRE DOUS MUNDOS: O EXILIO GALEGO NA ARXENTINA, OS DEBATES INTELECTUAIS

 125

axuda a Cuadrado e ambos logo a Varela, e Dieste, pola súa banda, auxilia a Otero 
Espasandín. Como é ben sabido nos estudos de cadeas migratorias, os primeiros 
chegados axudan os sucesivos de moitos xeitos, e os exiliados aquí empregaban os 
mesmos instrumentos que os emigrantes correntes.

Que as cousas eran en calquera caso complexas amósao o itinerario de Otero Es-
pasandín, que pode ser reconstruído a través das cartas que lle envía a Rafael, Eduardo 
e Carmen Dieste3. Para tratar de saír de Inglaterra —á que dera chegado xa que a súa 
cuñada era funcionaria da Embaixada da República nese país, no cal xunto á súa dona e 
á súa filla sobrevivía nunha situación de enorme estreiteza— debeu apelar ás xestións de 
Rafael Dieste, quen o proveu, ante todo, dun dos requisitos esixibles na Arxentina desde 
1932, o contrato de traballo. Será Constancio Vigil, o propietario da Editorial Atlántida 
e patrón de Dieste, quen fará o requirido contrato. Non obstante, a isto había que lle 
agregar o custo dos billetes marítimos e aquí entran outros actores, como a Casa de Ga-
licia de Rosario, que paga unha pasaxe, e a propia irmá, que xira cartos. Quedaba aínda 
o problema do permiso de libre desembarque e neste punto parece que foron impor-
tantes as xestións do cónsul uruguaio ante o arxentino (vía Eduardo Dieste, membro 
do corpo diplomático uruguaio) e mesmo a delegación do Goberno vasco en Londres 
perante a oficina correspondente que tramitaba as autorizacións en Bos Aires. Como se 
ve, era preciso multiplicar os recursos e estes proviñan de moitos lugares, non dun.

De certo, o destino arxentino presentaba algunhas vantaxes non desprezables vin-
culadas coas expectativas dos exiliados verbo do tipo de sociabilidade que alí podería 
atoparse. Neste sentido era algo que xa albiscara con claridade Alfonso Castelao cando 
lle expresou ao seu curmán Alfredo Somoza anos máis tarde (durante o peronismo, 
mais a reflexión valía tamén para os anos da Segunda Guerra Mundial e nun contra-
punto que podía ser co exemplo mexicano, mais tamén para entón, con matices, co 
francés) que “sempre será preferibel vivir n-ún país onde o povo é amigo a vivir n-únha 
nación en que o amigo único é o governo”4. Referencia que podía ser entendida como 
unha alusión quer ás diferentes características das comunidades de inmigrantes galegos 
de cada país (e aos seus dirixentes), quer á sociedade toda. Deste xeito, o caso arxentino 

3 Xosé Otero Espasandín, Obra galega, edición, introdución e notas de M. Cuquejo Enríquez (coa colabo-
ración de Xosé Gregorio Ferreiro Fente), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006, Apéndice.
4 Cit. por X. M. Núñez Seixas, “Emigración e exilio en Alfonso R. Castelao: da ‘moura fartura’ á ‘Galiza 
ideal’”, en Estudios Migratorios, 15-16, 2003, p. 44.
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pode ser colocado baixo unha óptica menos desfavorable que a que suxire o simple es-
tudo das políticas migratorias, tan mesquiñas e restritivas desde comezos da década de 
1930, ou o das sucesivas situacións políticas triunfantes desde principios da década 
de 1940, todas elas entre hostís e indiferentes cara ao exilio español, ou o da pechada 
defensa das corporacións profesionais (médicos e avogados, por exemplo), infranquea-
bles á hora de admitiren no exercicio da práctica profesional aqueles que posuían títulos 
estranxeiros, ou mesmo a actitude de pechamento que caracterizou unha universidade 
como a de Bos Aires, que se resistía agora a admitir a contribución de tantos cientí-
ficos e intelectuais estranxeiros. Porén, novamente o caso de Otero Espasandín amosa 
como posibilidades e límites non parece que fosen influentes na súa decisión de ir para 
a Arxentina (que foi moito máis o resultado de que era a única opción existente), xa 
que na correspondencia aludida mostraba a súa predilección por outros lugares como 
México ou Chile (e o destino posterior, ante a imposibilidade de revalidar o seu título 
de Maxisterio, amosaría no terreo laboral a outra cara das cousas).

Certamente, na cara positiva, existían na Arxentina outras posibilidades: as res-
tricións migratorias podían ser eludidas se se contaba cos contactos axeitados, as 
limitacións para o traballo nos ámbitos estatais podían substituírse polas moitas opor-
tunidades que existían na economía privada; e para o perfil dos exiliados que aquí nos 
interesan esas estaban no sector editorial. As editoriais permitíanlles obter uns ingresos 
(por veces a forza dun traballo desmesurado), publicar as súas obras e alén diso desen-
volver unha actividade de promoción e divulgación cultural que, á vez que tiña unha 
función pedagóxica máis xeral, servise ás causas que defendían desde esa trincheira en 
que se convertera, para tantos, a “defensa da cultura” ante a considerada barbarie dos 
réximes totalitarios europeos. Tratábase de preexistentes casas editoriais (como a Edito-
rial Atlántica, que acubillou, como sinalamos, a Rafael Dieste, a Otero Espasandín e, 
no seu tempo inicial na Arxentina, tamén a Castelao) e doutras novas en que a achega 
de exiliados, en especial mais non só españois, e entre eles os galegos, á súa creación e ao 
seu desenvolvemento foi tan valiosa, de Emecé a Sudamericana, de Losada a Nova5. Po-

5 Un cadro de conxunto en J. L. de Diego, “La ‘época de oro’ de la industria editorial”, en íd. (dir.), Editores y 
políticas editoriales en Argentina (1880-2000), Bos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 91-124. Véxase 
tamén F. Espósito, “Los editores españoles en la Argentina: redes comerciales, políticas y culturales entre España y 
la Argentina (1892-1938)”, en C. Altamirano (dir.), Historia de los intelectuales en América Latina, t. II, Bos Aires, 
Katz Editores, 2010, pp. 515-536.
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rén, non se trataba unicamente dos espazos e as solidariedades políticas que os exiliados 
podían atopar no sector editorial e no mundo intelectual arxentino: tratábase tamén 
daquelas que podían achar entre os españois xa afincados na Arxentina desde antes e 
nas institucións comunitarias. Efectivamente, a diferenza do que ocorría en México 
e en menor medida en Cuba (e do que pasaba entre os italianos da Arxentina, onde a 
situación era moito máis disputada), na Arxentina, polo menos se se miran desde os 
grupos dirixentes e as institucións, as simpatías pola causa republicana eran longamente 
maioritarias. As redes étnicas, entendidas nun sentido xenérico de ligazóns por veces 
febles, acompañadas ou cimentadas por solidariedades ideolóxicas, brindaban nume-
rosas posibilidades. Por exemplo, en Atlántida, unha editorial que incorporou moitos 
exiliados, a presenza dun xerente español, Federico Rivas, parece que desempeñou un 
papel decisivo, do mesmo xeito que en Losada, acabada de nacer, o fixo o seu propieta-
rio, Gonzalo Losada, outro español desde tempo antes afincado na Arxentina. Losada 
daríalles espazo aos españois exiliados (entre eles Seoane, que comezou a facer traballos 
para ela xa no mesmo ano da súa fundación, 1938). Era tamén o caso de Sudamericana 
(1939), na cal os dous xerentes, tamén eles españois, e nomeadamente o catalán Antonio 
López Llausás, ofrecerían outras oportunidades. Non se trataba, de certo, de espazos 
exclusivos, xa que entre os colaboradores se atopaban, ademais de arxentinos, tamén 
exiliados doutras procedencias. Por exemplo, en Losada, onde Seoane traballou como 
ilustrador, o director gráfico era un italiano antifascista, Attilio Rossi, unha figura que 
tanta influencia tería sobre el6.

Un caso particularmente interesante é o da Editorial Emecé. Esta editorial foi crea-
da en 1939 por un arxentino que financiou a empresa, Carlos Menéndez Braun, e os 
españois Mariano Medina del Río e Álvaro de las Casas (algúns testemuños indican 
unha estreita relación de amizade deste con Menéndez Braun, establecida en Europa 
en anos precedentes). De las Casas era un galego exiliado cun itinerario intelectual e 
político en zigzag tras del. Chegado á Arxentina en 1939 (logo de sucesivas etapas en 
Portugal, Brasil e Chile), parece que ocupou un papel decisivo como mentor inte-
lectual da liña de publicacións da editorial se se ten en conta que dous dos primeiros 

6 Verbo do papel dos exiliados nas ilustracións da literatura antifascista, cf. Diana Wechsler, “Miradas nómades. 
Emigrantes y exiliados en la construcción de imágenes para la gráfica antifascista (1936-1939)”, e Marcela Gené: 
“Impresos bajo fuego. Caricaturas e ilustraciones en la prensa antifascista porteña (1940-1941)”, ambos en L. Maol-
setti Costa e M. Gené (comps.), Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Bos Aires, Edhasa, 2009.
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libros desta (editados en 1939) foron o de Ramón Otero Pedrayo Historia de la cultura 
gallega e o do mesmo Álvaro de las Casas Santiago de Compostela, corazón de Europa 
(como parte dunha colección en castelán denominada Biblioteca Gallega). De las Ca-
sas semella ser a ponte para a incorporación á editorial de Seoane e, canda este, para 
a incorporación de Cuadrado (aos cales coñecía dos ambientes culturais do naciona-
lismo galego) e para a editorial agregar en 1940 outras dúas coleccións con temática 
galega, Dorna e Hórreo (na primeira delas íase publicar un libro de Rafael Dieste, Rojo 
farol amante)7. 

O episodio ten interese dado que suxire outro vieiro de colaboración entre exilia-
dos que vai alén das solidariedades estritamente políticas. En efecto, De las Casas xa 
por entón, malia conservar o seu galeguismo cultural, xirara cara á órbita do catolicis-
mo e a posicións claramente máis achegadas aos nacionais que aos republicanos. Non 
obstante, non parece que isto impedise neses primeiros momentos, polo menos así dá 
a impresión, o vínculo con Seoane e Cuadrado, que podía basearse tanto nos lazos 
preexistentes como na compartida militancia a prol da cultura galega.

De todos os xeitos, a experiencia dos exiliados galegos en Emecé non foi moi lonxe 
e substancialmente rematou a fins de 1942, cando Cuadrado e Seoane (aínda que este 
seguiu a deseñar tapas en datas posteriores) decidiron retirarse de Emecé e talvez ta-
mén De las Casas. Polo menos, cando Emecé se constitúe formalmente como socieda-
de, ese mesmo ano 1942, na acta de constitución aparece no directorio toda a familia 
Braun Menéndez en distintas ramas e Medina del Río, mais non os exiliados galegos8. 
As diferentes versións deste episodio, polo menos no que concirne a Cuadrado e Seoa-
ne, que nun caso o atribúen á negativa a publicar Torres de amor, de Lorenzo Varela, 
pola militancia comunista do autor (mais si se publicou, e semella algo contraditorio 
con esa versión, nese mesmo ano ¡Eh, los toros!, de Rafael Alberti), e aqueloutra que o 
atribúe á vontade dos editores de publicar un texto do embaixador franquista en Bos 
Aires poden non ser necesariamente excluíntes, nin talvez abondo, e quizais poidan 
enmarcarse mellor nunha cuestión máis xeral de mudanzas na estratexia editorial en 

7 Sobre Álvaro de las Casas, unha figura atípica en tránsito do galeguismo de esquerdas cara a posicións sim-
patizantes coas distintas variedades dos réximes ditatoriais de dereitas, cf. X. M. Núñez Seixas, “Dos derivas 
galaicas de entreguerras entre galleguismo, fascismo e izquierda: Álvaro das Casas y Santiago Montero Díaz”, 
relatorio presentado no simposio Los heterodoxos de la patria. Derivas de nacionalistas atípicos en la España del 
siglo XX, Vitoria, Instituto Valentín de Foronda, 1-2 de xullo de 2010 (agradézolle ao autor a copia).
8 Entrevista con Bonifacio del Carril (fillo), Bos Aires, xullo de 2010.
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relación co mercado cara ao cal orientarse, que seguramente trataba de ser máis am-
plo que aquel que tiñan en mente os dous exiliados coas súas coleccións. Así parece 
amosalo a aparición dunha nova colección en Emecé, chamada Colección Buen Aire, 
xa desde 1941, na cal ao ano seguinte editan amigos arxentinos de Seoane, como Luis 
Baudizzone (codirector dela con Seoane e Cuadrado), que alí ía publicar Los conversa-
dores, unha compilación de textos de autores arxentinos, e Luis Aznar, que ía facer o 
mesmo coa Floresta de leyendas rioplatenses9.

En calquera caso, Cuadrado e Seoane lanzarían ao ano seguinte a súa propia edi-
torial, Nova, e, malia estar entre os seus primeiros títulos o devandito libro de poe-
mas de Varela (con prefacio de Rafael Dieste), quizais como resultado da experiencia 
precedente, a nova experiencia editorial levouse adiante cun rexistro temático moito 
máis amplo. Ese rexistro máis amplo pode percibirse, así mesmo, na magnífica re-
vista que crearían Lorenzo Varela e Arturo Serrano Plaja, e baixo a dirección gráfica 
de Seoane, De Mar a Mar (e na cal colaborarían tamén Otero Espasandín, Arturo 
Cuadrado e Rafael Dieste, por facer referencia só aos exiliados galegos), mais tamén 
numerosos artistas arxentinos ligados aos ámbitos socialista ou liberal arxentinos, 
como José Luis Romero e Eduardo Mallea. Apertura en colaboradores pero tamén 
en temáticas, como o suxire o mesmo título da revista, na cal é posible percibir tanto 
un clima de época, a universal loita contra o fascismo, como a orientación ideolóxica 
nesa etapa de “fronte popular” de Serrano e Varela, mais tamén, quizais, o resultado 
ambiguo das experiencias precedentes do mesmo Seoane en Emecé e de Lorenzo 
Varela en México (nomeadamente a frustrada revista Romance, acusada de hispano-
centrismo e hostilizada por intelectuais e empresarios mexicanos)10.

Como vemos, o núcleo galego reagrúpase incesantemente (e farao nas revistas 
sucesivas) mais nunha configuración sempre nova na que aparecen interlocutores 
arxentinos, por veces persistentes e por veces diferentes, ao compás das mudanzas 
políticas e culturais coas súas derivas nos ámbitos de sociabilidade. Neste sentido, as 
conversas nos faladoiros retomáronse, con vellos e novos concorrentes (a sociabilida-
de dos emigrantes ou dos exiliados nunca é un calco da do país de orixe), xa desde 

9 S. Dolinko, “Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la revista De mar a mar”, en <www.
lehman.cuny.edu/ciberletras/v23/dolinko.html>.
10 M.a A. Pérez Rodríguez, “Estudio introdutorio”, en Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos 
Aires, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2005, pp. 48 e ss.
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principios dos anos corenta, por exemplo no Café Tortoni, malia que agora nunha 
configuración cosmopolita que incluía exiliados doutras procedencias e arxentinos.

Debe así mesmo observarse que o apoio aos exiliados tamén proviña das institu-
cións comunitarias, españolas en xeral e galegas en especial. Por exemplo, asociacións 
e notables galegos contribuíron significativamente a soster os ingresos de Castelao du-
rante a súa estadía na Arxentina, e a meirande de todas as institucións comunitarias 
existentes neste país, o Centro Gallego, brindoulle desde 1939 un soporte económico 
estable a Luís Seoane (polo cal el mesmo estivo sempre agradecido), en canto director 
por moitos anos da revista da institución.

Alén diso, existían tamén outras canles menos visibles e coñecidas, como aquelas 
entre simplemente familiares ou parentes e, abofé, as redes de solidariedade política, 
na cal a comunista era presumiblemente forte. Elas podían nalgún caso sumarse, 
como por exemplo en Lorenzo Varela, que estaba ben conectado coa segunda e á 
vez tiña o pai vivindo en Bos Aires, e que, en cambio, aparece menos vinculado coas 
institucións comunitarias.

2.
Como era esa sociedade arxentina á que chegaba Seoane en 1939 e que apareceu ata 
agora como pano de fondo do noso relato? Moi diferente, xaora, daquela que deixara 
sendo neno en 1916. Ante todo, tamén aquí sopraban os ventos do que Tulio Halperín 
chamou a tormenta do mundo11. Un vasto conxunto de motivos fora acumulándose 
aínda antes da crise da Gran Guerra —e é ben lembralo para non ver a cultura simple-
mente como un reflexo das tendencias e os ritmos europeos—, que amosaba disiden-
cias non menores no imaxinario intelectual arxentino xa desde a década de 1910, malia 
estas non se proxectaren alén de debates intelectuais e non comportaren alternativas 
nos modelos políticos. Ao seu xeito expresáraas Leopoldo Lugones nunhas célebres 
conferencias de 1913 e ao seu xeito condensáraas en dúas liñas históricas en perpetua 
contraposición José Ingenieros nese libro matricial (que ao tempo que recollía motivos 
existentes os formalizaba) que foi La evolución de las ideas argentinas, de 191812.

A década seguinte traía novos motivos, algúns internos: a chegada da democracia 
honradamente practicada e o seu resultado, o acceso de Yrigoyen ao Goberno con 

11 T. Halperín Donghi, La Argentina y la tormenta del mundo, Bos Aires, Siglo XXI, 2003.
12 J. Ingenieros, “La evolución de las ideas argentinas”, en íd., Obras Completas, Bos Aires, Mar Océano, 1961, t. IV.

Actas Seoane novo.indd   130 27/7/11   08:41:07



CULTURA E POLÍTICA ENTRE DOUS MUNDOS: O EXILIO GALEGO NA ARXENTINA, OS DEBATES INTELECTUAIS

 131

todas as secuelas revulsivas que xerou entre as elites sociais e políticas; e outros exter-
nos, como a Revolución rusa, a chegada do fascismo ao Goberno de Italia en 1922 e 
a ditadura de Primo de Rivera en España ao ano seguinte. Os debates que suscitou 
entre intelectuais e políticos o delito Matteotti ou o confinamento de Unamuno por 
Primo de Rivera amosan ata que punto unha multiplicidade de lazos, persoais e inte-
lectuais, unía a Arxentina polo menos cunha parte de Europa. Así mesmo, ía comezar 
a circular a expresión “fascismo” cun uso tan variado e impreciso que podía chegar a 
alcanzar a fins da década ao mesmo Yrigoyen (acusado de tal polo Partido Comunista 
arxentino e enxalzado pola mesma razón polo encargado de negocios de Italia en Bos 
Aires). Paralelamente circulaban tamén outras expresións (e accións) que se supuña 
que aludían ou se referían ao maximalismo e a imaxinarios soviets instalados ou por se 
instalar na Arxentina. En calquera caso, esas e outras expresións de disidencia total ou 
parcial con respecto á tradición liberal europea e arxentina (e entre elas habería que 
incluír, xaora, o catolicismo integrista e os maurrasianos arxentinos), por moito 
que comezasen a se facer sentir con máis forza cara a finais da década, non escurecían 
un panorama en conxunto relativamente plácido, en especial se se compara con outros 
contextos. Eran anos en que aínda era posible, por exemplo entre intelectuais e artistas, 
un certo distanciamento olímpico ou unha desencantada ironía cara aos rumbos que 
parecía tomar a civilización euroatlántica e onde as polémicas literarias eran sobre todo 
iso, polémicas literarias.

Inevitablemente, a aparición dos réximes autoritarios ou totalitarios nas dúas pe-
nínsulas mediterráneas debía axitar tamén a vida das dúas meirandes comunidades de 
inmigrantes, a italiana e a española, aínda que as claves e os ritmos sexan diferentes en 
cada unha delas e en relación coa opinión pública arxentina en xeral. Unha das dife-
renzas entre os acontecementos vividos neses anos nas comunidades italiana e española 
debeuse ao moito maior activismo que amosou o réxime mussoliniano para tratar de 
acadar o control das institucións comunitarias. No caso español, máis alá do rebum-
bio que xerou unha figura tan polémica e controvertida como Ramiro de Maeztu, 
nomeado embaixador en Bos Aires pola ditadura en 1928, as cousas seguían outro 
andarivel13. Certamente a ditadura xerou reaccións variadas e unha maior politización 

13 Sobre De Maeztu en Bos Aires, cf. P. González Cuevas, Maeztu. Biografía de un nacionalista español, Madrid, 
Marcial Pons, 2003, pp. 228-250, e E. Zuleta Álvarez, “Maeztu en Buenos Aires”, Fundación Política y Letras, 
3, s. a. 
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das institucións comunitarias, aínda que fose sen o exasperado nivel de conflito intra-
comunitario que afectaba os italianos. O problema pode ser mirado desde distintos 
lugares que suxiren unha paralela expansión do republicanismo español e dos nacio-
nalismos periféricos. Un deles é, por exemplo, o renacemento do Centro Republicano 
Español en 1924 (e do seu periódico España Republicana, que o precedera), agora cun 
perfil máis netamente político e unha explícita ancoraxe nun mundo cultural laico de 
resonancias masónicas. Do mesmo xeito, o proceso pode percibirse desde o prisma 
que nos fornece a Federación de Sociedades Gallegas (xurdida en 1921), que estudou 
Hernán Díaz. Vemos tamén a través dela o proceso de intensa politización que expe-
rimenta a vida das institucións españolas nesa década14. Ese proceso encádrase dentro 
dalgunhas características máis xerais que lles atinxen á existencia das institucións espa-
ñolas e aos que participan nelas, que non son todos e quizais nin sequera a maioría dos 
españois, xa que outros optan por involucrárense activamente na política arxentina, 
outros toman parte nunha e noutra en distintos momentos da súa vida (como Ramón 
Suárez Picallo e máis tarde Lorenzo Varela) e os máis en ningunha, por unha actitude 
individualista ou de familia centrada no duro traballo cotián e no progreso persoal, 
posto que non viñeran a América nin para redimir Arxentina nin para redimir Gali-
cia, senón para forxaren un porvir (e desa actitude teremos outros tantos exemplos nos 
comentarios existentes na correspondencia posterior de Luís Seoane).

Unha das novidades da vida comunitaria española é o crecente éxito do asociacio-
nismo rexional ao tempo que desmedran as antigas institucións nacionais (algo ben 
diferente do que pasaba entre os italianos). Un proceso que era paralelo ao avance entre 
os dirixentes comunitarios de perspectivas nacionalistas, como amosa o estudo com-
parativo de Xosé Manoel Núñez Seixas sobre os casos vasco, catalán e galego, e que no 
galego é aínda máis rápido que na mesma España15. Proceso de certo non exento de 
conflitos e contrastes, como o que lle afecta á Federación Gallega, entre unha liña re-
publicana socialista e outra nacionalista en que converxían un nacionalismo moderado 
e culturalista (cuxo emblema era Eduardo Blanco-Amor) e outro marxizante (cuxa 

14 H. Díaz, Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. Identidades políticas y prácticas militantes, Bos Aires, 
Biblos, 2007. 
15 X. M. Núñez Seixas, “Leadership ethnique, exil politique et ethnonationalisme chez les collectivités ibériques 
en Amérique Latine (1880-1960)”, en Fernando Devoto e Pilar González Bernaldo (eds.), Émigration politique. 
Une perspective comparée. Italiens et Espagnols en Argentine et en France (XIXe – XXe siècles), París, L’Harmattan, 
2001, pp. 263-294.
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figura era Ramón Suárez Picallo). Conflito que daría lugar cara a 1929 a unha escisión 
na institución, da cal sairían dúas federacións e dous periódicos. Eses conflitos políti-
cos, que en parte eran o espello dos que existían na mesma península, comportaban 
non só relacións diferenciadas con esta senón tamén co mundo político arxentino, co 
cal os republicano-socialistas españois anoarían máis fortes ligazóns (nomeadamente 
co Partido Socialista) que os nacionalistas galegos. En síntese, ese proceso de intensa 
politización da vida de moitas (non todas) das institucións comunitarias españolas 
co avance paralelo de republicanismo e nacionalismo non deixará de exercer unha 
influencia importante e converxente, anos despois, ante a Guerra Civil.

A conxuntura crítica que se abriu na Arxentina entre os anos 1929 e 1930, co 
duplo impacto da crise económica mundial e da crise político-institucional que cul-
minou co golpe militar autoritario do xeneral Uriburu, afectou profundamente a 
vida cultural e política arxentina. Ademais, os procesos acontecidos na península, en 
especial a proclamación da República en 1931 e a intensa politización e conflitividade 
social consecuentes, malia que non parece que modificasen as tendencias de fondo 
da década anterior na vida das institucións comunitarias, si aceleraron e reforzaron as 
perspectivas nacionalistas e republicanas e, sobre todo, brindáronlles a posibilidade 
de xogar activamente no taboleiro político español. Polo menos así ocorreu no caso 
galego, onde aparecen actuando agora organizacións partidistas, como a Organiza-
ción Republicana Galega Autónoma (denominada desde 1933 Organización Nacio-
nalista Republicana Gallega) e o Partido Galeguista, a través das cales os emigrados 
desempeñarían un papel de significación na política galega. Faríano, por exemplo, 
ocupando espazos de relevancia na fundación do partido en 1931, nos seus cadros 
directivos e mesmo entre os seus candidatos a postos electivos. Proceso de implica-
ción na política española que non deixou inevitablemente de xerar outros contrastes 
e debates no seo das institucións na Arxentina16. Por outra banda, a idea de que non 
se trataba soamente dun puñado de dirixentes parece suxerila a enquisa realizada en 
1932 por El Correo de Galicia, á cal alude Xosé Manoel Núñez Seixas atendendo ás 
debidas precaucións verbo da súa representatividade, que amosa un 60% de adhe-
sións a propostas que ían desde a autonomía ata a independencia17.

16 Véxase ao respecto o cadro de conxunto que brinda X. M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, 
A Coruña, Ediciós do Castro, 1992, en especial caps. 12-13.
17 Íd., “Leadership ethnique…”, cit., p. 266.
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Na sociedade arxentina, o impacto da crise mundial pode explorarse en moitos 
niveis. Un, máis amplo, é que a crise xeral do capitalismo viña a sumarse para moi-
tos á crise da cultura burguesa e dos sistemas políticos liberais anunciada xa nos anos 
da guerra e a primeira posguerra desde tantos lugares. As perspectivas catastrofistas 
comezaron a propagarse e, ante o que semellaban desenlaces inminentes, deron lugar 
a posicións máis radicalizadas entre os intelectuais. Na cultura de esquerdas, como si-
nalou Beatriz Sarlo, aparecerá con forza a utopía revolucionaria como resposta, persoal 
e colectiva, á crise18. Esta transformaba o papel do intelectual, agora necesariamente 
comprometido, nun actor e non nun espectador do proceso e redefinía tamén, en 
moitos modos, a relación entre arte e política. A aparición de revistas como Contra 
(1933), dirixida por Raúl González Tuñón, ou o xurdimento dunha Unión de Es-
critores Proletarios en 1932 (entre cuxos participantes se atopaba Roberto Arlt), ou o 
manifesto dun novo sindicato de artistas plásticos, asinado por, entre outros, o escultor 
Luis Falcini, amigo estreito máis tarde de Seoane, amosan canto mudaron os tempos. 
Acontecementos como a chegada de Hitler ao poder, as axitacións de tendencia fascista 
en París en febreiro de 1934 e a revolución en Asturias de outubro de 1934 reforzaban 
os prognósticos. Ademais, tamén na dereita, as voces acumulábanse anunciando a in-
minente fin (por exemplo, Manuel Gálvez en 1933 e Carlos Ibarguren en 1934) e nelas 
combinábanse a crenza na caducidade definitiva da democracia liberal, a aspiración a 
unha nova orde segundo os modelos europeos e a idea dunha urxente defensa ante as 
ameazas provenientes da Revolución soviética. Aquí xorden, así mesmo, novas utopías 
situadas no futuro ou no pasado (como o fascismo, o corporativismo, a democracia 
funcional e o retorno á Idade Media).

Deste xeito, a un observador externo podería parecerlle que as cousas marchaban 
tamén aquí ao ritmo da historia europea e que a gran batalla ía producirse. Esta tiña 
lugar, xaora, no universo discursivo (no cal, canda outros motivos, medraba o do an-
tisemitismo) e ademais en escaramuzas nas rúas e mesmo en episodios esporádicos de 
violencia, mais estaba moito menos enraizada na sociedade e nos actores políticos 
maioritarios do que unha exclusiva atención á literatura e á política podería suxerir.

Por outra banda, as modulacións locais da crise económica e política na Arxentina, 
das que logo falaremos, alentaran tamén un conxunto de reflexións doutro tipo. Un 

18 B. Sarlo, Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920 y 1930, Bos Aires, Nueva Visión, 1988.

Actas Seoane novo.indd   134 27/7/11   08:41:07



CULTURA E POLÍTICA ENTRE DOUS MUNDOS: O EXILIO GALEGO NA ARXENTINA, OS DEBATES INTELECTUAIS

 135

pronunciado número de meditacións decadentistas que, dun ou doutro xeito, asumían 
como tema o fracaso arxentino (entre as que sobresae a de Ezequiel Martínez Estrada) 
actuaba como contrapunto daquelas paixóns revolucionarias e contrarrevolucionarias.

Como sinalamos, a crise tamén causara un forte impacto na economía e na política 
arxentinas. Probablemente, desde unha ollada actual, máis a segunda que a primeira, 
xa que, contra o que crían tantos observadores contemporáneos, a Arxentina logrou en 
pouco tempo capear bastante ben o trebón. No terreo da política as cousas eran máis 
complicadas. A Arxentina abriu a década cunha breve experiencia militarista autorita-
ria que algúns non deixaron de comparar cunha versión vernácula do fascismo. Que o 
Goberno do xeneral Uriburu, que duraría un ano e medio, estivese politicamente morto 
apenas sete meses despois do golpe de Estado que o levou ao poder é certamente 
ser revelador das relacións de forza e dos climas sociais e políticos arxentinos. Máis 
interesante aínda foron as consecuencias, a chamada democracia fraudulenta, a cal, se 
por unha banda amosaba as dificultades ou, mellor, a falta de consenso para saír do 
horizonte liberal democrático, quedaba baleirada de sentido ao mesmo tempo a través 
da manipulación electoral. Igualmente importante, aínda que fose menos subliñado, 
a constitución dunha Alianza Civil para as eleccións de fins de 1931, a cal, en resposta 
ao desafío presentado pola ditadura, bosquexaba unha proposta política que estaba 
próxima ao modelo do cartel das esquerdas pero que podía ser vista tamén como ante-
cedente das moitas iniciativas frontistas populares da década dos trinta na Arxentina.

Sería extenso de máis deterse nas vicisitudes políticas tan complexas e cambiantes 
desa longa década aberta en 1930 e pechada a principios dos anos corenta. Abonde 
sinalar que as fidelidades políticas pareceron manterse estables durante ese tempo. As 
únicas eleccións correctas, as de 1940, amosan un mapa curiosamente semellante ao 
de 1920: dúas grandes forzas políticas, o radicalismo (amplamente maioritario) e o 
conglomerado conservador, e dúas forzas máis pequenas de radicación localizada, 
o Partido Socialista e o Demócrata Progresista19. Ese podería ser un baixo continuo 
so a efervescencia deses anos. Nesta década, en cambio, había non poucas novidades, 
das cales, sumariamente, poderían indicarse tres: a irrupción con forza do comunismo 
no movemento obreiro e nos ámbitos intelectuais, a visibilidade crecente da Igrexa e 
dos católicos e a inquietante situación das Forzas Armadas.

19 D. Cantón, Elecciones y partidos políticos en la Argentina, Bos Aires, Siglo XXI, 1973.
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Ademais, a primeira metade da década traía tamén bastantes novidades tanto na re-
tórica como nas estratexias políticas en que sopraba a “tormenta do mundo”. Os termos 
“fascista”, “comunista”, “rojo” e “xudeu” convertíanse en instrumentos de clasificación e 
de inxuria. Por detrás deles moitas solidariedades máis amplas que as ideolóxicas ou par-
tidistas comezaban a cimentarse arredor de dous campos: fascismo e antifascismo. Este 
último non era simplemente unha imitación ou unha transposición de esquemas euro-
peos: había para moitos un fascismo internacional, a cuxo combate había que sumarse, 
mais tamén un fascismo crioulo, e a apelación utilizaba a miúdo a roupaxe do primeiro 
(o mundial) para falar do segundo (o local). En calquera caso, seguindo en boa parte mo-
tivos que axitaban aos intelectuais europeos, nomeadamente franceses, e que os levaran a 
reunirse en diferentes congresos e comités antifascistas, ata culminar na institución máis 
emblemática, xurdida tamén en 1934 e que ía eclipsar as precedentes: o Comité de Vixi-
lancia dos Intelectuais Europeos, que, malia que francés, aspiraba a ser o punto de parti-
da para algo moito máis amplo: unha Unión Internacional dos Intelectuais Antifascistas. 
A eles habería que sumarlles, desde logo, os numerosos comités de solidariedade coas 
vítimas do fascismo que existían en Europa (incluídos aqueles orientados aos derrotados 
da revolución de Asturias). Esas experiencias non deixaron de ter o seu reflexo na creación 
en Arxentina da Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE), 
en xullo de 1935, na cal tivo un papel importante Aníbal Ponce, recentemente retornado 
dunha viaxe á Unión Soviética e de distintas experiencias parisienses nalgúns dos ámbi-
tos antes mencionados20. A AIAPE logo se dotaría dunha revista, Unidad, cuxo subtítulo 
era Por la defensa de la cultura e que sería, canda o xornal Crítica, dos primeiros eidos en 
que colaboraría Seoane tras o seu retorno á Arxentina (en Unidad publicaría un célebre 
debuxo que ilustraría a tapa do número de setembro de 1937, titulado “Fascismo”).

De certo, ese reagrupamento de intelectuais (pero en relación co seu homólogo 
francés moito menos de “académicos”) tamén podía atopar moitas raíces na Arxenti-
na precedente e en especial, como sinalou Ricardo Pasolini, nas ideas e na tradición 
intelectual aberta polo movemento da Reforma Universitaria21. Estas iniciativas (e 

20 R. Pasolini, “Scribere in eos qui possunt proscribere. Consideraciones sobre intelectuales y prensa antifascista 
en Buenos Aires y París durante el período de entreguerras”, Prismas. Revista de Historia Intelectual, n.o 12, 
2008, pp. 87-108.
21 Íd., “El nacimiento de una sensibilidad política. Cultura antifascista, comunismo y nación en la Argentina: 
entre la AIAPE y el Congreso Argentino de la Cultura, 1935-1955”, Desarrollo Económico, vol. 45, n.o 179, 
2005, pp. 411-414. 
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outras como o Colegio Libre de Estudios Superiores) ampliaban o horizonte de parti-
cipación de artistas e intelectuais ao incluíren persoas que non compartían o devandi-
to modelo do intelectual revolucionario. A divisa que os reuniría, a defensa da cultura 
ante a nova barbarie representada polos réximes autoritarios e totalitarios de dereitas, 
serviría como eficaz instrumento para isto.

Os movementos intelectuais logo terían un correlato na promoción das “frontes 
populares” (que entroncaban coa coñecida mudanza de liña da Internacional Comu-
nista de 1935). Estas ideas tiñan xa precedentes na Arxentina e aparecían reforzadas 
polas súas potenciais virtudes para desbancar o Goberno da “Concordancia” presidido 
polo xeneral Justo, en cuxos ramallazos autoritarios moitos crían ver outra versión 
do fascismo crioulo, como tamén a vían, con máis propiedade, noutro conservador, 
gobernador desde 1936 da provincia de Bos Aires, Manuel Fresco. Un obstáculo 
atopaban, no entanto, os proxectos de crear unha “fronte popular”, e estaba no maio-
ritario partido radical, hostil por tradición a alianzas con outros partidos e ademais 
forte abondo como para imaxinar o innecesario dunha coalición con outras forzas. 
Tamén era obxecto de debate, malia que máis atenuado, no socialismo22.

En calquera caso, o tema da “fronte popular” marcaría en diante a vida política 
arxentina con fórmulas de xeometría variable, condicionadas por factores internos 
e externos. O ano 1936 anunciábase particularmente intenso nese plano (e tamén 
noutros, como o exhibira a masiva folga xeral de xaneiro), segundo amosou o mul-
titudinario acto do 1 de maio de 1936 convocado orixinalmente pola reconstituída 
CGT e na que participarían radicais, demoprogresistas, socialistas e comunistas. So-
bre ese mundo ía agora caer plenamente o vendaval europeo a través da Guerra Civil, 
que non sería “un raio nun día de sol”, como vimos, mais que de ningún xeito era 
unha situación como a existente en tantos lugares de Europa.

3.
As diferenzas entre o impacto da Guerra Civil e outros fenómenos precedentes (como, 
por exemplo, a Revolución rusa ou a chegada do nazismo ao poder) poden buscarse 
en moitas partes. Primeiramente deberíanse sinalar os que eran recibidos como ecos 
de algo que ocorría en lugares distantes e dos que se tiña noticia a través de ocasionais 

22 M. Luzzi, “De la revisión de la táctica al Frente Popular. El socialismo argentino a través de Claridad, 
1930-1936”, Prismas. Revista de Historia Intelectual, n.o 6, 2006, pp. 243-256.
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viaxeiros, dalgúns exiliados e, sobre todo, dos medios escritos, prensa ou literatura ar-
xentinas ou estranxeiras. Tratábase de experiencias “coñecidas”, non “vividas”, de algo 
que podería relacionarse co que os retóricos antigos chamaban memoria “artificial” 
ou de repetición e non coa memoria derivada dun coñecemento sensible. Agora, coa 
Guerra Civil, o conflito europeo achegábase ás portas. As súas pegadas estaban máis 
presentes, por exemplo na manchea de familias de inmigrantes españois que vivían na 
Arxentina (como tamén comezaban a estalo a través da presenza visible doutros exilia-
dos e refuxiados que chegaban ao país perseguidos polos totalitarismos europeos).

Os españois eran daquela o máis numeroso grupo de inmigrantes estranxeiros na 
Arxentina. Por exemplo, en Bos Aires, segundo o Censo de la Ciudad de 1936, eran 
o 13,5% de todos os habitantes23. Nada sabemos aínda desa dimensión anónima, case 
cotiá, que comportou para a maioría dos inmigrantes aquí residentes a guerra, por 
baixo da épica. Como ante calquera guerra, o problema e a angustia das persoas co-
rrentes remiten en primeiro lugar a saber o paradoiro, a sorte corrida polos familiares, 
os parentes e os amigos que estaban atrapados na contenda. Neste sentido xeral a gue-
rra non deixou indiferente a ninguén. 

Outra cuestión é, en cambio, a guerra na arena pública, na vida das institucións, 
no debate político e cultural, nos grupos dirixentes de calquera tipo. Aquí a guerra con 
seguridade mobilizou moitas máis persoas que outros conflitos anteriores. Así acon-
teceu no ámbito da comunidade española e no da sociedade arxentina. Fíxoo, entre 
outras cousas, porque, contra o que sostiveron moitas tradicións, España e os españois 
estiveran moi presentes nos vínculos políticos, persoais e intelectuais de moitos ar-
xentinos. París era un faro anhelado para os intelectuais e as elites, pero Madrid (por 
poñer un caso) era un lugar onde se estaba entre iguais (ou se establecían intercambios 
con eles). No cadro desa ampla mobilización, que tiña dúas dimensións entrelazadas, 
unha política, outra humanitaria, era inevitable que houbese enfrontamentos entre 
partidarios dun e doutro bando. Nesa pugna, os partidarios da República levaron con 
moito a mellor parte.

No ámbito das institucións españolas foi así, máis alá de que un bo sector dos 
notables españois se inclinasen polos sublevados. Por exemplo, así o fixeron o Club 
Español, algúns periódicos de importancia como El Correo de Galicia e a Cámara de 

23 Cuarto Censo General de la ciudad de Buenos Aires 1936, Bos Aires, Talleres Gráficos de Guillermo Kraft, 
1940, t. II.
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Comercio Española. Porén, neste último caso, un galego, Manuel Puente (que Seoane 
estimaba pouco e con quen se atopou en moitos momentos en disputa e en compe-
tencia no marco dos conflitos internos dos exiliados e nas relacións coa intelectualida-
de galega)24, antigo militante republicano en organizacións galegas e con vínculos no 
Partido Socialista arxentino, decidiu fundar outra bastante perdurable, a Cámara de 
Comerciantes Republicanos Españoles. Por outra parte, en moitos máis casos houbo 
tensos conflitos que finalmente se decantaban para un ou outro bando. Non obstante, 
a meirande parte das institucións inclinouse pola República e aquí un peso decisivo 
tivérono os avances paralelos precedentes de republicanos españois e de republicanos 
e nacionalistas entre vascos, cataláns e galegos no control de tales institucións. Em-
blema dos primeiros era o Centro Republicano Español e o seu periódico, España 
Republicana. Emblemas dos segundos, desde a Federación de Sociedades Gallegas ata 
o Laurak-Bat ou o Casal de Catalunya. Tamén na periferia da cidade de Bos Aires pa-
rece que se deu a mesma situación, polo menos en Avellaneda, onde, segundo sinalou 
Ruy Farías, tanto unha entidade rexional como o Centro Gallego da localidade como 
tamén a Sociedad Española de Socorros Mutuos inclináronse polos republicanos e esa 
solidariedade perdurou mesmo logo de rematada a Guerra Civil25.

Na opinión pública arxentina tamén os simpatizantes da República levaron a mellor 
parte. Certamente o bando nacional podía contar cos nacionalistas de distinto tipo (e 
cos periódicos a eles asociados, que non eran, abofé, os de maior prestixio e alcance) e 
tamén cos católicos, entre os cales intelectuais, clero e fregueses optaron bastante maio-
ritariamente polos nacionais. Finalmente crían que acharan o príncipe cristián que coa 
súa “cruzada” ía reverter a decadencia do mundo occidental, ese príncipe que lles cus-
taba tanto identificar en Mussolini e Hitler (canto a este, cousa xa imposible desde a 
encíclica papal de 1937). Con todo, non deixou aquí de haber disidencias, nas cales os 
vascos nacionalistas, católicos e republicanos daban en amosar as contradicións inhe-
rentes á idea de “cruzada”; visitas como a de Jacques Maritain en 1938 tiñan, de certo, 
a súa influencia; e tamén, por exemplo, a designación felicísima por parte da República 
dun embaixador prestixioso, moderado e católico como Ángel Ossorio y Gallardo.

24 R. Villares, “Heroes calados. As relacións de Luís Seoane cos galeguistas do interior (1946-1960)”, Grial. 
Revista Galega de Cultura, n.o 186 (2010), pp. 19-33. 
25 R. Farías, La inmigración gallega en el sur del Gran Buenos Aires, 1869-1960, tese de doutoramento, Uni-
versidade de Santiago de Compostela, 2010, pp. 534-542.
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É ben factible que, como crían os republicanos españois, as clases altas simpatiza-
sen moi maioritariamente co bando nacional. Porén, aquí había tamén excepcións: 
Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relacións Exteriores, era unha; Mariano Castex, 
evocado por Tulio Halperín (e quizais polas raíces vascas) era outra. Alén diso, canto 
do laicismo orixinario sobrevivía nelas? Por outra banda, todas aquelas forzas que 
se supuña que integrarían algún día o Frente Popular apoiaban decididamente os 
republicanos. Tamén o facía a meirande parte do mundo cultural e dos intelectuais, 
todos os sectores do sindicalismo e un sector significativo da prensa, nomeadamente 
a vespertina, con La Razón e Noticias Gráficas, e, sobre todo, podían contar co xornal 
de Botana, Crítica. Este non dubidou en poñer ao servizo da causa non soamente a 
palabra senón tamén, como sinalou Silvina Montenegro, as imaxes, que nun estilo 
truculento transmitían unha sensación de salvaxe violencia inaudita entre os nacio-
nais26. En calquera caso, a guerra desempeñou un papel importante na mobilización 
de sectores pouco involucrados en épocas precedentes e a causa republicana logrou 
inclinar para o seu lado algúns habitualmente moderados.

A polaridade entre partidarios da República e partidarios dos sublevados é, no en-
tanto, esquemática de máis e segue as lóxicas dos defensores de cada un dos bandos, 
segundo a cal o que non está con nós está contra nós. Existían, alén de indiferentes, 
dos que nada sabemos, aqueles que trataban de manterse nunha posición de equidis-
tancia ou de ambivalencia. Tal semella que foi o caso dun xornal como La Nación, no 
cal en realidade a ambivalencia derivaba de opinións encontradas entre os colabora-
dores. Así acontecía cos radicais, que, malia que con probabilidade contaban maiori-
tariamente con simpatizantes dos republicanos entre os seus militantes e entre os seus 
cadros medios —e esa maioría era ben significativa entre os cadros intelectuais, como 
amosou Alejandro Cattaruzza27—, non deixaron de adoptar en certa medida, en can-
to estrutura política no seu conxunto, a posición de non tomar partido. Esa posición 
era tamén a do mesmo Goberno. Aínda que acusado de simpatías cara aos nacionais 
polos republicanos, non deixou de recoñecer como Goberno lexítimo o republicano 
ata a súa caída e nos feitos concretos mantívose nunha situación de frialdade con el, 

26 S. Montenegro, La guerra civil española y la política argentina, tese de doutoramento, Universidad Com-
plutense de Madrid, 2002.
27 A. Cattaruzza, “Hechos e Ideas (1935-1941): una aproximación al pensamiento político argentino”, tese 
de mestría, Universidad Torcuato Di Tella, 1992.
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malia que, substancialmente, sen implicarse (aínda que Ortiz, que sucedeu a Justo 
e cuxas simpatías polos republicanos eran máis marcadas, non deixou de ter xestos 
como saír ao balcón para acompañar o embaixador Ossorio ante a multitude que o 
aclamaba na Plaza de Mayo).

En calquera caso, a Guerra Civil comportou un clímax na mobilización da opi-
nión pública arxentina e máis aínda no plano da solidariedade microsocial. Malia que 
de xeito algo caótico, que seguía en moito as distintas liñas partidarias (a canle oficial, 
Centro Republicano - Partido Socialista arxentino - Embaixada española, e tantas 
outras paralelas; os comunistas exercían a hexemonía sobre a súa, os anarquistas e 
sindicalistas sobre doutras, as asociacións rexionais sobre as respectivas), unha enorme 
masa de recursos mobilizouse a prol dos republicanos.

Non foi, de todos os xeitos, a experiencia directa da guerra senón un achegamento 
moito maior a ela. As distancias entre o que ocorría en España e na Arxentina seguían 
a ser insuperables. Se se me permite poñer un exemplo, un manifesto da Unión Uni-
versitaria Argentina de 1938 recuperado na antoloxía de Andrés Bisso dicía:

¡No pasarán!
¡No pasarán el Riachuelo!
¡No entrarán en la Capital Federal!
¡No conquistarán la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación!
¡No impondrán la legislación reaccionaria y fascista que preparan!
¡No despojarán al pueblo argentino del sufragio universal y secreto!28

Isto era algo moi diferente do asedio de Madrid.
Alterou a guerra a dinámica política arxentina? É difícil de dicir. Por poñer un 

exemplo, dela podíanse tirar argumentos a favor da construción dunha fronte po-
pular e argumentos en contra. Unha derrota non deixa claras ensinanzas. Ademais, 
as disensións entre os sectores republicanos durante a guerra e os sucesivos debates 
xurdidos arredor das responsabilidades respectivas —e nomeadamente sobre o tema 
da axuda aos refuxiados (SERE fronte a JARE) e arredor da apropiación dos recur-
sos materiais de España que se achaban en poder dos republicanos— non deixaron 

28 A. Bisso, El antifascismo argentino, Bos Aires, CeDinCi, 2007, p. 436.
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tampouco de brindar unha imaxe controvertida, da cal, por exemplo, ía dar conta o 
periódico socialista La Vanguardia a través da publicación das polémicas cartas cru-
zadas entre Indalecio Prieto e Juan Negrín29. Polémicas todas elas que tamén influían 
entre os mesmos exiliados, como ían amosar, por exemplo, as amargas reflexións de 
Castelao ao respecto. Por outra banda, é posible que, como aconteceu noutros con-
textos, tamén na Arxentina se extraese outra conclusión dos argumentos españois, en 
especial polo contraste entre o apoio soviético aos republicanos e a insolidariedade dos 
países democráticos. Do cal se podía tirar a idea de que acompañar os comunistas 
era o único xeito de abater o fascismo, considerado agora un fenómeno internacional 
e non nacional (polo menos a esa conclusión chegaron bastante cedo, logo de 1933, 
moitos exiliados italianos non comunistas do grupo GL)30. Máis alá de todo iso, o 
que si produciu a Guerra Civil na Arxentina foi unha xenreira acentuada entre os 
que estiveran dun ou doutro lado, o cal rompeu os niveis razoables de cordialidade, 
desgastados pero aínda preexistentes, na república dos intelectuais. A Guerra Civil 
actuou así, nese plano, como un marcador de identidades e sociabilidades políticas 
diferenciadas.

En calquera caso, nesa conxuntura, os acontecementos mundiais sucedíanse con 
tal rapidez que era difícil deterse a reflexionar: o comezo da Segunda Guerra Mundial 
e en especial o cataclismo francés sinalaban un proceso que a algúns alborozaba, a 
outros angustiaba e a non poucos preocupaba, non xa por razóns ideolóxicas e huma-
nitarias senón polos seus efectos concretos sobre o futuro da Arxentina e de América 
Latina. Neste sentido semella que a primeira etapa da Segunda Guerra Mundial deu 
lugar a actitudes máis ambiguas e reflexivas nalgúns intelectuais. Non eran segura-
mente a maioría. Os intelectuais xa comprometidos seguírono estando e contaban 
agora coa impagable contribución dos exiliados españois, aos cales se sumaban tantos 
outros, incluídos os xudeus italianos (malia que aquí non todos foran antifascistas 
antes da súa forzada expatriación), e con esa maquinaria cultural que levara a que, 
só entre 1936 e 1939, se duplicase o número de obras rexistradas con relación ao dos 

29 Ídem, p. 73.
30 R. Vivarelli, “Tra politica e storia: appunti sulla formazione di Franco Venturi negli anni dell’esilio (1931-1940)”, 
en L. Guerci-G. Ricuperati, Il coraggio della ragione. Franco Ventura intellettuale storico e cosmopolita, Turín, 
Fondazione Luigi Einaudi, 1998, pp. 82-83. Máis en xeral, verbo do papel da Guerra Civil española no reforzo 
da utopía comunista, cf. F. Furet, El pasado de una ilusión, México, FCE, 1995, pp. 284-305.
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trinta e cinco anos precedentes, e o movemento seguía a medrar. Con todo, ese vasto 
eido do antifascismo, algo escaldado xa polas novas que chegaran de España, atopaba 
novos motivos de división co pacto Ribbentrop-Molotov. Habería de aí en diante 
feridas que nunca sandarían de todo arredor da cuestión comunista; o xogo de dous 
convertíase na Arxentina, no campo intelectual, nun xogo de tres. Isto era así porque 
no canto dun antifascismo xurdiron dous, entre 1939 e 1941, bastante diferenciados. 
Por unha banda, o que seguía a representar a AIAPE (un tanto reducida nas súas 
adhesións aos comunistas: os seus compañeiros de ruta e algúns independentes), que 
daquela, en 1941, sostiña que a loita mundial era entre tres forzas: o nazifascismo, o 
bloque “pseudodemocrático” plutocrático e o socialismo; pola outra, o autodefinido 
como liberal e democrático, que englobaba os non comunistas e os anticomunistas 
e incluía non poucas figuras das elites. Este reagruparíase nunha nova entidade, 
Acción Argentina, xurdida en 1940 logo da caída de Francia, e na aparición de pu-
blicacións que expresaban o mesmo espírito, como Argentina Libre e Italia Libre31. 
A nova entidade reunía baixo un mesmo propósito a defensa dos aliados na contenda 
mundial (e o intento de evitar que o avance totalitario se expandise á Arxentina), un 
marcado anticomunismo e a promoción da democratización plena da Arxentina. 
A clarificación da situación que o novo contexto internacional permitía agora, librados 
da cuestión do comunismo e da ameaza da revolución social, que á prédica antifas-
cista se sumasen liberais que foran membros do Goberno de Justo, como Federico 
Pinedo e José María Cantilo, destacadas figuras do radicalismo como o ex-presidente 
Marcelo T. de Alvear, científicos como Bernardo Houssay, escritores como Victoria 
Ocampo ou Manuel Mujica Laínez (que anos máis tarde escribiría sobre Seoane) e 
membros da elite social como Adolfo Bioy ou Antonio Santamarina, xunta os socia-
listas, demoprogresistas e independentes. A eles había que engadirlles membros das 
comunidades de inmigrantes que tiñan un ideario afín e, en calquera caso, estaban 
distantes do comunismo, membros que para o caso dos españois estaban repre-
sentados nomeadamente polos republicanos do Centro Republicano Español e do 

31 A. Bisso, Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial, Bos Aires, Prometeo, 2005. 
Véxase tamén J. Nállim, “Del antifascismo al antiperonismo: Argentina Libre, … Antinazi y el surgimiento 
del antiperonismo político e intelectual”, en M. García Sebastián (ed.), Fascismo y antifascismo. Peronismo 
y antiperonismo. Conflictos políticos e ideológicos en la Argentina (1930-1955), Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 
2006, pp. 77-105. 
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periódico España Republicana32. Por outra banda, malia existiren outras entidades 
cuxa configuración abranguía un máis amplo espectro e que incluían, alén de arxen-
tinos, exiliados de diversa procedencia nacional e orixe ideolóxica, como a Comisión 
contra el Racismo y el Antisemitismo33, en xeral a pertenza simultánea á AIAPE e a 
Acción Arxentina tornábase incompatible.

Con todo, a roda seguía a virar no mundo e na Arxentina tamén; a invasión alemá 
da Unión Soviética en xuño de 1941, a doenza de Ortiz e a súa substitución progresiva 
polo vicepresidente Castillo, conservador de simpatías xermanófilas que ía inclinando 
a balanza cara ao Eixe (en especial desde 1941) no inestable Goberno arxentino, e o 
retorno da práctica da fraude redefinían as alianzas (aínda que non disipaban as sus-
picacias). A situación volvía ser ambigua desde 1942, e os novos intentos de organizar 
unha coalición política en liña co esquema “fronte popular” estaban máis unha vez á 
orde do día. Finalmente, na Arxentina, o golpe militar de xuño de 1943, que abortou 
a saída electoral, de novo complicaba as cousas. Podería observarse aquí que a situa-
ción aberta con ese golpe colocaba a Arxentina a contramán da situación mundial: 
no momento en que todo o mundo se encamiñaba cara a un triunfo decisivo das 
potencias aliadas contra o Eixe, aquí parecía afirmarse a tendencia contraria.

Todo concluíu nunha situación complexa. Finalmente a coalición entre as forzas 
antifascistas callou ante o inimigo común na constitución da Unión Democrática 
(cuxo candidato a presidente, José Tamborini, participara en Acción Argentina), que 
reunía os participantes das posibles frontes populares precedentes, de radicais a so-
cialistas e comunistas, e que contaba co apoio do mundo empresarial e dun vasto 
mundo intelectual que ía desde Sur ata os intelectuais radicalizados.

No entanto, como é sabido, Perón obtivo a vitoria en eleccións libres en febreiro 
de 1946. A súa consigna de que do que se trataba era dun “partido de campionato” 
entre a xustiza social e a inxustiza social e non dunha loita entre fascismo e antifas-
cismo resultou convincente para moitos34. Sería un fondo golpe para aquel mundo de 
sensibilidades antifascistas. Malia o peronismo ser en moitos aspectos un empezar de 

32 A. Duarte, El otoño de un ideal. El republicanismo histórico español y su declive en el exilio de 1939, Madrid, 
Alianza, 2009.
33 R. Newton, El cuarto lado del triángulo. La amenaza nazi en la Argentina, 1937-1941, Bos Aires, Sudamericana, 
1995, pp. 187-203.
34 J. D. Perón, “Palabras pronunciadas en el acto de proclamación de su candidatura”, 12/2/1946, en C. Altamirano, 
Bajo el signo de las masas (1943-1973), Bos Aires, Ariel, 2001, p. 152.
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cero, ao captar cadros e votos en moitos lugares do eido político, non esvaeu aquelas 
configuracións provenientes da segunda metade dos anos trinta, nomeadamente no 
mundo dos intelectuais. A lectura que moitos fixeron do peronismo, como a versión 
finalmente triunfante do fascismo crioulo, perdurou con independencia de que a mes-
ma apelación a este termo comezase a converterse en algo inconveniente e perigoso de 
pronunciar. Volvería, canda outras, logo da caída do réxime peronista en 1955, nunha 
dicotomía fascismo-antifascismo destinada a sobrevivir nas sensibilidades políticas e 
culturais alén da súa enunciación explícita ou non.

4.
É hora xa, despois deste longo excursus, de volver aos nosos exiliados. Vimos como 
todos eles se deran introducido nese vasto eido cultural arxentino en expansión. 
A súa situación nel, máis aló dos lugares de inserción laboral, que eran bastante 
eclécticos, estaba dentro do que podemos chamar a esquerda antifascista, na cal os 
comunistas eran tan fortes. Situación que define máis sensibilidades intelectuais ou 
a participación en ámbitos de sociabilidade específicos que unha moi precisa postura 
política. Por outra banda, cando os exiliados galegos se lanzan a unha serie sucesiva 
de aventuras editoriais, comezando por De Mar a Mar (1942-43) e logo Correo 
Literario (1943-45), codirixida por Varela, Cuadrado e Seoane (e aquí xa atopamos 
entre eles unha heteroxeneidade de posicións), estas coinciden co momento dunha 
recomposición ampla do antifascismo arxentino e, consecuentemente, recuperan 
nas revistas contribucións arxentinas tanto da vertente liberal-democrática como da 
de esquerdas que orbitaba arredor da cultura comunista. Síntoma disto é a presenza 
entre os colaboradores arxentinos de varias figuras provenientes de Acción Argenti-
na, como Horacio Butler ou Eduardo Mallea, canda outras procedentes do mundo 
comunista e da AIAPE, como Norberto Frontini ou Cayetano Córdova Iturburu. 
Ademais, ese mesmo clima, de novo acougado tras a consigna do antifascismo, pode 
observarse nas colaboracións que Lorenzo Varela realiza para a revista de Victoria 
Ocampo, Sur, por eses anos35. Malia estas poderen vincularse, desde logo, coa pre-
senza na publicación de figuras como José Bianco e María Rosa Oliver (que compar-
tían o ideario de Varela), non deixaban de ser un síntoma máis xeral de apertura.

35 Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires, cit., pp. 461-487.

Actas Seoane novo.indd   145 27/7/11   08:41:10



Fernando J. Devoto

146

Un mesmo clima de pluralidade se aprecia entre os adherentes ao banquete de 
homenaxe que se lle ofreceu a Seoane en 1944. Nel, ademais dos españois amigos 
de Seoane, aparecen nomes tan variados (que incluían tanto o ámbito da cultura 
liberal-democrática e socialista como o da comunista) como os de Eduardo Mallea, 
Julio Payró, Pedro Henríquez Ureña, José Luis Romero, Luis Baudizzone ou Adolfo 
Bellocq, canda Luis Falcini, Córdova Iturburu, José Bianco ou Antonio Berni36. 

En calquera caso, deben facerse dúas consideracións xerais verbo da posición dos 
exiliados galegos que rastrexamos. A primeira é que as configuracións, os deslindes, os 
vetos e as exclusións non coinciden necesariamente se temos en conta tres mundos: o 
dos políticos, o dos artistas e o dos exiliados. Nestes dous últimos, tamén con relación 
aos “artistas comprometidos” ou “revolucionarios”, ou de ambos os tipos, semella que 
os graos de apertura foron sempre maiores que para aqueles que operaban sen esa 
mediación no terreo da política e do debate de ideas. A segunda é que a condición dos 
exiliados xerara solidariedades que na súa mesma orixe non pasaran tan centralmente 
polas cesuras que impuñan os aliñamentos dentro do eido político arxentino (e, así 
mesmo, non acumulaban os rancores e as retesías provenientes de épocas precedentes). 
Deste xeito, e ata certo punto, poida que os exiliados galegos que viñemos seguindo ata 
aquí (e nomeadamente Luís Seoane) desempeñasen o papel de ponte entre as distintas 
almas da cultura democrática e antifascista arxentina. Tentaron, en especial e case ex-
clusivamente tamén Seoane, ser unha ponte entre a vida cultural da súa comunidade 
inmigrante e a cultura máis xeral arxentina. Seoane esforzouse moito por isto, aínda 
que, neste caso e segundo se desprende da correspondencia que puiden ver, os éxitos 
foron bastante limitados.

Máis difíciles parece que foron, en cambio, as relacións entre o grupo de exiliados 
galegos e outras culturas do exilio español na Arxentina, sinaladamente con aquela que 
expresaban o Centro Republicano Español e os seus homónimos do interior arxentino, 
o periódico España Republicana e máis tarde a Agrupación de Intelectuales Demó-
cratas Españoles37, cuxa posición anticomunista e españolista semellaba incompatible 
co mundo de Seoane e os seus outros compañeiros de desventura. Neste sentido, se 
os exiliados galegos (e nomeadamente Seoane pola súa sensibilidade e a súa apertura 

36 S. Dolinko, “Recorridos de Luis Seoane: entre Galicia y Buenos Aires, entre lo local y lo ‘universal’”, en Luís 
Seoane, Xilografías, Santiago de Chile, Centro Cultural de España, 2006, pp. 61-62.
37 Sobre isto, A. Duarte, op. cit., pp. 266 e ss.
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intelectual) podían en moitos puntos mediar entre as diferentes almas do antifascismo 
arxentino, non darían feito isto coas que proxectaba no exilio español unha longa serie 
de desavinzas que procedían do mesmo momento do cataclismo da II República.

A vitoria do peronismo, nas eleccións libres de 1946, foi seguramente un duro golpe 
para os exiliados galegos. Obrigábaos a convivir cun réxime que lles traía resonancias da-
quel que os forzara a exiliarse de España; e, ademais, o propio réxime lembráballelo per-
manentemente, en especial nos primeiros anos, coa súa política pródiga en atencións cara 
ao franquismo. A nova situación pechaba así mesmo as portas para eles poderen desen-
volver outras actividades, alén das que viñan desempeñando no marco dunha industria 
editorial que seguía en expansión e no terreo literario e artístico. As iniciativas neste eido 
non deixaban de multiplicarse, sobre todo porque era un daqueles terreos en que se po-
dían expresar con maior marxe as sensibilidades disidentes, xa que o novo réxime estaba 
moito máis atento ás actividades públicas explicitamente políticas (ou que reputaba como 
tales) dos opositores. Con todo, a fronteira nunca era totalmente nidia e intervencións 
en actos culturais dos grupos identificados polo Goberno como antiperonistas non eran 
infrecuentes. En calquera caso, o ámbito de relacións dos exiliados galegos non cesou de 
recibir presións de parte do Goberno peronista e do novo clima político que este xerara. 
A cuestión abranguía tanto os mesmos ámbitos comunitarios como aqueles espazos dos 
intelectuais arxentinos cos que eles estaban asociados. Un exemplo do primeiro é a polí-
tica de intrusión que os representantes do franquismo levaban ás institucións étnicas que 
se atopaban fóra do seu control (como, por exemplo, o Centro Gallego, que recibiu en 
1946 a visita da embaixada que o franquismo enviara á toma de posesión de Perón e que 
provocou unha irada reacción dos exiliados galegos)38. Un exemplo do segundo é o caso 
de Norberto Frontini, estreito amigo de Seoane, que foi posto en 1949 nun Index que 
publicaba o xornal oficialista Democracia, chamado “Lista de la traición”, e o de Lorenzo 
Varela, que tivo que exiliarse en Montevideo a partir de 194739. Non obstante, como este 
último caso mostra ben, a persecución non era intensa abondo para evitar que estivese en 
Bos Aires en 1948, con ocasión dunha exposición de Seoane (como testemuña un corres-
pondente de Eugenio Granell, Francisco de Cabo, que desde unha mirada que aplicaba 
esquematicamente á Arxentina percepcións españolas se amosaba preocupado por esa 

38 Cit. por Xosé Luís Axeitos Agrelo, “Os epistolarios do exilio: un mapa de cicatrices”, nas pp. 1616-1618. 
39 N. Frontini a L. Seoane, 2/10/1949, en Epistolario, Fundación Luís Seoane.
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amizade de Seoane con Varela, un “cínico estalinista”)40, nin que tamén estivese ao ano 
seguinte, no cal unha conferencia súa na Sociedad Hebraica foi impedida pola policía. 
O cal suxire, verbo de Varela, máis ben un movemento de ida e volta entre Bos Aires e 
Montevideo e, acerca do peronismo, unha estratexia de tira e afrouxa persistente.

Se ese era o clima da Arxentina peronista para aqueles que interviñan na vida pú-
blica local, era menos intenso para os que actuaban nas comunidades étnicas (malia 
que si o fose o do franquismo, amparado na tolerancia e a simpatía que lle brindaban 
as autoridades gobernamentais). Aquí o peronismo en por si parece que, en certa 
medida, non se involucrou, polo menos quizais ata a última época, na cal, polas 
disposicións da Constitución de 1949, que prevía a nacionalización automática dos 
estranxeiros aos cinco anos de residencia, semella que comezou a intensificar a súa 
atención sobre as asociacións de inmigrantes, no contexto do Partido Peronista de los 
Extranjeros, para recrutar aí votos41. De todos os xeitos, en compensación, a distancia 
que o peronismo crecentemente tomara respecto do franquismo era xa ben pronun-
ciada (e sería interesante indagar se isto se traduciu, máis alá das declaracións, en actos 
concretos de apertura cara aos exiliados procedentes da Península Ibérica)42.

En suma, a Arxentina peronista colocaba os exiliados ante un contexto que, malia 
deixar bastante maior espazo que o do franquismo (segundo, por exemplo, o testemuño 
de Nicolás Sánchez Albornoz, que viviu baixo ambos os réximes) e ser máis ríxido nas 
normas que nas prácticas, seguía a resultar bastante opresivo para os exiliados43. Unha 
módica compensación podíaa brindar a crenza, daquela arraigada, e que Seoane com-
partía plenamente, no pronto colapso do franquismo no novo contexto internacional.

Canto a como caracterizaban eles e o seu núcleo de amigos o peronismo e a Ar-
xentina peronista, é evidente que compartían a mirada que tiñan os seus amigos 
arxentinos. Como dicía Norberto Frontini, o estreito amigo de Seoane, nunha das 

40 F. de Cabo a E. Granell, 26/9/1948, en Eugenio Granell, Correspondencia con sus camaradas del POUM 
(1936-1999), Santiago de Compostela, Fundación Eugenio Granell, 2006, p. 111.
41 É un tema pouco explorado aínda para o caso español e galego, as referencias dispoñibles concirnen ao caso 
dos italianos na Arxentina, cf. L. Capuzzi, La frontiera immaginata. Profilo politico e sociale dell´immigrazione 
italiana in Argentina nel secondo dopoguerra, Milán, Franco Angeli, 2006, pp. 315-334.
42 R. Rein, “Hispanidad y oportunismo político: el caso peronista”, Estudios Interdisciplinarios de América 
Latina y el Caribe, vol. 2, n.o 2, 1991.
43 N. Sánchez Albornoz, “Migrations, Exils. Une réflexion personnelle”, en F. Devoto e P. González Bernaldo, 
op. cit., pp. 203-213.
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expresivas cartas que lle enviara en 1949: “querría huir de esta ciudad tan llena de 
falsedades y tan gruesa. No lo digo por señoritismo de gustos; lo digo por cansancio 
de estar entre gentes pesadas e inmorales. Por más que uno se aísle entre sus iguales, 
la boñiga del contorno huele de manera insoportable”44. Pola súa banda, o mesmo 
Seoane deixou varios testemuños da súa perdurable aversión ao peronismo. Así, por 
exemplo, escribiulle ao seu amigo Francisco Fernández del Riego, en outubro de 
1955, alegrándose pola nova situación provocada pola caída de Perón, “aunque más 
no fuese por haber terminado con el grupo de gangsters que dirigía el país”45. Algo 
non moi diferente á fin e ao cabo, por exemplo, da mirada contemporánea de Eze-
quiel Martínez Estrada. Aínda en 1971, cando moitos intelectuais procedentes do 
antiperonismo comezaban a achegarse a este ou a contemporizar con el, Seoane escri-
bía: “defender la política peronista es como defender la ruleta rusa en política, pues el 
peronismo no tiene ni doctrina ni programa alguno y Perón es un hombre que pudo 
hacer todo lo que la gente cree que hizo si no fuese un sinvergüenza, alguien para 
quien la política, el gobierno, etc., era objeto de propio medro”46.

En calquera caso, e alén de que as iniciativas editoriais culturais proseguisen con 
vigor, o contexto era inhóspito. Por iso, ou por outras razóns, moitos decidiron volver 
emigrar. Como sinalamos, Lorenzo Varela fíxoo a Montevideo, mentres que Ote-
ro Espasandín o fixo, en 1948, aos Estados Unidos, onde atoparía un posto como 
profesor nunha universidade norteamericana (o mesmo Varela tentara dirixirse cara 
aos Estados Unidos mais non dera obtido o visado), e Rafael Dieste, que en 1949 
marchou nunha viaxe para Europa, conseguiu aló, en Inglaterra, un posto de lector 
na University of Cambridge (malia que logo, tras o seu paso por México como cate-
drático, decidiría retornar á Arxentina, ao seu antigo traballo na Editorial Atlántida, 
en 1954). E a eles habería que engadirlles, entre outros, a Manuel Colmeiro, que neses 
anos (1949) partiu para París. Os que quedaban, como Seoane e Cuadrado, que foran 

44 N. Frontini a L. Seoane, 21/5/1949, en Epistolario, Fundación Luís Seoane. En xeral, a correspondencia dos 
compañeiros de debate arxentinos a Seoane era máis parca dadas as prevencións existentes durante o primeiro 
peronismo. Apenas algo máis explícita do común, unha carta de Luis Falcini a Seoane do 14/7/1949, na cal 
alude a que “la reacción marcha a pasos agigantados”, en íd. 
45 L. Seoane a F. Fernández del Riego, 24/10/1955, en F. Fernández del Riego, Cartas de Luís Seoane desde o 
exilio, A Coruña, Ediciós do Castro, 2002, p. 99.
46 Luís Seoane a Diego Díaz Dorado, 31/8/1971, cit. por Xosé Luís Axeitos Agrelo, “Os epistolarios do exilio: 
un mapa de cicatrices”, cit., p. 1606.
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recibir varios deles á súa chegada a Bos Aires, agora estaban de novo no porto para 
despediren os seus amigos que se afastaban47.

O grupo de exiliados galegos disgregábase, malia que fose temporalmente, e no 
marco desa dispersión na Arxentina (e tamén da idea dun desenlace inminente da 
situación española) pode situarse o fortalecemento dos vínculos, agora epistolares, de 
Seoane cos amigos que ficaban en Galicia. A rede dos exiliados, mirada desde o epis-
tolario de Seoane, adoptaba unha nova configuración e desde fins da década dos co-
renta aparecían incluídos nela os homes do exilio interior, nomeadamente, mais non 
só, aqueles reunidos arredor da Editorial Galaxia —Ramón Piñeiro, Domingo Gar-
cía-Sabell, Francisco Fernández del Riego—, nunha longa saga epistolar non exenta 
de desavinzas, sobre todo con Piñeiro. Estas podían atribuírse a motivos estéticos ou 
políticos ou a unha combinación de ambos (por exemplo arredor da “arte compro-
metida”) e eran, desde logo, inevitables dadas as diferenzas que existen sempre entre 
unha mirada exterior e outra interior, neste caso sobre Galicia48. En calquera caso, de 
1947 son as primeiras cartas conservadas de Seoane aos seus amigos galegos, como 
Francisco Fernández del Riego, Ramón Otero Pedrayo ou esa figura esteticamente 
tan importante para el que era Carlos Maside.

Por outra banda, o mesmo Seoane persistía no seu labor cara aos galegos inmi-
grantes con tantas iniciativas pedagóxicas (as transcricións conservadas da súa audi-
ción radiofónica Galicia Emigrante, que comezou en 1954, amosan ata que punto 
esa pedagoxía era, á vez e sobre todo, galeguista, para que non se perdesen os nomes 
dos galegos “que tanto colaboraron en beneficio de la grandeza de la Argentina”, mais 
tamén universalista). Sempre persistía, ademais, na súa participación en iniciativas edi-
toriais e en revistas culturais ou “de ideas” como Cabalgata ou Realidad e máis tarde 
Imago Mundi, que eran todas, mesmo con estratexias disímiles, un xeito indirecto 

47 Véxase o expresivo cadro que fai Seoane nunha carta a Varela da despedida de Otero Espasandín: “Estuvimos 
en el barco —un barco de carga noruego con retratos de los armadores, una estufa de leña imitada con 
lámparas eléctricas y flores artificiales— Dieste y Carmen, Colmeiro y Emilia, Baltar y Mireya, Maruja y yo 
y dos norteamericanos amigos de Alicia que desentonaban entre nosotros. La misma gente que le esperó fue a 
despedirle; ellos no aceptaron el banquete de trámite con que se despide a los que se van de este país. Lo tremendo 
de todas estas marchas es que no sabemos cuando volveremos a vernos ni si volveremos a vernos jamás […]. Con 
tu marcha y la de Espasandín puedes imaginarte mi ánimo. Sólo quedan Cuadrado, Dieste, Colmeiro y Baltar 
como únicos amigos en esta capital, solos en la capital de todos los Shorton del mundo, ¡Porca madonna! Como 
diría Miguel Angel”. Luís Seoane a Lorenzo Varela, 8/1947, cit. en íd. p. 1605.
48 Sobre as tensións da relación entre Seoane e o Grupo Galaxia, cf. R. Villares, “Heroes calados…”, cit.
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de criticar o provincianismo da cultura oficial49. A novidade era que os seus vínculos 
na Arxentina se tornaban cada vez máis arxentinos (Baudizzone, os dous Romero, 
Frontini, Coppola) en paralelo cos vínculos cada vez máis intensos que mantiña coas 
persoas do exilio interior e na promoción das actividades xeradas por eles en Bos Ai-
res. As visitas nun ou noutro sentido, entre Galicia e Bos Aires, deron en multiplicar-
se. Non había aquí contradición: etnonacionalismo e cosmopolitismo ían da man.

Toda esta nova época vai acompañada de novos desenganos para os exiliados. 
Aqueles que producía a década dos cincuenta en relación coa situación española, cando 
se fixo evidente que o réxime franquista ía durar, e para Seoane en particular, ademais 
aqueles polos que el máis apostara: a difusión da cultura galega entre os inmigrantes. 
Esta aposta, reiterada unha e outra vez con escasos resultados, producíalle unha situa-
ción de desazo, por exemplo ante o que consideraba perpetuos conflitos nimios no 
Centro Gallego ou ante o nivel de exasperación dalgúns debates como os do Primer 
Congreso de la Emigración Gallega de 1956 (no cal por detrás se atopaban outros con-
flitos, como os existentes arredor do comunismo ou a precedencia dos lazos con Galicia 
entre distintos grupos) ou, á inversa, aqueloutros que xerados desde o eido intelectual 
comunista atacaban unha figura por el tan apreciada como Ramón Otero Pedrayo. 
Novamente neste terreo a vontade ecuménica de Seoane había lidar cos faccionalismos 
do exilio galego. Non obstante, alén diso e sobre todo, o desazo de Seoane procedía 
do que vía como a imposibilidade de influír efectivamente sobre a comunidade galega 
inmigrada (“estoy orgulloso de sentirme hermano de estas gentes […], pero los creo in-
capaces de un esfuerzo colectivo por Galicia […] no sienten más entusiasmo que para 
el comercio”)50. Sentíase así unha especie de “misioneiro inverosímil” de Galicia.

No novo contexto da posguerra non deixaban de influír seguramente tanto as acti-
tudes tradicionais de máis longo prazo dos inmigrantes en xeral, ás cales xa aludimos, 
como as mudanzas que se producían no colectivo español ante a chegada da nova 
vaga de persoas na segunda posguerra. Esta, de certo, contiña un impreciso mais non 
desprezable número de integrantes que, malia que non directamente perseguidos polo 
réxime, abandonaban non obstante o país ante o opresivo clima existente alí, en es-

49 Sobre as sucesivas revistas, véxase R. Villares, “José Luis Romero y el exilio republicano en la Argentina”, 
en Jornadas Internacionales “José Luis Romero”, Universidad de San Martín, 31 de marzo − 3 de abril de 
2009, e S. Dolinko, “Recorridos…”, cit., pássim.
50 L. Seoane a F. Fernández del Riego, 24/11/1950, cit., pp. 42-43.
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pecial para as familias de orixe republicana, condenadas por veces a unha especie de 
morte civil. Porén, estes inmigrantes e outros que se expatriaban simplemente na tra-
dicional busca dunha mellor fortuna eran persoas socializadas no ritualismo do réxime 
franquista e que nun ou noutro caso podían preferir deixar atrás aquelas duras expe-
riencias da guerra e da posguerra. Por outra banda, como no caso doutras comunida-
des de inmigrantes e noutros tempos, tamén aquí un papel non menor o desempeñaba 
a capacidade de atracción das autoridades diplomáticas sobre aqueles inmigrantes de 
éxito que devecían por condecoracións e outros recoñecementos que avalasen o seu as-
censo social. Neste sentido, por exemplo, a actividade do novo embaixador da España 
de Franco a partir de 1947, José María de Areilza, semella que foi bastante eficaz para 
afagar e achegar figuras e sectores da comunidade española na Arxentina51. Ademais, 
non menos difícil era a relación entre os arxentinos (“los gestos despreciativos de los 
ches por los trajes de nuestros aldeanos”) e os intelectuais galegos, os seus amigos (“ahí 
están equivocados en relación con la capacidad artística de este país, quizás porque la 
juzgan a través del cine o de la prensa o de algunos viajeros más o menos cursis”)52. Re-
lacións atravesadas polas percepcións cruzadas verbo da maior ou menor modernidade 
ou o maior ou menor nivel cultural de cada sociedade respectiva. Historias xerais de 
narcisismos e diferenzas nas que o caso arxentino-galego non é unha excepción.

Por aquelas razóns e por outras, eses anos cincuenta son os máis melancólicos de 
Seoane, entre a Arxentina peronista e a España consolidadamente franquista. As cartas 
a Carlos Maside ben o revelan: “No queremos decirte de toda la envidia que sentimos 
por esos días, nosotros que hubiésemos querido pasar toda la vida en Galicia y cono-
cer el mundo a través de ese pueblo que es un modo de conocerlo más hondamente 
[…]. Ahí trabajáis y vuestro trabajo aún en el silencio tiene un destino, nosotros si lo 
hacemos ya no tenemos un pueblo con el que comunicarnos”53. En calquera caso, po-
dería sinalarse de paso o ambivalente rexistro que teñen as cartas de Seoane segundo 
a nacionalidade dos seus correspondentes (o cal, polo demais, acontece con calquera 
correspondencia).

51 B. Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra en Buenos Aires, 1936-1956, tese de 
doutoramento, Universitat de Alacant, 2010, pp. 348 e ss.
52 L. Seoane a F. Fernández del Riego, 8/7/1950 e 27/7/1951, ambas en F. Fernández del Riego, cit, pp. 40 e 54.
53 L. Seoane a C. Maside, 1953, cit. por L. Novelle López, “Las orillas de la memoria. Luis Seoane y Carlos Maside, 
dos formas de exilio (1947-1958)”, relatorio presentado no VII Congreso da Asociación de Historia Contemporá-
nea, Santiago de Compostela − Ourense, 21-24 de setembro do 2004, Memoria e identidades, p. 13. 
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Así pasaban os anos para os exiliados e os itinerarios de cada un deles facíanse cada 
vez máis diferentes. Na medida en que o ambiente represivo se tornaba algo menos 
ríxido en España algúns comezaban a volver ou volverían despois, outros en cambio 
ficarían no exterior indefinidamente, e outros, como Seoane, aproximábanse paula-
tinamente. En 1949 puido pasar unhas horas en Vigo aproveitando unha escala na 
viaxe en barco que o levaba ao Congreso Mundial de Partidarios da Paz de París, ao cal 
fora impulsado por Frontini e Falcini. En 1960 pasou un tempo breve en Galicia que 
lle deixou unha sensación contrastada e, finalmente, en 1963, tivo unha estadía máis 
longa cuxa coroación foron triunfantes exposicións súas en Madrid e na Coruña, as 
cales foron acompañadas polos seus amigos do exilio interior, máis alá das polémicas 
precedentes. Ese semellaba o momento do retorno, como o fixera o seu amigo Dieste. 
Non obstante, tamén a Arxentina posperonista ofrecera múltiples alternativas novas a 
un Seoane cuxa obra artística acadara un gran recoñecemento. Recoñecemento que, 
por exemplo, amosaría a súa incorporación á Academia Nacional de Bellas Artes, e 
aínda que puido dicir que aceptara como resposta á non incorporación súa e dos seus 
amigos á Real Academia Galega, non deixaba de ser unha consagración importante.

Aínda que as moitas esperanzas que abriu a caída de Perón no mundo de que Seoa-
ne formaba parte comezaron a esvaecerse bastante rápido —e isto era xa bastante evi-
dente a principios dos anos sesenta tras o fracaso e a caída do Goberno de Frondizi—, 
non era menos certo que as penurias da vida política e institucional tiñan a súa contra-
partida na vivacidade dun mundo científico, cultural e académico que, libre de pexas, 
se despregaba (aínda que fose conflitivamente) en tantas direccións. A “tremenda” Bos 
Aires, máis alá da saudade aguda por Galicia e as súas rías (1964), era finalmente, e 
máis nos dourados sesenta, en palabras de Seoane, “una de las tres o cuatro capitales 
del arte del mundo”. As ofertas de traballo chegábanlle de todas as partes, desde ám-
bitos públicos e privados (lembrarei aquí só a súa participación no gran proxecto que 
Boris Spivacow levaba adiante na Editorial Universitaria de Bos Aires).

Dese xeito, máis que do retorno anunciado tratouse para Seoane, desde os anos 
sesenta, dun movemento pendular en que as viaxes reiteradas de ida e volta indicaban 
a dificultade para elixir entre o recoñecemento e os afectos, vellos e novos.

Malia que, como algunha vez dixo el, podía volver e empezar de novo en Galicia 
xa que non era unha persoa que viñera á Arxentina para “facer as Américas”, nos 
feitos atopábase na mesma situación que os que si o fixeran. A experiencia do exiliado 
confundíase así, máis unha vez, coa dos emigrantes: estar entre dous mundos.
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Este texto trata dun grupo de exiliados galegos chegados a Bos Aires con motivo da 
Guerra Civil española e da súa relación coa política arxentina. Sen entrar a discutir 
como definir a categoría de “exiliado”1, voume referir ao grupo de intelectuais, artis-
tas e políticos que tiveron unha actuación pública destacada, grupo ao que pertenceu 
Luís Seoane e que integraron tamén outros galegos, residentes na Arxentina desde 
antes de 1936.

Máis concretamente, este texto versa sobre súa relación coa política arxentina du-
rante un lapso prolongado e de características cambiantes, entre 1936 e 1976. En 
rigor, estes exiliados non se ocuparon moito da política arxentina, por entendibles 
razóns de prudencia. En cambio ocupáronse, e moito, de facer política, en sentido 
amplo e tamén no específico, no seo da colectividade galega. Esta cuestión foi ampla-
mente estudada polos especialistas na inmigración galega. Non obstante, aquí farase 
unha pequena síntese da cuestión, para propor a idea de que no medio arxentino en 
que viviron e no círculo das súas relacións, moi politizado ao longo de case todo ese 
período, se atopan algunhas claves explicativas do seu comportamento político, o seu 
entusiasmo, as súas ilusións e tamén da perda dese entusiasmo e esas ilusións, que 
coincidiu co comezo do seu abandono da Arxentina.

OS EXILIADOS GALEGOS E A COLECTIVIDADE GALEGA

Como é ben sabido, ese grupo de exiliados chegados a partir de 1936 atopou en Bos 
Aires unha colectividade galega numerosa, densamente organizada e fortemente co-
nectada con Galicia. Tamén acharon unha cidade populosa, rica, culta, cunha socie-
dade integrada, móbil, xenerosa en oportunidades e socialmente democrática2.

Bos Aires tiña daquela preto de tres millóns de habitantes. Castelao, que quizais 
esaxeraba un chisco, dicía que 300 000 deles eran galegos. Outras veces falou de 
150 000. As cifras son difíciles de verificar, mais, de todos os xeitos, os galegos 

1 Sobre esa distinción, véxase Xosé M. Núñez Seixas: “Trayectorias del destierro. Una aproximación al exilio 
gallego de 1936-1939”, en J. de Juana e J. Prada: Lo que han hecho en Galicia. Barcelona, Crítica, 2006. 
2 José Luis Romero: “Buenos Aires, una historia” [1971], en La ciudad occidental. Bos Aires, Siglo XXI Edi-
tores, 2009. José Luis Romero e Luis Alberto Romero (dirs.): Buenos Aires, historia de cuatro siglos. 2a ed. Bos 
Aires, Altamira, 2000. José Moya: Primos y extranjeros. Inmigracion española en Buenos Aires, 1850-1930. 
Bos Aires, Emecé, 2004. 
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representaban unha porción importante da poboación. No Gran Bos Aires a súa 
presenza en ocasións era igualmente significativa; polo menos así o mostrou Ruy 
Farías para o caso de Avellaneda3.

A colectividade galega estaba densamente organizada. Había arredor de trescentas 
microsociedades de base, integradas por nativos de distintas comarcas e vilas gale-
gas. O número ten tamén algo de simbólico no discurso dos galeguistas e, dada a 
índole destas sociedades, é difícil precisalo. Unha parte significativa delas incluíanse 
na Federación de Sociedades Gallegas —unida ou dividida—, onde se realizaban 
actividades culturais, políticas e de celebración. Pola súa banda, o Centro Gallego, 
que en 1936 tiña uns 57 000 asociados, centralizaba o mutualismo e facía incursións 
no cultural. Existía ademais un gran número de publicacións periódicas dirixidas aos 
galegos. En suma, había un tramado asociativo desenvolvido e denso4.

A colectividade estaba moi ben relacionada coas cuestións da terra de orixe. 
Unha boa parte das asociacións paisanas, ás que Núñez Seixas lles chamou “as 
parroquias de alén mar”, xurdiran coa intención de axudar as súas vilas, colabo-
rando por exemplo na construción dunha escola ou dunha biblioteca. A asociación 
prolongaba así o que de xeito particular facían as persoas, o cal deu lugar a un fenó-
meno bastante singular no conxunto do asociacionismo migratorio. Neste tramado 
asociativo constituíronse, como en todas as partes, elites societarias fortes. Tamén 
era posible atopar as marcas da politización española, nomeadamente na Federa-
ción de Sociedades Gallegas, onde competían agraristas, socialistas, comunistas e 
galeguistas. Moitos, como Ramón Suárez Picallo, marcharon para Galicia en 1931, 
para sumárense á política galega.

Con respecto aos “exiliados”, voume referir en realidade a un grupo máis ca-
racterizable polo seu activismo que polo momento e a maneira de chegar ao país. 

3 Ruy Farías: “Peones, obreros y jornaleros. Patrones de asentamiento e inserción socio-profesional de los gallegos 
en Avellaneda y Lanús, 1890-1930”, en Ruy Farías (comp.): Buenos Aires gallega. Inmigración, pasado y presente. 
Bos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2007. Tamén en Ruy Farías Iglesias: La inmigración gallega en el sur de Buenos Aires, 1869-1960. Tese de douto-
ramento, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.
4 Xosé M. Núñez Seixas e Ruy Farías: “Transterrados y emigrados: una interpretación sociopolítica del exilio 
gallego de 1936”. Arbor, CLXXXV, xaneiro-febreiro de 2009. Marcelino X. Fernández Santiago: “Asociacio-
nismo gallego en Buenos Aires (1936-1960)”, en Xosé M. Núñez Seixas (ed.): La Galicia Austral. La inmigración 
gallega en la Argentina. Bos Aires, Biblos, 2001. Hernán M. Díaz: Historia de la Federación de Sociedades Gallegas. 
Identidades políticas y prácticas militantes. Bos Aires, Biblos, 2007.
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Algúns saíron a tempo, en 1936, como Seoane; outros loitaron ata o final e pasaron 
polos campos de Francia, como Arturo Cuadrado; algúns fixeron unha escala pre-
via, como Alfonso Rodríguez Castelao e Lorenzo Varela; e algún, como Ramón 
de Valenzuela, estivo preso durante os primeiros anos do franquismo. Incluirei 
tamén a Neira Vilas, que en realidade saíu máis tarde e como emigrante, pero que 
en Bos Aires se converteu nun militante, e, así mesmo, os que xa estaban no país 
e integraban un activo grupo intelectual, como Eduardo Blanco-Amor, ou os que 
desempeñaron o difícil papel de nexos entre os exiliados e a comunidade, como 
Manuel Puente ou Rodolfo Prada.

O que teñen en común é que son homes da cultura e da política; son republicanos 
militantes e son tamén militantes da autonomía galega, esa flor serodia, nada poucos 
días antes do golpe de xullo de 1936, que debía ser defendida e lexitimada. Estes 
exiliados galegos diferenciábase do conxunto do exilio republicano —o cal inclúe 
outros galegos, que antepoñen a súa solidariedade coa República— e particularmente 
daqueles encadrados en forzas políticas que identificaban a República con España, 
como os socialistas e os comunistas. Achegábanse en cambio a cataláns e vascos, ma-
lia que a miúdo estas intencións se ven dificultadas pola competencia entre os grupos 
e a diversidade dos seus proxectos políticos5.

Por outra banda, a galeguidade é por entón un horizonte, un proxecto por cons-
truír. A galega é unha nacionalidade nova, que non ten un Estado que a erixa e a sus-
tente, e que repousa case exclusivamente sobre a capacidade de intervención pública e 
de creación discursiva dos intelectuais. Eles deben demostrar —en primeiro lugar aos 
propios galegos— que existe un pobo galego, unha tradición galega, un espírito gale-
go, unha cultura galega e, por suposto, unha lingua galega, e que todo iso percorre a 
historia, desde o Apóstolo Santiago ou Prisciliano ata o presente, malia que deixando 
fóra un galego moi coñecido: Francisco Franco. Fano en termos moi semellantes aos 
que daquela emprega Claudio Sánchez Albornoz, radicado en Bos Aires, para desve-
lar o “enigma histórico” de España, destacando na súa polémica con Américo Castro 
os trazos esenciais da hispanidade. Por aquel tempo unha corrente intelectual e políti-
ca arxentina, o revisionismo histórico, construía en Bos Aires, con similares materiais 

5 Unha ampla exposición destas diferenzas atópase no Epistolario, tomo VI, de Obras de Castelao. Vigo, Editorial 
Galaxia, 2000. Véxase Xosé M. Núñez Seixas e Ruy Farías: “Transterrados y emigrados: una interpretación 
sociopolítica del exilio gallego de 1936”.
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e procedementos, a noción dunha identidade nacional e popular arxentina. Todo isto 
fala da vixencia dunha perspectiva común: a do historicismo romántico6.

Estes intelectuais galegos, que a fortuna reuniu en Bos Aires, asignan para si unha 
misión: imbuír desa convicción a inmensa comunidade de emigrantes, que máis alá 
das romarías, das danzas ou do culto de Santiago están lonxe desa paixón e da erudi-
ción precisa para erixila. Estes intelectuais pretenden unha tarefa de envergadura, que 
Castelao cualificou como a construción da Galicia ideal.

Vexamos algúns casos. En primeiro lugar Castelao, que ten un proxecto político 
e unha concepción política da galeguidade. En 1936 xa é unha das principais figuras 
do galeguismo en Galicia. En Bos Aires, a onde chega despois de pasar por Nova York, 
atopa o lugar axeitado para construír definitivamente a súa posición como xefe do ga-
leguismo e tamén como interlocutor dos outros grupos que actúan no mundo do 
exilio republicano, instalados provisionalmente en distintos países e convencidos de que 
o retorno a España está próximo.

Para sustentar esa posición desde Bos Aires, precisa insuflar paixón galeguista na 
comunidade local e logo demostrar que esa comunidade encerra o esencial de Ga-
licia. Inicialmente declara que en Bos Aires se acha a “Galicia ideal”, debido non 
só ao numeroso da súa colectividade e á densidade das súas organizacións —aquí 
xogan as cifras simbólicas—, senón tamén ao seu indeclinable apoio á República e á 
Autonomía. Castelao proclámase representante desa Galicia ideal. Fundaméntao en 
parte na súa condición previa: fora o deputado máis votado nas últimas eleccións de 
Galicia. Pero ademais no seu indiscutido liderado, apoiado en Bos Aires e sucesiva-
mente recoñecido polos outros grupos galegos da Arxentina e de América do Sur. Isto 
culmina en 1944 coa constitución do Consello de Galiza e, pouco despois, coa súa 
designación como ministro sen carteira, en representación de Galicia, no Goberno 
republicano no exilio, con sede en París.

Para construír a súa posición en Bos Aires, que constitúe unha parte importante 
da súa atribuída representación política, Castelao mergúllase no mundo da colecti-

6 Claudio Sánchez Albornoz: España, un enigma histórico. Bos Aires, Sudamericana, 1957. Américo Castro: 
España en su historia, 1948. Sobre o revisionismo histórico arxentino: Tulio Halperín Donghi: “El revisionismo 
histórico como visión decadentista de la historia nacional”, en Ensayos de historiografía. Bos Aires, El Cielo por 
Asalto, 1996; Alejandro Cattaruzza: “El revisionismo: itinerarios de cuatro décadas”, en Alejandro Cattaruzza e 
Alejandro Eujanián: Políticas de la historia. Argentina, 1860-1960. Bos Aires, Alianza Editorial, 2003. 
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vidade, onde ten como principais competidores os partidarios dunha España repu-
blicana, os socialistas e os comunistas. Estes, cunha perspectiva diferente do mundo, 
do nacionalismo e do Estado, non comparten o entusiasmo de Castelao polo gale-
guismo, nin consideraban prioritario o uso da lingua galega. É coñecida a anécdota 
da súa primeira visita á Federación de Sociedades Gallegas e o seu altercado cun dos 
dirixentes verbo do emprego do galego nos actos da Federación7.

Castelao consagrou os anos que lle quedaban de vida, e os restos da súa saúde, a 
construír a galeguidade en Bos Aires. Para non quedar subordinado á Federación, 
onde eran fortes os comunistas e os socialistas, sen erixirse en avogado de ninguén 
fomentou a creación dos centros provinciais e fíxose forte no Orensano. Falou en 
banquetes de infinidade de sociedades galegas, asistiu ás súas festas patronais e 
escribiu nos seus periódicos. Participou en todas as celebracións maiores, como 
o Día de Galicia ou o do Estatuto. Cada unha desas ocasións era un ámbito para 
construír entre os galegos a galeguidade.

En 1943 estaba convencido de que lograra a representatividade procurada. Nunha 
carta ao dirixente vasco José Antonio Aguirre di que no acto do día do Plebiscito “es-
taban presentes en espíritu más de ciento cincuenta mil emigrados gallegos, que allí 
me otorgaron su confianza, y en nombre de los cuáles me es dado actuar ahora […]. 
después de ti, no hay nadie en el exilio que pueda hablar tan alto como yo frente a los 
repúblicos españoles”8. Cinco anos despois, cría que o ideal republicano español estaba 
estancado e que o republicanismo galego estaba forte “e púxose por enriba de todo”9.

O caso de Neira Vilas testemuña o éxito desta militancia. Trátase dun rapaz 
galego de vinte anos que chega a Bos Aires en 1949, pouco antes da morte de Cas-
telao. Non é un exiliado senón un emigrante. Como todos eles, vincúlase cos seus 
parentes, traballa e consegue gradualmente unha posición. Mais, sobre todo, acada 
una educación: unha autoeducación que, como era común daquela, se baseou en 
libros usados, mercados nos postos próximos ao Cabildo ou lidos en bibliotecas 
populares. Canda as grandes obras da literatura universal coñece a literatura galega 
que daquela publicaban en Bos Aires as editoriais organizadas por Seoane ou Cua-
drado, e así entra en contacto co núcleo activo do galeguismo cultural.

7 Díaz, Historia de la Federación…, p. 102. 
8 Carta a José Antonio Aguirre, 29 de novembro de 1943. En Epistolario, p. 411. 
9 Carta a Alfredo Somoza. Ídem, p. 727.
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Por esa vía descobre en Bos Aires, xunta a súa vocación de escritor, Galicia: 
“Acababa de descubrir Galicia, o meu país, do que nada sabía cando embarquei”10. 
Parte fundamental da descuberta de Galicia é a súa lingua; esa lingua popular en 
Galicia, onde é asoballada, e que en Bos Aires se lle aparece, por obra do grupo 
de militantes, en toda a súa dignidade e a súa potencia para a construción da ga-
leguidade. “Foi cando me decatei de que aquela fala de meus familiares e veciños, 
das xentes de zocos, roupa remendada, pan de boroa, friaxes, lama dos camiños ou 
causa de burla de señoritos, gardas e ignorantes con dineiro, era tamén lingua de 
homes cultos e poetas, e ata de reis en vellos tempos, e que tiña longos séculos de 
existencia”. Como xa é un home ilustrado, cita ao respecto a Fichte: “asumín o que 
dicia Fichte en canto a que o signo da nacionalidade é o idioma”11.

Neira Vilas intégrase no mundo dos intelectuais e os emigrantes e pasa a ser mili-
tante do galeguismo, coa paixón da súa idade. Non se sabe moito do que ocorre fóra 
do seu ámbito. Mais fóra do mundo galego móvese coma peixe na auga. En 1953 
funda Mocedades Galegas, rama xuvenil da Irmandade Galega. “Vivíamos en cons-
tante efervescencia”. A frase amosa o entusiasmo de quen se atopou en Bos Aires coa 
Galicia construída polos militantes culturais e militou por ela, ata 1961. Ese ano, xa 
convertido en escritor, marchou para Cuba, en parte levado pola súa dona cubana e 
en parte atraído polo experimento socialista da illa.

Vexamos finalmente o caso de Luís Seoane, a figura máis destacada do grupo de 
intelectuais, escritores e artistas militantes12. Un texto de 1956 sintetiza a súa idea da 
militancia na galeguidade. “O primeiro compromiso dun intelectual […] debe estar 
en relación coa actualidade do seu pobo e os intelectuais galegos […] son neste sen-
tido militantes […]. O labor máis importante dos intelectuais galegos […] consiste 
en gañar a historia forzando tempos novos e novos modos de vida colectiva, mesmo 
viviendo e traballando fóra de Galicia”13.

10 Neira Vilas. Os anos da Arxentina, 1949-1961. Textos recuperados. Edición de Nora Longhini. Vigo, Galaxia, 
2008.
11 Ídem, p. 54.
12 Helena González Fernández: Luís Seoane. Vida e obra. Vigo, Galaxia, 1994. Silvia Dolinko: “Recorridos de 
Luis Seoane. Entre Galicia y Buenos Aires. Entre lo local y lo universal”, en Luis Seoane. Xilografías. Santiago 
de Chile, Centro Cultural de España, 2006.
13 Citado por Guillermo Gasió: “Luís Seoane e a política galega en Argentina. Materiais para unha investiga-
ción”, en Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane. A Coruña, Fundación Luís Seoane, 2007, p. 229. 

Actas Seoane novo.indd   162 27/7/11   08:41:20



EXILIO GALEGO E POLÍTICA ARXENTINA (1936-1976)

 163

Seoane buscou con empeño como realizar este programa en Bos Aires. Malia 
que se interesou pola dimensión política da galeguidade, o seu proxecto tivo unha 
dimensión cultural e estética: atopar a singularidade galega e darlle forma, procu-
rando as raíces históricas e sociais, que lía desde o marxismo e o populismo, e a súa 
expresión estética, que ligaba ás distintas manifestacións da arte contemporánea. No 
pobo galego, sempre presente nas súas obras, aparecen as raíces medievais e os signos 
da moderna explotación, unificados nunha perspectiva nacional e popular.

Non era doado levar adiante isto desde Bos Aires. Durante anos dirixiu Galicia, a 
revista do Centro Gallego, lidando e negociando coas súas autoridades, xenericamente 
progresistas mais conservadoras no práctico, coa idea de abrir un espazo para a arte 
comprometida con Galicia, que poucos valoraban. As súas iniciativas foron moitas e 
delas dá conta este volume: Galicia Emigrante, a Asociación Gallega de Universitarios, 
Escritores y Artistas e as súas outras moitas iniciativas culturais e editoriais, realizadas 
en colaboración cun grupo de amigos. Logrou manter o entusiasmo —ou máis ben 
a decisión de ser entusiasta— por moito tempo. E mantívoo a pesar de que, desde o 
principio, estaba convencido da estolidez e o filisteísmo do groso da colectividade, e da 
súa escasa preocupación por Galicia alén de festexos rituais e viaxes de vacacións.

Nesa militancia pareceuse a Castelao e a Neira Vilas. O que o distingue deles é 
que tiña outro mundo fóra da colectividade. Ao seu amigo Francisco Fernández del 
Riego, que se dispoñía a visitar Bos Aires, recomendoulle que non se deixase atrapar 
polo círculo da colectividade e que coñecese outra xente, outros mundos. Durante 
a guerra integrouse no ámbito do antifascismo e relacionouse co alemán Clément 
Moreau, a alemá Grete Stern e o italiano Attilio Rossi. Posteriormente vinculouse 
cun grupo de homes cultos e interesados na arte pertencentes á Sociedad Hebraica. E, 
por suposto, mantivo unha estreita relación con todo o universo artístico e intelectual 
arxentino, o sector do antifascismo e o antiperonismo. En 1949 viaxou a París, para 
asistir a un congreso organizado polos comunistas, onde coñeceu a Picasso, e desde 
aquela viaxou habitualmente a Europa e deuse a coñecer como artista. Era, en suma, 
un home de dous mundos, ou mellor, de tres.

E, no entanto, nunca perdeu a perspectiva do intelectual galego, nin deixou de 
medir os seus logros e a súa realización en función dese obxectivo central de construír 
a galeguidade, de “inventala”, como din hoxe os historiadores. Fíxoo desde a estética 
e a arte, unha veta que se potenciou coa súa relación con Isaac Díaz Pardo. Mediu os 
seus logros un pouco como artista e outro pouco como militante dunha galeguidade 
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que, finalmente, viu transcorrer por outros vieiros. Iso explica a decepción que aflora 
en distintos momentos ao longo da súa vida e que semella que o venceu ao cabo 
cando, xa instalado en España e sumando outras decepcións, escribe en xaneiro de 
1979: “Quixera non ter a sensación de que todos nós perdimos os anos traballando 
sin ter por qué”14.

Comprometidos coa militancia galeguista, estes exiliados non interveñen na polí-
tica arxentina. Nin opinan publicamente nin tampouco se ven moi interesados nela. 
E, porén, sería difícil entender a súa militancia galeguista fóra do contexto militante e 
apaixonado en que viviron na Arxentina, que os impulsou de moitos xeitos a manté-
rense firmes no compromiso e que, paréceme, explica algo, cando ese mundo mudou, 
verbo da súa renuncia a seguir construíndo en Bos Aires a Galicia ideal.

A VIDA PÚBLICA ENTRE A GUERRA CIVIL E A GUERRA MUNDIAL, 
193639

Cara a 1936, cando empezaban a chegar os exiliados, gobernaba na Arxentina unha 
coalición conservadora, presidida polo xeneral Justo, fundamenta na abstención for-
zada da principal forza opositora, o radicalismo, e no exercicio da fraude15. O recurso á 
fraude agudizouse cando en 1935 o radicalismo decidiu volver concorrer ás eleccións 
e sumarse á oposición socialista. Feble en canto a lexitimidade democrática, o Goberno 
xa colectara outros apoios, provenientes das Forzas Armadas, da Igrexa e dunha opi-
nión que apreciaba os seus éxitos fronte á crise e o desenvolvemento de políticas estatais 
novas e imaxinativas. Todo iso relativizaba a potencial superioridade numérica da opo-
sición e estableceu unha sorte de empate, nun contexto de certa despolitización.

Desde mediados dos anos trinta a vida política local axitouse polos conflitos que 
viñan do mundo16. Ao ascenso rampante do fascismo, que gañou admiradores locais, 

14 Francisco Fernández del Riego: Cartas de Luís Seoane desde o exilio. A Coruña, Ediciós do Castro, 2002, p. 175. 
15 Para esta e outras cuestións de interpretación do proceso político arxentino remítome a dúas obras miñas: Breve 
historia contemporánea de la Argentina (2a ed., Bos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001) e “Democracia, repú-
blica y estado. Cien años de experiencia política en la Argentina”, en Roberto Russell (ed.): Argentina, 1910-2010. 
Un balance del siglo. Bos Aires, Taurus, 2010. Unha lectura imprescindible é Tulio Halperín Donghi: La larga agonía 
de la Argentina peronista. Bos Aires, Ariel, 1994. 
16 Tulio Halperín Donghi: La Argentina y la tormenta del mundo. Bos Aires, Siglo XXI Editores, 2003.
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engadíuselle a nova militancia da Igrexa católica, animada desde o papado pola figura 
de Cristo Rei. Por outra banda, produciuse a viraxe da URSS, o seu abandono da polí-
tica de loita contundente contra os socialistas e o seu apoio ás frontes populares antifas-
cistas, unha proposta que os Gobernos tomaron con moita reticencia mais que logrou 
simpatías entre os intelectuais e a opinión pública. Esta proposta pareceu callar en 1936 
co triunfo en Francia e España de coalicións políticas que adoptan esa consigna.

En 1936 déranse as condicións para que na Arxentina se ensaiase o camiño da 
Fronte Popular. Os comunistas construíran importantes posicións no ámbito sindi-
cal, nomeadamente nos sindicatos industriais. A folga xeral de xaneiro, no cadro dun 
prolongado conflito dos albaneis e outros gremios da construción, testemuñou a súa 
potencia e impulsou o Goberno a proscribilo. Socialistas e comunistas gañaron ese ano 
o control da Confederación General del Trabajo (CGT), á cal lle imprimiron maior 
actividade e maior compromiso coas causas políticas internacionais, que tamén mobi-
lizaron os estudantes e o mundo da cultura. Nese espírito, no acto do primeiro de maio 
de 1936, os dirixentes sindicais convidaron a falar a Marcelo de Alvear, un conspicuo 
membro da elite social e máximo dirixente da Unión Cívica Radical (UCR), quen 
foi presentado como “un obrero de la democracia”. Baixo esa inspiración proxectouse 
construír un Frente Popular que artellase as consignas mundiais coas circunstancias 
locais e, particularmente, o enfrontamento que a UCR pensaba presentarlle, canda 
outros partidos democráticos, á fraude gobernamental.

Desde o Goberno foi convocada a outra Arxentina, católica, nacionalista e auto-
ritaria, a formar un Frente Nacional. O convidante era, paradoxalmente, Federico 
Pinedo, antigo socialista e ministro do Goberno de Justo. Convocou os conservado-
res, tratando de tocar unha fibra nacionalista que tiñan, os radicais antipersonalistas 
e, sobre todo, as diversas correntes do nacionalismo, algunhas delas católicas, que 
creceran na Arxentina despois de 1930, no contexto da crítica ao liberalismo. Con-
servadores e radicais achegaron a súa sabenza para producir votos, mentres que estes 
grupos, moitos e dispersos, tiñan gran capacidade para os combates da opinión e da 
rúa. A súa presenza indica a existencia dunha fenda profunda que separaba os grupos 
dirixentes, e logo a sociedade, e que a conxuntura internacional amplificaría.

Non é casual que aquela convocatoria da CGT coincida coa reunificación da Fe-
deración de Sociedades Gallegas, dividida desde 1929, cando o grupo socialista se 
apartou, achegándose ao Centro Republicano e tomando distancia do galeguismo. Os 
socialistas, vinculados cos seus pares españois e arxentinos, vían no galeguismo unha 
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marca nacionalista moi forte. Os galeguistas criticaban nos socialistas o seu pouco 
interese pola identidade cultural galega e a lingua galega. Alén diso, o grupo reunía 
tendencias tan diversas como o galeguismo marxista de Suárez Picallo ou o nacionalis-
mo cultural de Blanco-Amor. Logo da ruptura de 1929, a evolución de España foinos 
aproximando. Os galeguistas separáronse da súa ala dereita e apoiaron decididamente 
a República, e mesmo varios dos seus dirixentes foron para España, onde militaron 
no movemento autonomista. O golpe de xullo de 1936, a Guerra Civil e o comezo 
do exilio acabaron de achegalos. En outubro de 1936 acordouse a reunificación, que 
naceu cun espírito semellante e no contexto da convocatoria das forzas democráticas 
arxentinas o 1 de maio17.

Nos anos seguintes, a Guerra Civil española e o forte movemento de solidariedade 
que se xestou na Arxentina acabaron de anoar o vínculo entre ambos os procesos: o 
directamente relacionado co conflito mundial, que escindía os campos do fascismo 
e o antifascismo, e o local, que separaba unha oposición democrática dun Goberno 
fraudulento. Son ben coñecidas a intensidade do movemento de solidariedade coa re-
pública e a súa capacidade para mobilizar as asociacións primarias da sociedade civil, 
tanto entre os sindicatos como no mundo do asociacionismo de fomento e da cultura 
popular ilustrada. Tamén son coñecidos os conflitos que na cúpula deste movemento 
se daban entre as organizacións coordinadoras, que reproducían os conflitos po-
líticos da república. Particularmente a posición dominante lograda pola Federación 
de Organismos de Ayuda a la República Española (FOARE), dos comunistas, e as 
reticencias dos socialistas, así como as súas dificultades para construíren unha organi-
zación equivalente. Igualmente coñecida é a división da opinión pública española en 
primeiro lugar —os épicos combates nos cafés da Avenida de Mayo, tantas veces na-
rrados— e da opinión pública arxentina18. Pois existiu un sector, minoritario mais moi 
significativo, de solidariedade coa España rebelde, co campo nacional, que se mobili-
zou a través das parroquias —que adoitaban ser redutos de nacionalistas—, que tivo o 
apoio de toda a prensa católica e nacionalista e que culminou coa viaxe de monseñor 

17 Hernán M. Díaz: Historia de la Federación de Sociedades Gallegas.
18 Silvina Montenegro: La Guerra Civil Española y la política argentina. Tese de doutoramento, Universidad 
Complutense de Madrid, 2002. Silvina Montenegro: “Republicanos, gallegos y socialistas en la Argentina: la 
organización de los comités de ayuda durante la Guerra Civil Española”. Historia Nova IV, 1996, Santiago de 
Compostela. Andrés Bisso (comp.): El antifascismo argentino. Bos Aires, CeDInCI Editores, 2007. 
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Franceschi —un caracterizado intelectual da Igrexa, de posicións máis moderadas que 
radicais— con axuda para reconstruír os templos incendiados19. A medida que avan-
zaba a guerra, o auxilio republicano foi orientándose cara aos exiliados, para facilitar a 
súa instalación nun país cuxo Goberno miraba con moito receo a súa chegada20.

Máis unha vez, podemos establecer os nexos coa política local. O proxecto de 
Frente Popular de 1936 extinguiuse rapidamente pola dificultade para que radicais 
e socialistas coordinasen a súa acción, o cal se sumou ás tensións nunca resoltas 
entre socialistas e comunistas. Así, nas eleccións de 1937 socialistas e radicais 
marcharon separados, mentres que os proscritos comunistas optaron por secundar a 
Alvear, para seren todos vítimas dunha xigantesca fraude. Un dato significativo é 
que Alvear, un candidato de probadas credenciais democráticas, posto na circunstan-
cia de reunir canto apoio lle fose posible e, ademais diso, secundado polos comunistas, 
evitou defender categoricamente a República española e adheriuse máis ben ao cauto 
neutralismo de Francia e Inglaterra.

Se a fraude foi tan contundente, debeuse en parte a que a candidatura oposito-
ra non estivo acompañada dunha mobilización popular democrática que acoutase a 
acción da maquinaria gobernamental. As devanditas dificultades propias da política 
local non foron achandadas por un impulso de opinión que asimilase a elección local 
coa loita mundial en contra do fascismo. E isto debeuse a que o xeneral Justo non tiña 
un perfil que puidese ser identificado co de Hitler ou Mussolini, capaz de galvanizar 
o campo contrario. Tampouco o seu sucesor, o doutor Ortiz, e nin sequera o doutor 
Castillo, conservador duro e férreo partidario do neutralismo. Antes de 1943, a pesar 
do pulo dado pola Guerra Civil española e a defensa da república, e máis alá da posi-
ción coincidente verbo da cuestión mundial, a fonte antifascista, na súa dupla vertente 
exterior e interior, non se consolidara na Arxentina21.

19 Loris Zanatta: Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. Bernal, Univer-
sidad Nacional de Quilmes, 1996. Luis Alberto Romero: “Católicos en movimiento. Activismo en una parroquia 
católica, 1935-1946”, Estudios Sociales. VIII, 14, Santa Fe, 1998. Federico Finchelstein: Fascismo transatlántico. 
Ideología, violencia y sacralidad en Argentina e Italia, 1919-1945. Bos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010. 
20 Dora Schwarzstein: Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina. 
Barcelona, Crítica, 2001. 
21 Andrés Bisso: Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial. Bos Aires, Prometeo, 
2005. María Inés Tato e Luis Alberto Romero: “La prensa periódica y el régimen nazi”, en Ignacio Klich (comp.): 
Sobre nazis y nazismo en la cultura argentina. Maryland, Hispamérica, 2002. 
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OS ANOS DA GUERRA, 19391945

Coa derrota da República, na colectividade galega cobraron prioridade as activida-
des culturais, para as cales os exiliados —aos que había que axudar a inserírense— 
resultaron excelentes colaboradores. Así, foi posible velos animando distintas ini-
ciativas culturais patrocinadas por membros da colectividade ou institucións como 
o Centro Gallego, que desde 1938 tivo unha dirección discretamente partidaria 
dos republicanos22, ou a Federación, onde a formación dun novo e activo grupo co-
munista introduciu máis tensións. Porén, malia a dinámica da colectividade puxar 
cara ao cultural, a política local creou un ámbito que axudou a manter entre os 
exiliados a militancia, a esperanza, a fe no triunfo final da razón e o progreso.

Esa convicción foi posta a proba en agosto de 1939 polo pacto entre Hitler e Stalin; 
isto obrigou os comunistas a unha reformulación das súas alianzas e os seus discursos, 
que non todos estiveron dispostos a realizar, e afectoulle á sempre complicada fronte 
antifascista. Entre 1939 e 1942 a Guerra Mundial transcorreu con substantivas vitorias 
do Eixe; a caída de París foi un golpe forte para os partidarios dos aliados. Na segunda 
metade de 1941, a invasión alemá de Rusia e a entrada dos Estados Unidos na guerra 
non só anunciaron o comezo dunha nova fase, xa visible un ano despois, senón que 
tamén lle deron á fronte antifascista a súa antiga consistencia. Durante eses anos de 
escuridade e desesperanza, o movemento local, opositor ao Goberno, partidario da de-
mocracia e inimigo do Eixe, mantívose moi activo, nos partidos, na prensa e nas orga-
nizacións civís. Os políticos e a opinión impulsaron a investigación do que se chamou 
a penetración nazi e as actividades antiarxentinas, unha campaña promovida, entre 
outros moitos, por dúas publicacións: Argentina Libre, onde predominaban socialistas 
e radicais, e Unidad, órgano da Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Es-
critores, con forte influencia comunista, onde Luís Seoane colaborou activamente23. El e 
outros exiliados coincidiron coas figuras máis importantes da intelectualidade liberal 
e de esquerdas, e expresaron con liberdade a súa militancia e o seu compromiso.

22 Unha alianza de tres listas, propiciada pola Embaixada de España e apoiada polo diario Crítica, derrotou a 
lista profalanxista. Pouco despois, e por iniciativa de R. Prada, Seoane foi designado director de Galicia. Revista 
del Centro Gallego, desde a cal desenvolveu unha intensa acción cultural. 
23 Sobre Argentina Libre, A. Bisso: Acción Argentina. Sobre a AIAPE, Ricardo Pasolini: “Intelectuales antifas-
cistas y comunismo durante la década de 1930. Un recorrido posible: entre Buenos Aires y Tandil”. Estudios 
Sociales, ano , n.o 26, xaneiro-xuño de 2004, Santa Fe. 
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Na verea de en fronte, o Goberno presidido polo conservador Castillo aliñouse 
firmemente co nacionalismo e co neutralismo. O chanceler arxentino Ruiz Guiñazú 
tivo unha actitude destacada na Conferencia Interamericana de Río, bloqueando a 
iniciativa norteamericana dun aliñamento panamericano. Por outra banda, aumentou 
a inxerencia no Goberno dos militares nacionalistas, que avanzaron no desenvolve-
mento do seu programa de “a nación en armas”. Finalmente, o neutralismo consolidou 
o nacionalismo imperialista, unha corrente de opinión forte na rúa na cal concorrían 
o vello nacionalismo fascista, o catolicismo nacionalista e, durante os anos do pacto da 
URSS con Hitler, tamén os militantes comunistas e ex-comunistas.

En suma, un panorama que podía ser claro nas súas grandes liñas mais que nos 
detalles era confuso. Os partidarios da democracia enfrontábanse cos comunistas, 
inventores da fronte antifascista, pero confluían co presidente Ortiz, quen preten-
deu rehabilitar a democracia, e co xeneral Justo, que fora o presidente da fraude e 
que en 1942 obraba como dique de contención no Exército fronte á facción neu-
tralista e ofrecía a súa espada para defender os aliados. Sobre todo, no aliñamento 
ideal faltaba unha figura que cumprise a función semántica de Hitler, capaz de 
polarizar axeitadamente os campos. Para os democráticos, Castillo era apenas un 
vello conservador que buscaba sobrevivir. Para os que alimentaban a ilusión dunha 
“nova orde”, Castillo estaba unido á decadente Arxentina liberal.

En 1943 un golpe militar, de significado inicialmente confuso, acabou co réxi-
me institucional; permaneceu no poder ata 1946, cando foi elixido presidente o 
coronel Juan Domingo Perón, unha das figuras conspicuas do Goberno militar. 
O golpe aclarou o escenario, tanto para os seus defensores como para os seus ini-
migos. Entre os militares do Goberno predominaban amplamente as simpatías por 
Alemaña, tradicionais no Exército, polo neutralismo e mesmo polo Eixe. Illados 
das forzas políticas —derrocaran precisamente as que podían ter algunha afinidade 
con eles—, convocaron os cadros, minoritarios mais algareiros, do nacionalismo 
católico e, tras deles, a Igrexa, que viu chegada a hora de aplicar o gran proxec-
to papal dunha nova cristiandade, a “instauración de Cristo en todas as cousas”. 
A súa presenza foi forte na educación: estableceuse o ensino relixioso obrigatorio 
nas escolas do Estado, co cal se derrubou o ensino laico, que converteran no seu 
inimigo principal. Nas universidades, expulsouse a caracterizados profesores libe-
rais, substituídos por intelectuais católicos máis escuros. Proclamaron a defensa 
da pureza da lingua castelá e lanzaron unha cruzada en contra da fala coloquial, o 
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lunfardo. Proxectaron finalmente unha reforma da Constitución que desterrase os 
fundamentos liberais do Estado24.

Para a oposición democrática, que era o medio en que os exiliados españois se 
movían, as cousas estaban por fin claras. A URSS e o PC no seu sitio. Un certo 
Hitler no Goberno local e —de acordo coa marcha da Guerra Mundial— a Historia 
retomando a senda do progreso. As vitorias aliadas, coa ocupación de París, foron 
estrepitosamente celebradas no país, cun duplo sentido: a derrota do Eixe e a dos seus 
axentes locais, cada vez máis acantoados. Eran dous combates nun, que libraron os 
partidos, a prensa, o mundo cultural e a sociedade civil, acosando un Goberno que, 
pola súa banda, enfrontado a complexas opcións, se dividía fondamente.

Nesta Arxentina liberal e democrática ilusionada, na que vivían os exiliados 
españois, eles engadiron unha ilusión propia: a caída de Franco. Apostaban pola 
“resistencia” existente en España e polo ucase que sen dúbida darían as potencias 
vencedoras o día da vitoria, condenando o Hitler español. De aí a convicción de 
moitos verbo da transitoriedade da etapa arxentina e tamén o entusiasmo posto no 
combate cotián. Quizais por esa confianza nas grandes mudanzas que estaban por 
vir, rexurdiron as diferentes opinións sobre o que se faría no futuro. A esquerda 
republicana apostou pola República e por España, e os galeguistas apostaron por 
reforzar a autonomía e a identidade galegas. Non eran posicións irreconciliables, 
mais as prioridades eran diferentes e emerxeron as tensións. A constitución dun 
núcleo comunista activo conferiulles forza aos primeiros, nomeadamente no seo 
da Federación, mentres que a presenza de Castelao galvanizou os segundos. Con-
vencido de que os galegos representaban á vez o máis firme republicanismo, que 
vía fraquear noutros grupos de exiliados, e o máis categórico apoio aos aliados, 
desenvolveu varias iniciativas para organizalos politicamente25. Esa función habían 
cumprir, discretamente, os centros provinciais, distanciados da Federación de So-
ciedades Gallegas, e sobre todo a constitución do Consello de Galiza en 1944, a 
fundación de Irmandade Galega e a procura de acordos con vascos e cataláns, 
tamén remisos fronte á República unitaria, a través de Galeuzca, unha iniciativa 
que non deu callado.

24 Loris Zanatta: Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Estado en los orígenes del peronismo, 1943-1946. 
Bos Aires, Sudamericana, 1999. 
25 Carta a J. A. Aguirre, cit. (1943).
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SO O PERONISMO, 19451955

En 1945 houbo unha gran viraxe que mudou case todos os datos da situación. Des-
de o seo dun Goberno militar acosado e en retirada, Perón atopou unha fórmula 
innovadora. Cambiou o eixe da discusión, trasladándoo dos temas do fascismo e a 
guerra ás cuestións que en todo o mundo se debatían na posguerra: a xustiza social 
e o estado do benestar. Recrutou aliados nos dous campos en que ata daquela se 
dividía a opinión: ao apoio da Igrexa e o Exército —malia que en ambos os secto-
res houbo fisuras— engadiulle o movemento obreiro, unha das pezas valiosas do 
campo opositor, así como grupos non desprezables provenientes das mesmas forzas 
políticas opositoras. Con isto foi ás eleccións, venceu unha oposición que daba o 
triunfo por suposto e estableceu un réxime que durou dez anos.

A segunda mudanza, non menos espectacular, foi a supervivencia de Franco, case 
condenado á fin da guerra pero rehabilitado pouco despois, por mor da Guerra Fría 
que comezaba. O visto e prace que lle deron os Estados Unidos afastou definiti-
vamente as esperanzas dunha pronta caída. Máis aínda: antes de acontecer isto, o 
réxime de Perón anoara relacións estreitas co do Caudillo, as cales facían precaria a 
situación dos exiliados que quixesen seguir militando26.

Nos anos peronistas a Arxentina viviu unha “festa”, malia que ao final as contas 
non pagas comezaron a amontoarse. Nos primeiros anos, a política distribucionista 
do Estado permitiu un aumento do consumo popular e un gran crecemento da pro-
dución de bens e servizos, incluídos os do entretemento e a cultura. Ademais, houbo 
unha notable democratización social, un acceso de grandes continxentes a bens que 
ata daquela eran de consumo restrinxido. A ocupación foi plena, a Arxentina abriuse 
novamente á inmigración europea —aínda que coidando de non lles abrir a porta 
aos grupos políticos conflitivos— e volveu ser unha terra de promisión, como reitera-
damente lles dicía Castelao aos seus amigos e paisanos, incitándoos a mudar outros 
destinos polo arxentino.

Por outra banda, desde o punto de vista político, o peronismo caracterizouse 
por ser autoritario e faccioso e por exacerbar a polarización. Os opositores foron 
excluídos do campo do aceptable —eran a antipatria— e tamén dos beneficios 

26 Dora Schwarzstein: Entre Franco y Perón. 
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que controla o Estado, cuxa longa man chegaba así mesmo a unhas poucas ins-
titucións privadas. A persecución dos opositores stricto sensu non foi moi grande 
—polo menos se se xulga cos parámetros posteriores—, mais a exclusión si o foi. 
Esta situación intensificouse cos anos, cando o Goberno comezou a experimentar 
dificultades, como as folgas ou a inflación.

O antiperonismo foi un mundo extenso e en certo sentido autosuficiente. Exis-
tiu nos partidos políticos, como o radical e o socialista, que mantiveron a bandeira 
opositora, mais sobre todo tivo o seu lugar na sociedade e particularmente nos ám-
bitos culturais. O mundo da cultura beneficiouse da prosperidade e o crecemento 
do consumo esparexeuse por alí, por unha ou outra vía, quer pola existencia de 
mecenas privados, que destinaban parte das súas ganancias a favorecer artistas e 
escritores, quer polo incremento do mercado consumidor de libros. O caso das edi-
toriais, ben coñecido, foi espectacular, aínda que en rigor comezou antes do pero-
nismo, e relaciónase tamén coa crise das editoriais en España. Bos Aires foi durante 
un tempo a principal praza do libro en español. Mais estaban así mesmo as aso-
ciacións culturais, como o Instituto de Arte Moderno, unha iniciativa que finan-
ciaba Jorge de Ridder, e continuaba o de Amigos del Arte; a revista Ver y Estimar, 
de Jorge Romero Brest; as galerías, como Bonino; as revistas, como Sur, e tantas 
outras de existencia máis breve, como Realidad, que dirixía Francisco Romero, ou 
Imago Mundi, dirixida por José Luis Romero e financiada polo industrial do cal-
zado Alberto Grimoldi. Tamén estaba o Colegio Libre de Estudios Superiores, que 
desprazou as opacas universidades oficiais como punto de referencia cultural27.

Era un mundo variado e diverso, ao cal os seus protagonistas lle atribuían unha 
unidade de sentido. Prolongaba o significado que adquirira durante a guerra, gal-
vanizábase coa persecución e a exclusión e consolidábase por un relato compartido, 
segundo o cal a esta fase transitoria, na que as forzas do mal se impuñan, lle se-
guirían unha rexeneración da Arxentina e o establecemento do reino dos xustos, é 
dicir, dos antiperonistas.

Para os exiliados, a chegada do peronismo e, sobre todo, a permanencia de Fran-
co comportaron que moitos deles abandonasen a militancia e se dedicasen á vida 

27 Oscar Terán: Nuestros años sesentas. Bos Aires, Puntosur, 1991. Silvia Sigal: Intelectuales y poder en la década del 
sesenta. Bos Aires, Puntosur, 1991. Alejandro Blanco: Razón y modernidad. Gino Germani y la sociologia en la 
Argentina. Bos Aires, Siglo XXI, 2006.
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privada, de xeito que o núcleo de activistas que estamos a seguir minguou ou, 
podería dicirse, se concentrou. Varios deles deixaron o país, como Francisco Ayala, 
ou pasaron longas tempadas no exterior, como Rafael Dieste. Os que quedaron de-
cidiron non meterse coa política local, por razóns de prudencia. Castelao cultivou 
as artes da cautela, especialmente na cuestión da entrada de españois republicanos, 
dos que o Goberno de Perón, en bos termos con Franco, tiña especial desconfianza. 
Así, aprendeu que “unha boa cuña”, ou quizais a simpatía disimulada dun funcio-
nario de segunda liña, era o mellor recurso para acadar o fin desexado.

Mantiveron en cambio a militancia cultural, nun territorio onde conviviron e 
se mesturaron con todo o mundo cultural e político da oposición. Algúns concen-
tráronse na difusión do galeguismo a través da cultura. Mariví Villaverde descubriu 
que podía organizar un grupo teatral galego e para ela comezou un dos seus “tem-
pos de esperanza”28. O seu home, Ramón de Valenzuela, dedicouse a ensinar his-
toria e cultura galegas. Neira Vilas organizou Mocedades Galegas. Outros, como 
Seoane ou Cuadrado, foron incansables fundando editoriais, revistas e foros.

Teño a impresión de que, nunha época de desilusión verbo do futuro de Galicia 
(e, por que non, de España), o mundo do antiperonismo oficiou entre eles de con-
tención e esperanza, sostendo a idea de que había un sentido, unha comunidade 
e unha historia por facer; en suma: un futuro. Porén, debía de lles resultar difícil 
manter dentro dunha mesma expectativa o futuro de España e o da Arxentina.

A COMPLEXA ARXENTINA POSPERONISTA

En 1955 Perón foi derrocado e moitos dos amigos do grupo exiliado galego ocupa-
ron posicións de importancia no novo Goberno, a Revolución Libertadora, nomea-
damente na área cultural. Jorge Romero Brest pasou a dirixir o Museo Nacional 
de Bellas Artes e José Luis Romero foi reitor da Universidad de Buenos Aires. Para 
os exiliados, así como para os intelectuais antiperonistas, foi un breve momento de 
esperanza: polo menos na Arxentina a realidade coincidía coas expectativas. Nese 
clima, en 1956 organizouse en Bos Aires o gran Congreso de la Emigración Ga-

28 Mariví Villaverde: Tres tempos e a esperanza. Vigo, Promocións Culturais Galegas, 2002. 
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llega, que concretaba a vella idea de Castelao da Galicia ideal. Nese ano fundouse 
aguea, que concentrou no seu núcleo intelectuais e artistas galegos con algúns pun-
tos de vista algo diferentes dos que animaban o Congreso, e que lles deu un novo 
pulo aos militantes culturais do galeguismo.

Nalgúns aspectos, os bos augurios mantivéronse: na segunda metade dos cin-
cuenta e durante boa parte dos anos sesenta houbo unha renovación e un flo-
recemento culturais, nos cales a apertura ao mundo coincidiu co anovamento 
intelectual, unha explosión de creatividade e coa posta en marcha de iniciativas 
de difusión. O Instituto Di Tella deulles acollida e impulso ás vangardas artísti-
cas e facilitou a proxección internacional dos artistas. A Editorial Universitaria de 
Buenos Aires complementou o seu proxecto de actualización científica cun amplo 
programa de edicións populares. En 1958, o conflito entre partidarios do ensino 
“laico” ou “libre”, que enfrontou os católicos cos liberais e esquerdistas, restableceu 
por un momento o clima da confrontación dos anos da Guerra Mundial.

Mais co triunfo do antiperonismo crebou a antiga unión sagrada —na cal tan 
cómodos se sentían estes exiliados—, e o que fora un confortable ámbito de con-
tención e de sentido converteuse nun pequeno inferno. En primeiro lugar, a Guerra 
Fría trouxo a cuestión do anticomunismo —que xa se presentara durante o Goberno 
de Perón29—, que abriu unha fenda grande no mundo intelectual —non tanto 
no político, no cal o Partido Comunista se manexou con plasticidade—, polarizando 
opinións que ata daquela puideran convivir30.

A isto seguiulle a cuestión do peronismo. Apenas derrocado Perón, saíron á luz 
as diferenzas —certamente existían desde antes— entre os que mantiñan o antipe-
ronismo sen concesións, os que trataban de comprender os peronistas e proporlles 
unha alternativa, e os que descubrían a esencia popular do peronismo, quizais máis 
clara en ausencia do seu líder, e se ían aliñando con el31. Foron rupturas moi duras, 
en termos persoais. A alternativa que ofreceu Arturo Frondizi, un home de esquerdas 
que chegou ao poder cos votos peronistas e o apoio da Igrexa e os grandes empresarios 

29 En 1947 Castelao manifestoulle ao seu amigo Alfredo Somoza a súa preocupación por que a vaga anticomunista 
afectase —inxustamente, na súa opinión— o movemento republicano español na Arxentina. Epistolario, p. 687.
30 Lembro as acusacións de comunista que chovían sobre meu pai —que sempre evitara toda relación co PC— 
provenientes do círculo de amigos de J. L. Borges.
31 Óscar Terán: Nuestros años sesentas. 
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pero que cativou, canda coñecidos intelectuais nacionalistas e católicos, unha parte 
da intelectualidade antiperonista de esquerdas, tamén produciu este tipo de rupturas. 
Sobre estas divisións, aconteceron a crise da esquerda, a división dos dous grandes 
partidos, o Socialista e o Comunista, e a emigración da chamada nova esquerda cara 
á revolución, inspirada en Cuba, ou simplemente cara ao peronismo. En suma, o que 
fora un mundo homoxéneo converteuse nun espazo fracturado e desagregado en 
faccións, que puxo en tensión a antiga rede de relacións.

Engadámoslle a iso outro tipo de problemas. A florecente economía dos anos 
corenta trocárase, xa na etapa final do peronismo, nunha economía de inflación, 
restricións, crises periódicas e pouca probabilidade de previsión. Isto acentuouse 
despois de 1955 e houbo un par de picos, moi duros para os que os viviron, en 1959 
e sobre todo en 1962, cando o Estado pagou os soldos con bonos que por entón 
tiñan escasa credibilidade. A prosperidade, a fluidez do emprego, a abundancia de 
oportunidades e en especial a estabilidade, comparada coa Europa en ruínas da 
posguerra, foran algunhas das razóns que fixeron da Arxentina a “Galicia ideal”. 
A sensación que se recolle, por exemplo, entre os correspondentes arxentinos de 
Luís Seoane é que nada é seguro nin estable, algo ao que os arxentinos se afixeron, 
agás os que migraron, que non foron poucos.

Por outra banda, sopraban malos ventos na política. A democracia civil non se 
daba afirmado e a presenza militar era cada vez máis ostensible, con actos de protes-
ta, tanques nas rúas e mandatos gobernativos autoritarios, sobre todo os referidos 
á seguridade e á defensa da “orde occidental e cristiá”. En 1966 os militares deron 
un paso máis: o xeneral Onganía estableceu unha ditadura que, segundo afirmou, 
non tiña prazos senón obxectivos, e entre estes atopábanse moitos dun claro sabor 
clerical e corporativista. Máis aínda, Onganía fora presentado polos seus publicis-
tas como “el Franco argentino”, frase que usou o periodista Mariano Grondona. Iso 
abondou para que Ramón de Valenzuela —cuxa dona, Mariví Villaverde, estaba 
de visita en España— decidise abandonar o país decontado e probar sorte nunha 
España onde o terror policial estaba aínda ben presente32.

O que seguiu a Onganía foi ese gran movemento de efervescencia revolucio-
naria que arrincou nos últimos anos dos sesenta e se prolongou ata 1976. Houbo 

32 Beatriz Graña Pérez: Voces da memoria. Galegas exiliadas, emigradas e resistentes durante o réxime franquista. 
Santiago de Compostela, Concello de Santiago / USC, 2003. 
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nel moito de vital e creativo, e producíronse manifestacións seguramente moi in-
teresantes para os artistas, como a de Tucumán Arde, que combinaba achegas 
da creación artística e das ciencias sociais, postas ao servizo da concienciación 
revolucionaria. O que tiña de oposición a unha nova ditadura militar suscitou 
doadamente adhesións entre intelectuais e artistas curtidos na loita contra o fran-
quismo33. Mais, en conxunto, probablemente foi un movemento difícil de enten-
der nos seus alcances, pois incluía as organizacións armadas, o terrorismo revo-
lucionario, a volta de Perón e o terrorismo de Estado, entre outras cousas, e todo 
mesturado34. Por eses anos Seoane viaxou moito e recibiu moitas cartas dos seus 
amigos arxentinos. A maioría deles estaban moi desconcertados. Norberto Frontini, 
próximo ao comunismo, aínda lle atopaba algún sentido ao que acontecía, mentres 
que Luis Baudizzone, que había moitos anos que se afastara da esquerda, mani-
festaba un escepticismo total.

Estes conflitos tamén se expresaron no ámbito da colectividade galega. En pri-
meiro lugar, a cuestión do anticomunismo, que arrinca dos anos de Perón, cando 
o grupo comunista se afirmou na Federación de Sociedades Gallegas e a policía 
vixiou as súas actividades e vetou algúns nomes. Mais logo de 1955 un grupo de 
afiliados recorreu ao apoio do Goberno e da policía para dar un golpe de man 
e desaloxar os directivos. Ao cabo de pouco tempo o golpe de man fracasou e o 
grupo dirixente existente, no cal a presenza comunista era moi forte, recuperou o 
goberno da Federación, mentres os anticomunistas a abandonaban35. En suma, 
unha escisión fonda na colectividade. En 1968 mudaron as autoridades do Centro 
Gallego, retiráronse os que mantiñan certa simpatía coa República e asumiu o li-
derado o señor Mourente, amigo do Goberno español. Algúns dos exiliados, como 
Cuadrado, seguiron militando no ámbito da colectividade, pero o lume sagrado da 

33 Así, hai gravados de Seoane de mediados dos sesenta, con imaxes de militares “embrutecidos”, que levan os 
suxestivos títulos de Rostro de la bestia de mando ou Homúnculo de lengua viperina. Agradézolle a referencia a 
Silvia Dolinko.
34 Menciono un exemplo ilustrativo do que, aos ollos destes exiliados republicanos, sen dúbida se vería como 
unha atolada confusión. Unha noite de 1972 un grupo de mozos peronistas reúnense para agardar o retorno 
de Perón e entreteñen a ociosidade cantando cancións; cando lles chega a vez ás da Guerra Civil española, unha 
metade canta as republicanas e a outra metade as franquistas, algo que na súa perspectiva, con probabilidade, 
era simplemente curioso.
35 Hernán M. Díaz: Historia de la Federación de Sociedades Gallegas, cap. 7. 
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loita por un obxectivo compartido extinguírase, como lembran as amargas pala-
bras de Luís Seoane, quen, non obstante, nunca deixou de facer a súa achega. Mais 
a ilusión de reformar a Galicia real desde a Galicia ideal perdera verosimilitude.

A MODO DE PECHE

Desde os sesenta a saída dos exiliados foi continua, en parte porque as comunicacións 
con Europa eran máis doadas, en parte porque, como Neira Vilas, atoparon novos 
sentidos noutros lugares, e en parte porque decidiron que, malia todo, podían tentar 
vivir en España. Non podo profundar en todas as razóns desta emigración desde a 
Galicia ideal á Galicia real, que sen dúbida son complexas. Toda España estaba a 
mudar, e non por obra dos exiliados. Mais paréceme claro que houbo un importante 
factor de expulsión: a Arxentina non ofrecía xa nin seguridade económica nin tam-
pouco política. A comunidade política e cultural que ata 1955 funcionara como ám-
bito para a vida rompera, e desapareceran as esperanzas de que na Arxentina as cousas 
marcharan segundo o rumbo do progreso, a liberdade, a democracia e o socialismo 
que, en diferentes proporcións, estiveran presentes neste grupo.
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Cando en abril pasado en Bos Aires Fernando Devoto me presentou a Ramón Villa-
res, falamos rapidamente deste seminario internacional, que daquela era un proxecto, 
e do interese que Villares tiña en que a miña intervención se centrase en dúas cues-
tións que creu que era atractivo revelar dentro da traxectoria de Luís Seoane: a súa 
relación co mercado da arte e coa comunidade xudía de Bos Aires. Dous aspectos que 
se derivan da súa biografía (o do éxito de mercado e a súa participación e colaboración 
con membros da colectividade e das entidades xudías) e que resultan tan evidentes 
como esquivos á hora de a reescribir.

Uns meses despois, proseguindo o meu traballo ligado á reconstrución dalgúns 
tramos dos itinerarios da arte moderna, entrevistei en Málaga o poeta arxentino 
—exiliado da última ditadura militar— José Viñals. El coñecera a Luís Seoane, en-
trevistara longamente o artista arxentino Antonio Berni (con quen Seoane tivera con-
tacto) e podía darme pistas das tramas do mercado, xa que desempeñara a comezos 
da década de 1970 o cargo de director artístico da Galería Imagen de Alberto Sere-
brinsky, unha galería que se distinguiu por desenvolver unha política de publicación 
de pequenos libros de entrevistas a artistas —xustamente realizadas por Viñals— e 
por buscar causar impacto no medio artístico de Bos Aires con exposicións de ca-
rácter antolóxico como as que realizara de Berni e de Seoane no curso dos primeiros 
anos setenta, sendo ambos os artistas daquela visualizados como mestres á vez que 
referentes dunha militancia desde a arte.

Mais a evocación da extensa charla que tiven con Viñals aparece nesta presentación 
non tanto polo que verbo de Seoane puidese comentarme el daquela, senón por 
unha afirmación que me chamou particularmente a atención e que me remitiu ao 
pedimento de Villares de eu esculcar sobre a relación de Seoane coa comunidade 
xudía. Referíndose aos exilios e aos xeitos de integración dos exiliados, Viñals 
chegou case sen notalo a referirse ao seu propio exilio e alí sinalou que o que máis 
estrañaba de Bos Aires era “el contacto con los judíos, con la cultura judía, ya 
que —seguiu Viñals— una ciudad que tiene una importante comunidad judía 
—como Buenos Aires, por ejemplo— adquiere una dinámica cultural diferente, 
más activa y crítica que otra que no cuente con este ingrediente”.

A percepción de Viñals non é estraña; sen dúbida, a comunidade xudía na Arxen-
tina constituíu desde comezos do século  un dos motores da promoción cultural no 
país. As claves desta posición poden acharse en parte no lugar que a preservación da tra-
dición cultural tivo e ten dentro desta colectividade. Non obstante, máis aló deste dato 
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evidente, as formas de inserción e as articulacións sostidas coa comunidade non xudía 
danlle á presenza de institucións como a Sociedad Hebraica Argentina, por exemplo, 
unha alta visibilidade, particularmente desde a súa fundación en 1926 (antes fora a 
Asociación Hebraica) e de xeito crecente sobre os anos trinta, corenta e cincuenta.

A relación coa comunidade xudía presentábase daquela como un interesante desa-
fío para a esculca; a do mercado ofrecíase, en principio, de maneira máis transparente. 
Con só percorrer os fondos da biblioteca do MNCARS de Madrid e da Fundación 
Espigas de Bos Aires, a partir do nome de Seoane apareceron infinidade de catálogos 
e notas de prensa que revelaron a presenza sostida deste artista no mercado de arte 
arxentina ata o presente. Haberá que tentar dar conta das razóns deste éxito de mer-
cado, para alén das cuestións máis estreitamente ligadas á lóxica do valor de cambio 
das obras do artista arxentino-galego.

Chegados a esta altura, coido que hai un punto que vén a ofrecer un marco desde 
onde pensar as dúas coordenadas con que fun convidada a participar neste encontro. 
Refírome ás tramas da solidariedade antifascista: elas aparecen neste ensaio como o 
motor que activa as preguntas e que á vez orientará no seguimento dos indicios que 
permitirán construír este relato.

Pero adoita ser difícil atopar todas as pezas para unha narración deste tipo, máis 
aínda cando o que se trata de historiar está atravesado por viaxes, migracións e exilios. 
Non obstante, en ocasións o encontro dalgúns obxectos ou materiais ofrécese como 
especialmente rico para observar os cruzamentos de varios itinerarios, o que permite, 
pola súa vez, confirmar as hipóteses ou sumar indicios relativos ás redes solidarias e 
ás converxencias e complicidades nas diásporas, así como á inserción e á acollida dos 
migrantes e dos exiliados.

En traballos anteriores vinculados cos itinerarios, por veces converxentes, da arte 
moderna e a solidariedade dos intelectuais e os artistas concentrados arredor do nú-
cleo da internacional antifascista, o meu labor versou sobre a circulación activa de 
materiais impresos, artistas e intelectuais entre as diversas metrópoles culturais que 
integraron aquela rede de resistencia cultural fronte aos fascismos desde comezos dos 
anos trinta. Dentro deste proceso, a Guerra Civil —sabémolo— foi un “parteaugas”, 
un catalizador que activou de xeito eficaz as redes que previamente se estableceran á 
calor dos procesos da arte moderna, sobre todo durante os anos vinte. A partir destes 
presupostos vinculados ás viaxes, ás migracións e, xa en tempos de guerra, aos exilios, 
fun traballando a inserción dos artistas que chegaban ao país, aínda na época bélica, 
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así como na trama das publicacións antifascistas e a súa introdución diferenciada nos 
espazos de exposición e dentro do circuíto de artistas en Bos Aires. Estas chegadas 
crúzanse pola súa vez con outras que se dan a partir de 1935: a daqueles migrantes 
forzosos que debían fuxir do nacionalsocialismo e do fascismo italiano.

No caso dos españois, sabemos que uns partiron cedo; outros, sobre o fío da de-
rrota. A todos lles tocou o alleamento, a creba coa propia historia, co propio tempo e 
o propio espazo. Neste sentido, María Zambrano pensou a súa condición de exiliada 
como a de estar “al borde de la historia, sólo en la vida sin lugar propio”. Estes “Espa-
ñoles sin España” víaos como “ánimas del purgatorio”1. Porén, un ano antes, no seu 
ensaio sobre Séneca —concibido como modelo de español e publicado en Hora de Es-
paña en 1938— preguntábase: “¿puede un español sin traicionarse resignarse?” e logo 
dunha longa reflexión concluía: “Lo español se desarrolla a menudo mejor lejos de 
su origen”. Pero “un pueblo no puede resignarse, porque no puede detenerse, porque 
no puede aniquilarse a sí mismo”. E remata: “un pueblo suicida sería algo precursor 
inmediato del fin del hombre […]. Un español de hoy no puede elegir el camino de 
la resignación, porque al hacerlo deja vacía la escena donde se juega la tragedia del 
destino humano”2. Daquela a resistencia aínda se pensaba como posible. É por isto 
polo que en 1938 tamén aínda se presentaba a tensión entre os que, como Manuel 
Ángeles Ortiz, Francisco Ayala, Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambra-
no, Ramón Pérez de Ayala ou os Viladrich —por citar só algúns dos que chegaron a 
Bos Aires—, elixían seguir ata o final e os que xa partiran cara ao exilio (entre eles, e 
seguindo cos chegados ao Río da Prata, Manuel de Falla, Maruja Mallo, Luís Seoa-
ne, Manuel Colmeiro). No 38 aínda cabía a posibilidade de manter a escena activa, 
de soster a loita na propia terra. Poucos meses despois esta alternativa esvaecíase para 
deixar paso á resistencia desde fóra, onde uns e outros se uniron nunha nova batalla.

Foron chegando a Bos Aires e foron inseríndose e relacionándose cunha escena 
artístico-cultural altamente receptiva; varios indicios disto déunolos xa Beatriz Sarlo 
na súa conferencia de apertura. Observemos, xa que logo, estes procesos de converxen-
cia a partir das pistas que ofrecen algúns itinerarios persoais, tomando o de Seoane 
como o itinerario de referencia sobre o que se irá urdindo a trama. 

1 María Zambrano, “Carta sobre el exilio”, Cuadernos, París, xuño de 1961, p. 69.
2 María Zambrano, Los intelectuales en el drama de España y los escritos de la guerra civil, Madrid, Trotta, 1998, 
pp. 197-198.
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1. IMAXES DE URXENCIA. AS REVISTAS ANTIFASCISTAS COMO 
ESPAZO DE CONVERXENCIA

“Fascismo” é a epígrafe da imaxe. “La inteligencia contra la muerte”, o título da nota 
da primeira plana da revista Unidad. Por la defensa de la cultura, órgano da Agru-
pación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE) de Bos Aires, de 
setembro de 1937.

O nome da revista, a solidez da tipografía elixida e o subtítulo (Por la defensa de la 
cultura), como cincha que abraza e une á vez para dar forza, teñen no deseño gráfico 
xeral da publicación e nas ilustracións, que se suman en cada páxina reforzando o 
sentido dos textos, o seu xusto correlato. A primeira plana de setembro de 1937 ex-
hibe visualmente e cun golpe de vista o lugar da cultura dentro da loita antifascista. 
Unidade e defensa contra o fascismo é o sentido que se constrúe entre os títulos e os 
rudos trazos de tinta con que Seoane realiza a imaxe dos dous carabineiros —conos 
monolíticos, de costas— que abandonan o corpo dun civil que mataron no medio 
dun carreiro e deixaron cos ollos abertos. Resoa aquí a morte de Federico García Lor-
ca e con ela a de tantos máis que ían quedando no camiño durante a Guerra Civil.

A cultura formou parte do botín disputado. Avancemos, pois, sobre as preguntas 
referidas a cal foi o lugar da cultura nestes anos, por que artistas coma eles —igual que 
outros intelectuais— están entre os primeiros afectados polos réximes autoritarios.

“El fascismo no puede crear una cultura”, afirma en 1936 a revista española —au-
todenominada como de orientación marxista— Leviatán. “Entre tantas y tantas cosas 
externas que el fascismo ha tomado del comunismo, como el falsificador se vale de la 
moneda auténtica para hacer la falsa, está el intento de crear una cultura propia […]. 
¡Vanos intentos!”3, afirma con forza. Noutro sitio, tamén en 1936, máis precisamente 
en Bos Aires, a revista Unidad publicaba, co título “Cultura y revolución”, algunhas 
destas preguntas: “¿no vemos por todas partes, la literatura, la prensa, la poesía, el 
arte, como armas de clase, movilizados para la propaganda descarada del fascismo?; 
¿cómo rasgar esa cortina de humo y ver que apenas se pretende arrancar de la cultura 
ese velo de misterio que la cubre mostrando toda su espléndida desnudez de cosa 
conquistada, de patrimonio estable de la humanidad?”. Máis adiante ensaiaba unhas 

3 “El fascismo no puede crear una cultura”, por César M. Arconada, en Leviatán, Madrid, n.o 25, 1936, pp. 
47-55.
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respostas. “La verdad es que la cultura traspasó el cuadro estrecho en que la limitó el 
sistema capitalista y ya estallan las coyunturas de ese sistema al peso de esa cultura 
que pasa adelante y se proyecta para grandes obras, que hacen temblar de espanto a 
los raquíticos intelectuales de la decadencia […]. La verdadera producción intelectual 
de nuestro tiempo ya está del lado de la revolución”4. 

Leviatán e Unidad —como dous exemplos dentro do vasto conxunto de revistas 
antifascistas— mantiveron estreitas redes de relación exhibindo nas súas páxinas os 
intensos intercambios operados entre as metrópoles culturais a un e a outro lado 
do océano Atlántico. Non só manifestan unha converxencia de intereses e dialogan 
promovendo as mesmas causas, senón que os que colaboran con unha poden ato-
parse tamén facéndoo coa outra. Estas revistas traballaron pola defensa da cultura e 
puxeron en marcha todos os seus esforzos por expoñeren as problemáticas políticas 
contemporáneas e sinalaren, en particular, aspectos da súa incidencia nos procesos 
culturais que se estaban a levar a cabo.

Do percorrido polas páxinas destas publicacións —retomando afirmacións que 
realizara eu en traballos anteriores— despréndese con claridade un feito: nestes con-
flitivos anos trinta, a cultura aparecía como un cobizado territorio por conquistar, un 
verdadeiro campo de batalla que non facía senón poñer en escena aspectos dunha 
mesma guerra, librada de distintos xeitos en diferentes frontes.

Dun lado, os fascismos; doutro, as esquerdas. Caricaturizando un pouco a cues-
tión, é posible afirmar que entre os primeiros se achan a censura, as prohibicións, 
as queimas de libros, as cualificacións de exclusión, como as de declarar un vasto 
conxunto da arte moderna “arte dexenerada”. As esquerdas, pola súa vez, batíanse por 
construír unha nova cultura que superase os límites da cultura burguesa, no marco 
das ideas revolucionarias. No plano da estética, ensaiaban unha serie de propostas en 
tensión entre os realismos e o surreal e en debate coa liña soviética do realismo socia-
lista, imposto a partir de 19345.

Desde unha e outra posición unha cousa aparecía claramente: a autonomía artís-
tica, aquela conquista da arte moderna, cedíalle terreo á esixencia dos tempos. No 
medio dunha tensión sociopolítica crecente, o eido da cultura non podía permanecer 

4 “Cultura y revolución”, por Carlos Lacerda, en Unidad, ano 1, n.o 3, abril de 1936, p. 5.
5 Sobre estes aspectos cf. D. Wechsler, J. Brihuega e R. Eder, Territorios de diálogo. España, México y Argen-
tina entre los realismos y lo surreal (1930-45), Bos Aires, Fundación Mundo Nuevo, 2006.
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á marxe. A neutralidade, onde noutras oportunidades puideron —ou polo menos 
tentaron— refuxiarse outros artistas, foi neses tempos unha posición insostible.

As formas de convocatoria das frontes populares achegaron o modelo das agrupa-
cións de intelectuais, artistas, xornalistas e escritores concentrados arredor do núcleo 
da defensa da cultura en numerosas metrópoles europeas e americanas. As frontes, 
integradas non só por eles senón tamén por obreiros, estudantes e unha forte presenza 
feminina, funcionaron dentro dun amplo arco político-ideolóxico que xenericamente 
é posible definir como “esquerdas”, dado que reuniron no seu seo xente procedente do 
socialismo, liberais, comunistas, demócratas, etcétera. Entre os intentos por constituír 
unha Fronte na Arxentina, a AIAPE, en Bos Aires, estableceuse como un dos referen-
tes da loita antifascista6. Os seus órganos de difusión foron a citada revista Unidad e a 
revista de Aníbal Ponce Dialéctica: ambas aparecen en 1936, a primeira en xaneiro, a 
outra en maio. A elas sumábanse na loita antifascista outras publicacións, algunhas que 
viñan editándose desde había xa varios anos, outras novas e de pouca continuidade que 
tentaban darlle resposta á emerxencia do momento ao tempo que ser voceiras dunha 
fracción, dentro do espazo —sempre en debate— dos intelectuais antifascistas.

Neste sentido, é posible afirmar que desde comezos da década de 1930 prolifera-
ron en Bos Aires as revistas culturais; nelas a pegada política converteuse rapidamente 
nunha marca de identidade7. Revistas como a de Victoria Ocampo Sur (publicada a 
partir de 1931), por exemplo, se ben nos primeiros anos puideron concibir certa dis-

6 Entre os diferentes ensaios, na cidade de Córdoba, por exemplo, en 1935 danse os Estatutos para a constitución 
dun Frente Único Popular Argentino Antifascista y Antiguerrero. Precederon esta convocatoria outras como as 
do Comité Estudiantil de Lucha contra el Fascismo y el Imperialismo (1930) e o Comité Argentino Antiguerrero, 
presidido por Nydia Lamarque (1933), por exemplo. Así mesmo, avanzando na década de 1930 e co desen-
volvemento da Guerra Civil española, multiplícanse as convocatorias e os intentos de exercer accións contra os 
fascismos. Entre elas, e seguindo especificamente co caso arxentino, a Agrupación Femenina Antiguerrera, na cal 
se integrou, xunto con outras, a artista plástica Raquel Forner; a Liga por la Defensa de los Derechos Humanos e 
o Comité contra el Racismo y el Antisemitismo, no cal participou, entre tantos outros, Jorge Luis Borges. Multi-
plícanse tamén as publicacións que buscan difundir os principios da agrupación, a súa lectura dos feitos contem-
poráneos, as súas propostas. O arquivo do CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura 
de Izquierdas en la Argentina) alberga un bo número delas. Recóllense aquí só algunhas destas publicacións, que 
interesan especialmente pola súa continuidade no tempo e polas súas características particulares, entre as que está 
a presenza de imaxes e artistas que contribuíron á circulación das ideas postas en xogo en cada número. 
7 Entre os traballos recentes referidos a este proceso, véxase Sylvia Saítta, “Entre la cultura y la política: los escri-
tores de izquierda”, e María Teresa Gramuglio, “Posiciones, transformaciones y debates en la literatura”, en Ale-
jandro Cattaruzza (dir.), Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política, tomo VII da Nueva Historia 
Argentina, capítulo IX, pp. 385-428, e VIII, pp. 333-381, respectivamente.
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tancia da política, co estalido da Guerra Civil incluíron ineludiblemente este tema na 
súa axenda8. Namentres, desde a esquerda publicáronse Metrópolis (1931-1933), Ner-
vio (1931-1936), Contra. La revista de los franco-tiradores (1933), Claridad. Tribuna del 
pensamiento izquierdista, que comezara a publicarse en 1926 e continuou ata 1941, 
Conducta. Al servicio del pueblo (1938-1943), Nueva Revista (1934-1935) e Argumentos 
(1938-1939). Estas son só algunhas das publicacións en cuxas páxinas se presentou, 
desde un forte compromiso coa contemporaneidade, a tensión entre arte e política e 
se exhibiu a responsabilidade asumida ante os exiliados, expresada na pronta recep-
ción e a igualmente pronta inclusión destes artistas entre os seus colaboradores.

Seoane chegara uns meses antes a Bos Aires. Rapidamente é posible velo traballan-
do en medios gráficos. Colabora co xornal Crítica, cuxo director —Natalio Botana— 
tendera as súas redes para rescatar aqueles que necesitasen saír de España, como fixo 
por exemplo con Manuel de Falla primeiro e con Manuel Ángeles Ortiz máis tarde, e 
deulles acollida nas súas páxinas a outros que, como Luís Seoane, xa estando no exilio 
precisaban un espazo desde onde proseguir a loita. Foi acollido ademais por El Diario, 
onde desempeñou o cargo de editor. Se ben estes son importantes espazos onde esta-
blecer vínculos, son as revistas antifascistas as que —como vimos— ofrecen un sitio de 
converxencia máis preciso, onde ademais Seoane confrontará as súas imaxes coas dou-
tros artistas colaboradores destes medios e comezará desde estas páxinas a lle dar visibi-
lidade ao seu traballo, que quedará pola súa vez virtualmente integrado dentro dunha 
serie co de Víctor Rebuffo, Clément Moreau, Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, 
Raquel Forner, Demetrio Urruchúa, Juan Batlle Planas, Sergio Sergi e Kantor, entre os 
artistas que —migrantes, exiliados ou nativos— actuaban en Bos Aires, e varios máis 
da escena internacional que frecuentemente eran reproducidos por estas publicacións, 
como George Grosz, Emiliano Di Cavalcanti e Helios Gómez, entre outros.

As imaxes, é preciso sinalar, presentábanse como “materiais dispoñibles” dos que 
un podía servirse discrecionalmente, o cal facía que, á hora de procurar ilustrar un 
texto ou chamar a atención dos lectores con outros dispositivos, as publicacións perió-
dicas se apropiasen de imaxes de procedencias diversas. Por exemplo, entre os primei-
ros repertorios visuais que se activan en relación coa guerra aparecen os gravados de 
Goya, que máis dun século antes rexistraran con crueza os “desastres”. Neste sentido, 

8 Dados os límites deste traballo, a mención a Sur é só como referencia e non se avanzará na análise pormenorizada 
da súa posición; sobre este aspecto, véxase María Teresa Gramuglio, art. cit., e John King, Sur, Bos Aires, FCE, 1989.
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e achegando un interesante caso referido aos “usos” das imaxes e as súas posibles apro-
piacións, tanto as publicacións antifascistas como as profascistas se serviron da serie 
goyesca para denunciaren desde as súas posicións respectivas os novos “desastres”.

Tendo en mira estas posibles ambigüidades de sentidos, de todos os xeitos, e reto-
mando a listaxe de artistas mencionados, pódese afirmar que esa selección delimita 
aquela zona da arte contemporánea que xa en 1935, desde as páxinas de Nueva Revista, 
se advirte de que fora discriminada por Hitler. Na nota “Hitler y el arte moderno” 
coméntase o peche da Bauhaus, afirmando que a escola é disolvida mentres “Hitler 
declara que el arte moderno es un arte de locos”. Polo cal a revista pregúntase: “¿Cómo 
conciliarán nuestros snobs su fervor por el arte moderno y su entusiasmo por Hitler?”9. 
Un dilema entre arte moderna e arte burguesa, e a complexa relación entre arte e polí-
tica que roldou os debates e as tomas de postura das décadas de 1939 e 1940.

Volvendo a Unidad, digamos que a acollida do recentemente chegado Seoane tivo 
na inclusión de Clément Moreau un precedente. Moreau é en realidade Carl Meffert, 
nado en Koblenz (Alemaña) en 1903. As súas iniciais, CM, mantéñense, mais o 
nome que adopta a partir de 1933 encobre a súa identidade real. Un dato que anticipa 
aspectos dunha historia marcada polos traslados e as mudanzas de situación10. 

“Ich bin ein schüler der Käthe Kollwitz und ich versuche so weit es mir gelingt 
diese tradition – das menschliche und soziale – zu sehen und fortzusetzen”11, decla-
raba Meffert, que se formou na tradición dos artistas contemporáneos alemáns: entre 
Käthe Kollwitz e John Heartfield, con quen se integra para compartir a concepción 
estética e a súa visión do mundo. É en Berlín onde desenvolverá o ciclo autobiográfico 
Fürsorgeerziehung, de 1928, que narra a traumática etapa da súa adolescencia, pasada 
baixo custodia do servizo social. Unha serie escura, de fortes contrastes, na cal a vixi-
lancia, a opresión e o castigo son os temas dominantes.

De Berlín a París en dúas estadías en 1929 e 1932, e alí o encontro co mítico 
gravador Frans Masereel. A súa inserción en periódicos políticos, así como as súas 

9 Nueva Revista, Bos Aires, xaneiro de 1935, ano 1, n.o 3, notas e comentarios, p. 3.
10 De Koblenz a Warburg e Burgsteinfurth, en Westfalia, entre 1914 e 1919, tempo en que estivo baixo a custo-
dia da seguridade social. Pasados os anos da Primeira Guerra e a experiencia dos tempos iniciais da República de 
Weimar, onde se integrou nas filas dos espartaquistas, comezou a súa formación artística inicialmente en Köhl e 
logo en Berlín, cara a 1927.
11 “Eu son un discípulo de Käthe Kollwitz e busco tanto como me é posible nesa tradición do humano e o social para 
continuala” (palabras de Carl Meffert en <http://www.clement-moreau.ch/biografie.htm>) [a tradución é nosa].
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series gráficas vinculadas á denuncia social, fan que en 1933 sexa detido en Berlín 
pola Gestapo e perda o seu traballo e a súa documentación. É daquela cando muda 
o nome e cunha identidade ficticia entra en Suíza para traballar en Zúric ata 1935, 
momento en que determina o exilio cara á Arxentina.

O seu traballo aparece nos anos trinta ao servizo da causa antifascista. Nalgúns dos 
seus gravados previos ao exilio prefigura imaxes que logo formarán parte das vivencias 
cotiás da represión na Alemaña nazi. Brancos e negros alíanse como pares polares nesta 
denuncia en imaxes do alemán: recursos que serán selo distintivo nos seus gravados.

Como emigrado, máis precisamente como exiliado, Meffert-Moreau, en Bos Ai-
res, integrouse na trama de artistas e intelectuais de distintas procedencias que —vin-
culados á Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE) e 
aos seus órganos de difusión12— participaron nesta disputa político-cultural coa pro-
dución dun vasto conxunto de textos e imaxes que aparecen como “formas de urxen-
cia”, para usar o suxestivo termo proposto por Jaime Brihuega13. Formas producidas 
á calor dos debates teórico-políticos, da chegada de novas e do balance de situación 
en cada conxuntura. Son imaxes suxeitas á contemporaneidade que buscaron causar 
impacto no espectador, atraelo á lectura dun texto, promover outras interpretacións 
da realidade, suxerir —unhas veces coa crúa síntese de liñas e planos de valores dun 
gravado, outras coa ironía dunha caricatura— unha instantánea onde aparece un 
recorte significativo dun feito como os bombardeos, por exemplo.

Moreau participou en Unidad desde os primeiros números con imaxes de liña 
intensa e os planos de valores netos que lles dan un carácter de identidade severa aos 
seus traballos, sinalados pola síntese e a expresividade. Mais repitámolo, o itinerario 
de Moreau non é singular, senón que se atopa na trama das migracións e os exilios 
—algo habitual nestes anos en que os países europeos (maiormente Alemaña, España 
e Italia) foron expulsores de poboación. Neste sentido, o seu vieiro lígase ao de varios 
exiliados que axiña entraron en contacto a través das produtivas redes da interna-
cional antifascista; entre eles, a fotógrafa alemá Grete Stern, o poeta español Arturo 
Cuadrado e Luís Seoane.

12 Unidad, Argentina Libre (logo chamada Antinazi), La Vanguardia e Tribuna Democrática, e publicacións da 
colectividade alemá, como o Argentinische Tageblatt, son os espazos onde publica Moreau as súas imaxes.
13 Jaime Brihuega, “Formas de urgencia. Las artes plásticas y la Guerra Civil Española”, en Carteles de la 
Guerra 1936-1939, Colección Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2004. 
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Unidad e outras revistas ofrécense como produtivos espazos de converxencia 
—como viamos— non só entre os exiliados, senón tamén cos artistas arxentinos 
aliñados no antifascismo. Destes espazos nacerán ademais as complicidades que pro-
moverán outros proxectos. Avancemos sobre algúns deles.

2. COMPLICIDADES

Se a converxencia nas páxinas dos medios gráficos antifascistas presupón, loxica-
mente, unha complicidade, un acordo previo verbo dos lugares da cultura e as 
posicións que hai que defender, e se presenta como un espazo en construción per-
manente e sitio de acollida dos exiliados, unha serie de proxectos que se van dando 
en paralelo e involucran a práctica artística de Seoane, máis alá da urxencia, exhi-
ben outro tipo de converxencias que amosan outras dimensións das complicidades 
postas en xogo.

Refírome ás formas buscadas para proseguir o proxecto moderno. Do itinerario 
de Seoane —e nesta liña de converxencias e complicidades con artistas arxentinos, así 
como con outros exiliados— desexo revisar dous proxectos que se presentan en época 
temperá e que, máis aló da fortuna particular de cada un, se establecerán como partes 
do celme do proxecto vital deste artista: o deseño gráfico e o muralismo.

A. O deseño moderno, un proxecto compartido (estudio Stern-Coppola + 
Seoane), 1937-38

“Anote la dirección de nuestro estudio para publicidad moderna” indicaba o folleto 
con que se presentou o estudio dos fotógrafos Horacio Coppola e Grete Stern, ao 
cal se sumou Luís Seoane. A idea era superar o modelo tradicional do estudio fo-
tográfico dedicado case de xeito excluínte ao retrato, ofrecendo a fotografía como 
piar da publicidade. A sociedade con Seoane prometía unha ollada desde a gráfica 
e o deseño.

Xuntos, conta Luis Príamo, armaron un catálogo de mostras que presentaba 
unha vasta gama de modelos. Elaboraron un proxecto empresarial dunha “es-
tructura profesional a la medida del mercado de un país capitalista desarrollado, 
donde la fotografía ya tenía espacios de aplicación nuevos y variados, no del nues-
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tro”, sinala Príamo14. Se ben o estudio non deu instalado esta nova modalidade de 
consumo da fotografía e o deseño ligados á publicidade e en 1938 tivo de pechar 
as súas portas, esta experiencia exhibe a dirección cara a onde encamiñaron estes 
actores os seus proxectos futuros.

A vocación por proseguir e despregar diferentes dimensións en que a arte se 
atopase coa vida —máis alá da produción de imaxes de urxencia— foi sostida no 
tempo. As intervencións de Seoane no eido do deseño gráfico, tanto no ámbito das 
publicacións vinculadas á comunidade galega como noutros proxectos editoriais 
que atravesaron toda a súa obra, exhíbeno. Vallan como elocuentes exemplos —e 
para non pisar outros colegas que se dedicarán particularmente a este tema— a 
publicación de Homenaje a la Torre de Hércules, de 1944, as tapas de Galicia Emi-
grante e os impresionantes carteis de 1952 e 1953 de Cinzano e Otard Dupuy.

B. O muralismo como proxecto 

“El motivo era la Historia de Ruth, pero podía ser un mural de personajes gallegos”, 
dicía Maruxa Seoane ao lembrar o mural que realizou Luís Seoane en 1953 para un 
dos muros do Banco Israelita del Río de la Plata. A historia de Ruth está estreitamente 
ligada ao pobo de Israel, xa que alude á aceptación da Torá e das súas leis; no entanto, 
para Maruxa a representación visual que fai Seoane desta historia pode ser identifi-
cada tamén como a imaxe do pobo galego, unha proximidade dada —máis aló das 
imaxes— pola implacable lei do destino que marcou coas diásporas ambos os pobos. 
É en Bos Aires onde, alén das zonas diferenciadas onde arraigou cada comunidade, 
se traban lazos entre os membros dunha e doutra.

A pegada da comunidade xudía nunha área do macrocentro da cidade e a de va-
rias das súas principais institucións instaladas alí (AMIA, Hebraica, Macabi e algúns 
dos máis importantes colexios) formaba parte xa da identidade urbana. Así mesmo, a 
colectividade xudía, tanto desde as accións de varios dos seus membros como a partir 
das iniciativas institucionais, marcou fitos na nosa historia cultural. A visita de Albert 
Einstein en 1925, por exemplo, convocada por un dos seus colegas, Jorge Douclot, 
enxeñeiro da UBA que coñecera no politécnico de Zúric, e realizada co apoio da, da-

14 Luis Príamo, “La obra de Grete Stern en la Argentina”, en Grete Stern. Obra fotográfica en Argentina, Bos 
Aires, FNA, 1995.
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quela, Asociación Hebraica Arxentina na persoa dun dos seus membros e á vez secre-
tario da UBA, Mauricio Nierenstein, durante a cal Einstein se aloxou na residencia de 
Bruno Wasserman, outro prominente representante desa colectividade, permite obser-
var rapidamente dúas cuestións. Por unha banda, as amplas intencións de animación 
cultural desta institución comunitaria, que non só pon o seu accionar ao servizo dos 
propios asociados, senón que procura estender o seu labor ao conxunto da sociedade. 
Pola outra, a colectividade alíñase maioritariamente coas tendencias pacifistas, demo-
cráticas e socialistas. Algo que se desprende dos testemuños de Einstein e do texto que 
La Prensa elixiu publicar do científico xudeu a modo de presentación o 24 de marzo, 
día anterior ao seu desembarque en Bos Aires. “Pan-Europa” é o título deste texto que, 
lonxe de situar o científico a partir da teoría da relatividade, que o fixera famoso, o po-
ñía no debate político contemporáneo exhibindo as súas posicións fronte ao crecente 
nacionalismo e a prol do desenvolvemento dunha comunidade europea como modelo 
de integración cultural capaz de contrarrestalo. Unha posición pacifista e internacio-
nalista que aqueles como Leopoldo Lugones, Henri Bergson e Marie Curie, que com-
partiron con el as sesións do Comité Internacional de Cooperación Intelectual da Liga 
das Nacións (algo así como o precedente da unesco), xa coñecían15.

Non resulta estraño, xa que logo, atopar que en 1926 Alberto Gerchunoff, León 
Dujovne e Jorge Luis Borges sexan convocados —entre outros intelectuais— para 
delinear o proxecto da recentemente creada Sociedad Hebraica, retomando o relevo 
da Asociación que funcionara ata o ano anterior e xuntando no seu núcleo outras 
institucións comunitarias máis pequenas.

Vai ser o espazo pluralista da Sociedad Hebraica o que ofreza a oportunidade de 
desenvolver un proxecto muralista independente, algo que estaba postergado desde 
que David Alfaro Siqueiros na súa visita en 1933 o propuxera coa reunión do Equipo 
Poligráfico, co cal desenvolveron o Ejercicio Plástico. Cara a 1942 Hebraica dá unha 
nova oportunidade ao reunir a Berni, Urruchúa, Castagnino, Batlle Planas, Spilim-
bergo e máis tarde a Seoane e ofrecerlles diferentes muros do moderno edificio da rúa 
Sarmiento. É escasa a documentación sobre estes murais; sabemos que Spilimbergo 
foi o primeiro en ser convocado mais, ao se demorar a obra, cando finalmente estive-
ron dispoñibles os muros, achábase comprometido con outro traballo e non o puido 

15 Sobre a visita de Einstein á Arxentina, véxase Alejandro Gangui e Eduardo L. Ortiz, Albert Einstein visita la 
Argentina, Bos Aires, s. d.
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realizar. Si o fixeron, en cambio, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino e Demetrio 
Urruchúa, aos cales se sumou máis tarde Seoane, cunha formulación radicalmente 
moderna, ao pensar o mural máis aló do soporte e da materialidade do muro e dos 
pigmentos, e ao idealo como un sitio onde construír formas a partir da luz. Así desen-
volveu un mural-vitral de formas abstractas que precede a entrada do cine-teatro da 
Sociedad Hebraica.

Máis unha vez, a converxencia entre artistas de intereses comúns, institucións 
como esta, dispostas a animaren a escena cultural e ofreceren alternativas que os 
espazos oficiais non daban, e a complicidade ideolóxica duns e doutros sostendo o 
proxecto moderno nas súas diferentes dimensións. A partir de entón, estes artistas 
realizarán numerosos murais alentados polas comisións privadas. Seoane, en parti-
cular, terá numerosas encomendas para edificios de vivendas e comerciais do Barrio 
del Once, o barrio de maior concentración de xudeus da cidade de Bos Aires entre os 
anos corenta e cincuenta.

3. CONVERXENCIAS E COMPLICIDADES. ESPAZOS DE EXPOSICIÓN 
E GALERÍAS DE ARTE

En 1945 fai a súa primeira exposición individual en Bos Aires na Galería Amauta; en 
1947 inicia un ciclo de exposicións anuais coa Galería Viau ata 1953. Ao ano seguinte 
comeza a expoñer con asiduidade e ata 1974 na prestixiosa Galería Bonino de Bos 
Aires. Namentres, unha importante mostra de pintura exhibíase en 1947 nas salas 
de exposición da Sociedad Hebraica, onde volve expoñer de xeito individual en 1950. 
Tamén participa alí e noutros espazos de exposicións colectivas que o amosan en 
serie novamente con Berni, Spilimbergo, Forner, Castangino e mais Policastro, Batlle 
Planas e outros artistas da súa xeración. É interesante sinalar, dentro desta saga de 
presentacións colectivas, a intervención de Seoane en dúas exposicións antolóxicas 
da historia artística dos anos 60, como foron a Muestra de Homenaje al Vietnam en 
1966 e a de Homenaje al Che Guevara.

As colectivas novamente exhiben as converxencias e complicidades; os sitios de ex-
posición reforzan as identificacións sinaladas ata aquí. A comunidade xudía manifes-
tou empatía cos ideais republicanos e antifascistas en xeral, de xeito que aqueles anos 
de comezos do exilio cimentaron unha rede de relacións fundadas nestes parámetros, 
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nestes acordos xa tácitos co decorrer do tempo, mais que se refundaron, por exemplo, 
coa presenza de Seoane naquelas mostras de “homenaxe” emblemáticas da militancia 
estético-política dos 60, proxectos colectivos levados adiante polos que daquela tiñan 
pouco máis de trinta anos, como León Ferrari e Carlos Gorriarena.

A presenza sostida no mercado, por outra banda, podería fundamentarse tamén 
nas complicidades e converxencias que sinalamos, non só en termos ideolóxicos se-
nón tamén estéticos, xa que o partido asumido por Seoane a prol da arte moderna o 
situou no lugar da experimentación permanente, da animación e da promoción dos 
espazos para a difusión de proxectos propios e colectivos, e deulle unha visibilidade 
e unha expansión á súa figura pouco frecuentes que fan que hoxe en día siga a ser 
de interese para as galerías de Bos Aires presentaren unha selección de traballos de 
Seoane, ao tempo que resulta tamén estimulante retomar periodicamente o corpus 
de obras deste artista, que poboa, por exemplo, a colección do MAM de Bos Aires, e 
organizar unha mostra con ela.

A vixencia de Seoane fala da súa imaxe á vez que da súa militancia, no sentido 
extenso do termo…, claro. E lévanos novamente aos “usos” das imaxes, e estou a pen-
sar non só no obvio aceno de distinción social que implica coleccionar obras de arte, 
senón tamén, neste caso, nas identificacións que supón a selección de certas obras e 
artistas. Neste sentido, elixir a Seoane segue a ser elixir o artista moderno e, ao tempo, 
o militante republicano…
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INTRODUCIÓN 

Este texto está concibido como unha reflexión arredor da figura de Luís Seoane e a 
súa traxectoria dentro da arte arxentina, que vén a servir de complemento dun tra-
ballo máis extenso sobre o tema que realizamos en 2007 con motivo da exposición 
Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane levada a cabo na Fundación Luís Seoane da 
Coruña. Naquela ocasión, presentamos un achegamento ao que foi o Bos Aires que 
viviu e sentiu o artista, desenvolvendo “una serie de ‘escenarios’ porteños en los que 
Seoane fue intérprete decisivo. Hombre múltiple por naturaleza y acción”, diciamos 
naquela ocasión, “Seoane vivió la ciudad, se involucró en diferentes ámbitos artísticos 
de ella, dejó su impronta —como pocos lo hicieron— en espacios públicos y privados 
a través de murales y vitrales, fue protagonista en la literatura como escritor, editor e 
ilustrador de libros, y, como si esto fuera poco, fue el gran motor de la cultura gallega 
en el exilio argentino, a través de prácticas de tinte político, y sobre todo, en la crea-
ción y difusión de ideas y nuevas propuestas estéticas”.

Naquel ensaio, produto dunha longa investigación realizada tanto a partir dos 
fondos da propia Fundación como doutras bibliotecas e acervos públicos e privados, 
foi obxectivo o avaliar o itinerario de Seoane como eixe da arte arxentina e dunha 
serie de cuestións a el vinculadas, desde a súa chegada como exiliado no 1936 ata o 
ano 1963, no cal comeza a alternar a súa produción en Bos Aires con longas estadías 
en Galicia. Naquel momento sorprendeunos a multiplicidade e a versatilidade de 
camiños relacionados coa súa figura. Dada a amplitude do citado texto e a utilización 
nel de numerosísimas fontes, decidimos abordar este novo escrito como unha análise 
artellada a partir da propia conferencia preparada para este congreso, seguindo na 
liña de pensar a Seoane como un artista arxentino, actuante de xeito determinante, e 
desde dentro, no eido en que operou.

OS ANOS DA GUERRA E A ILUSIÓN DO RETORNO

Partimos logo do paradigmático ano 1936, no cal Bos Aires celebrou o IV centenario 
da súa fundación por don Pedro de Mendoza, festexos cuxo símbolo máis determinan-
te, que se convertería en icona da cidade, foi a construción do Obelisco, polo arquitecto 
Alberto Prebisch, concibido como monumento conmemorativo do feito. As activida-
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des realizadas arredor da efeméride serían amplas, tanto en edicións especiais de autores 
recoñecidos como Enrique Larreta ou Mariano de Vedia y Mitre sobre temas vincu-
lados á historia da cidade, como en accións máis “modernas”, tal é o caso das fotogra-
fías encomendadas pola Municipalidade a Horacio Coppola, cuxa visión vangardista 
propiciou miradas inéditas da urbe, publicadas no libro Buenos Aires 1936. Xustamente 
Coppola sería unha das primeiras amizades de Seoane tras a súa chegada nese ano.

No outro lado do océano, en España, a guerra abría unha sangrante ferida á que os 
arxentinos non serían alleos nin indiferentes, xa previamente á chegada dos exiliados. 
Todo isto viña a acentuar a depresión social, manifestada durante os anos trinta e os 
primeiros corenta, coñecidos na Arxentina como a Década Infame.

A arte encargaríase de lles pór imaxe ao momento, aos feitos e ás súas consecuen-
cias. Pasaran xa os “felices” anos vinte, unha sorte de “idade de prata” para a cultura 
arxentina, como tamén se denominaría o período en España ao falarse da súa litera-
tura. No caso arxentino, marcado pola irrupción e o asentamento das vangardas, que 
potenciaron un estado de modernización iniciado en anos anteriores e que solidificara 
sobre todo a partir dos fastos do centenario en 1910, xustamente o ano en que Seoane 
vía a luz en Bos Aires, hoxe hai un século. A renovación das artes arxentinas, expre-
sada en feitos pouco tidos en conta na historiografía como son as artes decorativas e 
a ilustración, que achou en revistas como Plus Ultra ou Augusta os seus órganos de 
difusión, preparara un terreo propicio e menos problemático que o que se deu en ca-
racterizar. É verdade que parte da crítica se mostrara remisa, e eventos como o Salón 
Nacional de Artes Plásticas exhibían entre os seus elixidos artistas que seguían os tra-
dicionais vieiros da pintura de paisaxes e o costumismo, mais non menos certo é que 
houbo críticos de avanzada, revistas de vangarda, literatos e pensadores que entende-
ron e apoiaron sen ambigüidades as novas formas cultivadas por creadores como Julio 
Vanzo, Norah Borges, Emilio Pettoruti, Adolfo Travascio, Xul Solar ou Juan Anto-
nio Ballester Peña, por citar algúns dos vangardistas arxentinos dos eidos da pintura 
e da ilustración. Podemos mencionar a José Planas Casas e Pompeyo Audivert, que 
formaron parte canda o galego Manuel Colmeiro e o arxentino Demetrio Urruchúa 
dun grupo de traballo que centrou as súas miradas na arte de tintura social.

A literatura do chamado Grupo de Boedo (Álvaro Yunque, Elías Castelnuovo, 
Juan Palazzo, César Tiempo e o propio Manuel Gálvez, entre outros), máis que os 
céntricos de Florida (con Jorge Luis Borges como figura máis senlleira), foi durante 
eses anos de gozo amosando unha faceta reivindicativa, socialista, cuxa adaptación 
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ás novas épocas que trouxeron os anos trinta se daría de xeito bastante natural. Na 
arte foron acompañados polos chamados Artistas do Pobo, grupo do que formaron 
parte José Arato, Guillermo Facio Hebecquer, Adolfo Bellocq, Agustín Riganelli e 
Abraham Vigo; todos eles ilustraron os libros de Boedo. Poderiamos destacar o caso 
do último dos citados, oriúndo de Montevideo e que, alén de ser un dos primeiros 
en introducir escenografías de vangarda, cara a 1927-1929, para o Teatro do Pobo, 
iniciativa baseada en boa medida en experiencias soviéticas, ilustraría varios libros nos 
anos trinta da editorial Claridad, un dos puntais da literatura socialista na Arxentina. 
Entre eles podemos salientar unha das obras máis difundidas neses anos, Sin novedad 
en el frente, de Erich María Remarque (1930).

Na pintura, a arte de temática reivindicativa consolidaríase na traxectoria doutros 
varios artistas, onde se pode destacar a de dous dos arxentinos que se perfeccionaran 
en Europa durante os anos vinte, do chamado Grupo de París, como eran Antonio 
Berni e Raquel Forner. As súas obras tornáronse emblemáticas en tal sentido, como 
no caso de Desocupados e Manifestación, de Berni, ambas de 1934, que amosaban o 
lado amargo da situación social do país, orixinada tras os efectos do crac da bolsa 
neoiorquina de 1929 e a chegada do Goberno militar de José E. Uriburu logo do gol-
pe do 6 de setembro de 1930 que derrocou a Hipólito Yrigoyen. No caso de Forner, as 
súas obras presaxiaban, desde unha lectura simbolista e moderna, o caos en que se ve-
rían sumidas España primeiro e Europa despois; xustamente unha das súas primeiras 
expresións neste sentido sería a titulada Presagio (1931), na cal se ven en primeiro pla-
no tres mulleres que aparecen atenazadas por unha serpe, mentres no fondo se asiste 
ao afundimento dun templo e de tres columnas de corte clásico, diante dun volcán en 
erupción; un poema visual que prevé un aciago desenlace, o cal comezaría a chegar 
un lustro despois á vella Europa. No caso de Forner, seguramente potenciado polo 
feito de ser descendente de valencianos, o tema da Guerra Civil española determina-
ría unha importante serie de obras, iniciada con Mujeres en el mundo (1938); pouco 
antes, Berni pintara Medianoche en el mundo (1936-1937), recorrendo para a escena 
principal á tradición da Pietà, recurso que utilizarían na época outros moitos artistas, 
como foi o caso do brasileiro Cándido Portinari para o seu Menino morto (1944).

Estendémonos nestas cuestións de tipo social para entender en parte o ámbito de 
pensamento e creación artística con que se atopou Seoane ao chegar a Bos Aires, a finais 
de 1936, propicio para canalizar a súa irritación interna tras o exilio. Os republicanos 
acharán na capital arxentina unha pléiade de artistas locais que se viñan entregando 
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de xeito decidido ao apoio á causa, como os citados Berni, Forner ou Urruchúa (autor 
neses anos de interesantes cubertas expresionistas de temática social e política para a 
editorial Imán, e dunha importante serie de estampas sobre a Guerra Civil española), 
(Fig. 1), como así mesmo Héctor Julio Paride Bernabó (“Carybé”) ou Manuel Kantor, 
quizais o máis directo nas súas críticas a Francisco Franco (Fig. 2), en quen Seoane ato-
paría un álter ego para lles dar renda solta, e sen complexos, ás súas críticas ao réxime. 
Estas accións terían en medios de difusión masiva como o xornal Crítica, de Natalio 

Botana, un espazo de expresión sen censura. Artistas 
como Aquiles Badi en obras como Rehenes (1938) e 
Nocturno español (1939), o escultor Luis Falcini con 
Mujer del éxodo (1940) ou César López Claro con 
Desastres de la guerra (1940) formarían parte dun lon-
go rosario de obras que deixarían patentes o impacto 
das guerras europeas no medio arxentino e a reacción 
dos seus artistas e intelectuais ante a contenda.

Aos españois sumaríanse exiliados doutros países 
europeos, que acadarían tamén transcendencia. Un 
ano antes que Seoane, en 1935, arribaron a Bos Aires 
o italiano Attilio Rossi e o alemán Carl Meffert, fuxi-
dos do mussolinismo e do nazismo respectivamente. 
Rossi, artista e tipógrafo de vangarda, publicara en 
Milán, desde 1933, a notable revista Campo Gráfico 
(finaliza en 1939) e levara así mesmo a Bos Aires a 
primeira exposición de arte abstracta italiana, que 
exhibiu en 1936 na galería Moody. Rossi xunto con 
Seoane e o alemán Jacobo Hermelín uniríanse á ta-
refa de creadores locais como José Fontana ou Raúl 
M. Rosarivo, para se converteren en anovadores das 
artes gráficas do libro no país, esencialmente durante 
os anos corenta, época que algúns autores definiron 
como “idade de ouro” do libro arxentino (sitúan o 
punto culminante ata a chegada ao poder do peronis-
mo, a principios de 1946; a partir de entón comeza 
un declive na produción). Ata daquela, Rossi encar-

Fig. 1. Pompeyo Audivert. España 
1937, 1937. Augaforte. Colección 
particular

Fig. 2. Manuel Kantor. “García Lorca. 
La primera hazaña de los facciosos”, 
en El Diario, Bos Aires, 25 de agosto 
de 1936. Repr. en De Munich a 
Nüremberg, de Manuel Kantor, Bos 
Aires, ed. do autor, 1946, p. 30
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gárase, desde 1937, da dirección artística de Espasa-Calpe (dirixida por Guillermo de 
Torre) e, en 1938, da recentemente creada Losada; retornaría a Milán en 1951. Canto 
á Meffert, unha das súas primeiras accións foi mudar o nome, para utilizar a partir de 
entón o afrancesado alcume de Clément Moreau. Os seus debuxos e as súas xilografías 
expresionistas, na liña das difundidas por Simplicissimus, serían publicados en varios 
medios porteños neses anos, amosando unha das notas máis acedas na súa caracteriza-
ción da guerra. Moreau retornaría a Europa, concretamente a Suíza, en 1961.

A traxectoria de Seoane tras a súa arribada a Bos Aires como exiliado foi estudada 
en numerosas ocasións e desde moi diferentes ángulos. Verbo das súas actividades ten-
se dito abondo e as innovacións referidas a nova información seguramente se produzan 
sobre unha base de coñecemento xa consolidado. Podemos mencionar destes primei-
ros tempos, e entre outras moitas accións, a súa participación na edición promovida 
en 1937 polo avogado Norberto Frontini de Homenaje a Federico García Lorca, con 
debuxos de Colmeiro e Seoane; as súas Trece estampas da traición (1937); a apertura 
dun efémero obradoiro de fotografía publicitaria en 1938, co matrimonio de fotógra-
fos conformado por Horacio Coppola e Grete Stern, os cales lle foran presentados por 
Luis Baudizzone; a páxina “Mercado de las Artes y las Letras”, que publica a partir 
de setembro de 1940 na contraportada do periódico Galicia, da Federación de Socie-
dades Gallegas. Quizais o que máis nos interesaría recalcar aquí é que o Seoane que 
chega exiliado é, en parte, o avogado que gañará a vida exercendo tarefas vinculadas 
á súa profesión, ata que xa non lle sexa necesario, e sobre todo o debuxante, ilustra-
dor, home de editoriais e imprentas que 
pisa diferentes terreos para se aclimatar 
ao seu país de nacemento e atopar un 
lugar desde o que sentirse pleno, activo 
e útil (Fig. 3). Non hai indicios aínda do 
futuro pintor.

Co paso do tempo foron arribando 
outros notables artistas españois exilia-
dos, os cales elaborarán obras moi subs-
tanciosas na Arxentina. En 1938 chegou 
Manuel Ángeles Ortiz, procedente de 
Francia (vía Valparaíso). As súas obras 
máis coñecidas ata ese momento eran 

Fig. 3. Luís Seoane. Matanza, 1937. Tinta sobre papel. 
Fundación Luís Seoane
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de tintura cubista, liña en que o propio Ortiz recoñecera o influxo do arxentino Petto-
ruti, como sinalara Eugenio Carmona. Desenvolvería en Bos Aires unha interesante 
carreira como pintor, que, malia non lle dar continuidade a aquela liña, entregaría 
obras de certa modernidade, como as ásperas paisaxes da pampa húmida que pinta 
a principios dos anos corenta. Da súa obra arxentina, en España valóranse funda-
mentalmente as “madeiras e pedras da Patagonia” recollidas na beira do lago Nahuel 
Huapí, que foron fotografadas por Grete Stern e exhibidas na Galería Müller de Bos 
Aires entre xullo e agosto de 1943; algunhas delas consérvanse na colección do Institut 
Valencià d’Art Modern (IVAM). Así mesmo, daqueles anos sobresaen as litografías 
realizadas para o libro Patagonie, de Roger Caillois (1942), unha das máis modernas 
propostas para expresar as paisaxes do sur arxentino (Fig. 4). En parte este interese pola 
Patagonia obedece ao impulso dado na rexión ao turismo, tomando como punta de 
lanza a inauguración en 1938 do hotel Llao-Llao en Bariloche, do arquitecto Alejan-
dro Bustillo. Outros artistas, como o fotógrafo galego José Suárez, ou o propio Seoane 
nunha visita a Antonio Baltar en 1951, deixarían na súa obra a pegada dos seus pasos 
pola rexión.

O devandito Caillois estaba vinculado ao grupo da revista Sur, xurdida en 1931 
da man de Victoria Ocampo. Neste estaría tamén integrada outra galega insigne, 
Maruja Mallo, quen, canda Manuel Ángeles Ortiz, sería apoiada pola condesa de 

Cuevas de Vera, que exercería de mecenas a través da 
adquisición das súas obras. Maruja Mallo realizaría 
co tempo unha serie de “naturezas vivas” a base de 
representar algas, cunchas e outros obxectos mariños, 
que poderiamos emparentar con aquelas propostas da 
Patagonia de Ortiz, creadas con obxectos atopados. 
A partir de 1945, Mallo achegaríase a personalidades 
vinculadas co peronismo, afastándose do círculo de 
Victoria Ocampo; as súas posturas políticas non fo-
ron tan decididas como as doutros exiliados, e isto 
foille granxeando certa indiferenza, o mesmo que 
lle acontecería a Ramón Gómez de la Serna, quen se 
manifestou ambiguamente á hora de ter que definirse 
por un ou outro bando. Maruja Mallo participaría 
con La cierva humana na Bienal Hispanoamericana 

Fig. 4. Manuel Ángeles Ortiz. 
Litografía incluída en Patagonie, de 
Roger Caillois. Bos Aires, Editions de 
L’Aigle, 1942
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organizada por Franco en Madrid en 1951, evento que foi boicoteado por artistas do 
exilio en cidades como París, Bos Aires, México ou Caracas, o cal nalgúns casos deu 
orixe a “contrabienais”. Retornaría Mallo a Madrid en 1965.

De todos os continxentes chegados a Bos Aires, quizais o máis lembrado polas 
súas connotacións anecdóticas sexa o dos artistas e intelectuais arribados ao porto da 
cidade a principios de novembro de 1939 a bordo do Massilia. Esta nave fixo un alto 
alí por breve tempo, xa que o seu destino final era Chile. Nela viaxaban, entre outros, 
o xornalista e novelista asturiano Clemente Cimorra, o artista valenciano Gori Mu-
ñoz, o escritor galego (aínda que nacido en Dénia, Alacant) Arturo Cuadrado e o 
pintor murciano Ramón Pontones. Coincidiu esa arribada co triunfo, no Gran Pre-
mio Carlos Pellegrini de hípica, de Romántico, cabalo que pertencía a Natalio Botana, 
quen para entón levaba adiante desde Crítica unha colecta para axudar os intelectuais 
españois que fosen chegando á cidade. O importante pulo monetario que supuxo a 
mencionada vitoria no hipódromo levouno a tomar a decisión, sen pensalo dúas veces, 
de achegarse ao porto e ofrecerlles aos do Massilia a posibilidade de radicárense en Bos 
Aires, axudándolles cunha primeira entrega de cartos para se estableceren e sondaren 
posibilidades de integración ao medio.

Así, Bos Aires gañou para si estes intelectuais; dos mencionados, Cimorra publica-
ría varios libros, destacando nomeadamente o titulado España en sí (1941), ilustrado 
por varios artistas arxentinos e españois (entre eles Seoane); Gori Muñoz converte-
ríase nun dos máis notables escenógrafos do cinema arxentino; Cuadrado traballa-
ría canda Seoane primeiro e Lorenzo Varela despois en varias iniciativas editoriais; 
Pontones, logo dalgúns traballos como ilustrador, entre os cales destaca o cartafol de 
debuxos que Seoane lle publicaría en Ediciones Nova (1943), marcharía desenvolver a 
súa carreira en México, igual que outro notable de paso breve por Bos Aires, o pintor 
Esteban Francés. Por contrapartida, desde terras aztecas chegaría Lorenzo Varela en 
1941, logo de traballar xunta Miguel Prieto e outros exiliados na revista Romance.

AS MALETAS DESFEITAS. FORTUNA DO EXILIO REPUBLICANO EN 
BOS AIRES

Para os exiliados republicanos, eses primeiros anos na patria de acollida foron toma-
dos como unha paréntese na súa vida, cargados de intensidade e coa mirada atenta ás 
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novas que viñan da Península, levando a cabo as accións que consideraban precisas 
para afianzaren a súa postura e faceren firme e coherente militancia. Agardaban o 
final das contendas e a paz, alén da derrota de Franco, para regresaren e continuaren 
o seu traxecto vital de maneira normal en España. Ese era o horizonte, por ilusión 
e por convicción. Dicíase que non desfacían as maletas, xustamente por ese carácter 
transitorio da estadía arxentina. Mais a realidade marcou outro destino, e o momento 
máis duro sobreveu ao caeren na conta de que o retorno non era posible, e que o que 
pensaran como efémero debían tornalo estable. Asumiren isto mentalmente consti-
tuíu sen dúbida o gran desafío. Nese escenario Seoane foi dos que mellor se adaptou, 
dado que non cesara de emprender diversos proxectos e actividades, actuando coma 
se non tivese en mente o regreso.

En cuestións artísticas, acentuaría o seu papel editorial e de ilustrador e deixaría 
de lado paulatinamente, por empezar a carecer de sentido coa nova situación de Es-
paña, a vea en exceso combativa, para lanzarse nos brazos dun lirismo clasicista que 
ficaría especificado na Homenaje a la Torre de Hércules, de 1944, publicado pola súa 
editorial, Nova, baixo o coidado de Attilio Rossi; sería considerado un dos mellores 
libros editados ese ano no mundo (Fig. 5). A proximidade dos trazos co Picasso da 
Suite Vollard, ou mesmo cos do lituano-brasileiro Lasar Segall, cuxa obra, coa axuda 
de Frontini, divulgaran nas páxinas do Correo Literario, amosaba novas facetas na 

rota de Seoane. Era punto de partida non só respecto 
da mudanza de rexistro, senón tamén no tocante a 
situarse na morriña da Galicia que perdera fisicamen-
te; xa nunca máis abandonaría ese eixe, definitivo na 
súa traxectoria: os campesiños, as mariscadoras, os 
mitos, as personaxes históricos de Galicia poboarían 
a obra de Seoane sen solución de continuidade, mes-
turados con outras presenzas froito, moitas delas, de 
encomendas recibidas e non da propia iniciativa.

Canto ás editoriais, é coñecida a renuncia de Seoa-
ne e Arturo Cuadrado a Emecé, en 1942, ao negarse 
a publicar Torres de amor, do recentemente arribado 
Lorenzo Varela. Seoane e Cuadrado coordinaban en 
Emecé coleccións de temática galega como Hórreo 
e Dorna. Daríalle inicio á devandita Editorial Nova 

Fig. 5. Luís Seoane. Ilustración 
incluída en Homenaje a la Torre de 
Hércules. Bos Aires, Editorial Nova, 
1944

Actas Seoane novo.indd   204 27/7/11   08:41:57



LUÍS SEOANE. UNHA VALORACIÓN DESDE A ARTE ARXENTINA

 205

o libro de Varela, obra publicada con debuxos de Seoane. Este, Varela e Cuadra-
do converteríanse na triloxía galega por antonomasia no mundo editorial arxentino, 
curiosamente tres personalidades nadas fóra de Galicia: en Bos Aires, no porto da 
Habana e en Dénia, respectivamente. Nova nacía nunha década prolífica para varias 
editoriais creadas por españois ou con forte implicación deles, como Sudamericana, 
Losada, a citada Emecé e Poseidón, establecida esta última polo catalán Joan Merli, 
propulsor así mesmo da revista Cabalgata (1942-1948). Ademais desta destacarían 
outras revistas como De Mar a Mar (1942-1943), Saber Vivir (iniciada en 1942) e 
Correo Literario (1943-1945), medios todos nos que intelectuais e artistas manterían 
viva a vea combativa á par de se iren acomodando, non sen certa resignación, ao día 
a día da capital arxentina.

Neste marco de situación, artistas como Manuel Colmeiro, Maruja Mallo ou Ma-
nuel Ángeles Ortiz verían publicarse en Bos Aires as primeiras monografías sobre as 
súas respectivas obras. No caso de Colmeiro, presentado por Rafael Dieste en 1941; 
ao ano seguinte, Ramón Gómez de la Serna escribirá a de Maruja Mallo para Losada, 
editorial en que a propia artista publicara en 1939 o seu ensaio Lo popular en la plástica 
española; canto a Ángeles Ortiz, en 1945 co libro publicado por Arturo Serrano Plaja 
na editorial Poseidón (na mesma serie para a que Seoane escribira sobre Jules Pascin o 
ano anterior). Dous anos despois, Seoane dáballe inicio á súa maior iniciativa editorial 
no exilio, a editora Botella al Mar, cuxas cubertas fundamentalmente devirían en 
notable testemuña do seu quefacer artístico (Fig. 6). En 1957 fundaría tamén a edi-
torial Citania, nun mo-
mento de consolidación 
económica persoal máis 
palpable, dentro da cal 
publicaría, entre outras 
obras, a edición limitada 
de Figurando recuerdos, 
en 1959.

A chegada do pero-
nismo ao poder foi vista 
por artistas e intelec-
tuais do exilio republica-
no, sus picaces e receosos 

Fig. 6. Viaje dentro del viaje, de Damián Carlos Bayón, con tapa de 
Seoane. Bos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1954
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como loxicamente estaban, como unha reedición, a milleiros de quiló-
metros, dos gobernos totalitarios de que saíran fuxindo. Non estrañou, pois, que 
pasados uns anos principiase unha primeira diáspora masiva cara a Europa e outras 
latitudes. Nomeadamente a París, un dos centros neurálxicos do exilio español, coa 
cabeza visible de Picasso á fronte. Colmeiro e Manuel Ángeles Ortiz marcharían 
cara a alí en 1948; o debuxante galego Federico Ribas a España en 1949, case para 
morrer en Madrid tres anos despois; Francisco Ayala en 1950 con proa a Porto 
Rico; e Attilio Rossi a Milán en 1951, logo de publicar, como homenaxe á cidade 
de acollida, o seu lembrado Buenos Aires en tinta china, ao cal acompañaron textos 
de Borges e Rafael Alberti, quen arribara á Arxentina, xunta María Teresa León, en 
1940. Alfonso Castelao, chegado ese mesmo ano a Bos Aires, estivo fundamental-
mente abocado á súa acción política, con actividades ocasionais no eido das artes, 
como a presentación da súa obra teatral Os vellos non deben de namorarse, estreada 
no Teatro Mayo en 1941, ou as ilustracións para os libros da Biblioteca Billiken, 
dirixida por Rafael Dieste, e outros da editorial Atlántida. A súa morte en 1950 
truncou calquera posibilidade de regresar a Europa. Pola contra, en 1951 chegaba 
a Bos Aires Laxeiro, acompañando unha exposición de artistas galegos que ía exhi-
birse na capital arxentina, onde decidiu daquela quedar a residir ata 1970.

SEOANE, ARTISTA ARXENTINO

Ata o momento referímonos fundamentalmente ás tarefas de Seoane no ámbito 
editorial e á súa acción como debuxante. Un feito singular ocorrerá en setembro 
de 1944, e é a visita, canda Rafael Dieste, ao obradoiro de Joaquín Torres García 
en Montevideo, a cal demostrou co tempo que fora decisiva para a traxectoria de 
Seoane. Este comezaría a partir de entón o seu tránsito pola pintura de cabalete. O 
primeiro cadro coñecido dentro do xénero asínao nese ano de 1944, respondendo 
a certas tendencias do uruguaio, non só en estruturacións e no uso de figuras vo-
luminosas contornadas en negro, senón mesmo en detalles menos relevantes mais 
tamén reveladores, como o feito de asinar coas dúas últimas cifras do ano.

Os primeiros anos de Seoane como pintor serían fundamentalmente de expe-
rimentación, malia que con periódicas presentacións en salóns e galerías de arte, 
asumindo o risco ante público e crítica, tendo xa consolidado o seu labor no eido 
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editorial, onde era sobradamente recoñecido. Este trazo, case poderiamos dicir de 
valentía, desenvolvido a partir das propias conviccións, manifestaríase anos des-
pois a través da dedicación ao gravado (en especial a xilografía, trazo amplamente 
estudado por Silvia Dolinko) e á súa obra mural, eidos en que Seoane se erixirá en 
figura ineludible dentro da arte arxentina, malia que durante anos se eludisen as 
mencións ao seu papel en certas historiografías. E deberiamos engadir o seu labor 
literario, aínda que de menor significación que a súa actividade plástica.

O primeiro gran pulo para Seoane na súa tarefa pictórica, que lle deu comezo 
a unha nova linguaxe, tería como punto de partida o ano 1949. Este marcou o 
seu retorno inicial a Europa logo do exilio, a onde chegou como un dos vinte e 
un representantes arxentinos para o Congreso Mundial dos Partidarios da Paz; 
canda el ían, na mesma calidade, os artistas Manuel Ángeles Ortiz, Antonio Berni 
e Alicia Penalba. É coñecida a foto en que se ve a Seoane, a Ortiz e a Colmeiro 
xunta Picasso, con motivo daquel encontro. Este periplo europeo, que continuou 
en Londres, serviríalle a Seoane para poñerse ao día respecto do que se estaba a pro-
ducir nesas capitais e, fundamentalmente, ver exposicións con ollos de pintor. Sen 
dúbida a obra que máis impacto lle causou foi a de Fernand Léger, a quen coñeceu 
na capital inglesa e que deixaría unha pegada nel a partir daquela, na súa proposta 
de libre desenvolvemento da liña sobre as manchas de cor.

O retorno a Bos Aires non amosaría de inmediato eses avances que recentemente 
se estaban a incubar e que farían eclosión na obra de Seoane poucos anos despois: 
aínda continúa na liña dos seus traballos dos anos corenta. Sucede a serie de óleos e 
acuarelas executados na Patagonia durante a visita a Baltar en 1951, e ao ano seguinte 
e en 1953 unha serie de paisaxes urbanas de Bos Aires, utilizando as mesmas técnicas, 
que comezan a mostrar certos trazos de modernidade. Desde un punto de vista te-
mático, ambas as propostas resultarán simples experimentos sen continuidade, xa que 
as temáticas galegas, a figura, a paisaxe, os bodegóns ou a representación de obxectos 
centrarán maioritariamente a súa atención. Ha de terse en conta que, retornando de 
Europa en 1949, Seoane fixera unha parada de moi poucas horas no porto de Vigo 
para reencontrarse con amigos e camaradas de antes do exilio, como Carlos Maside 
e Francisco Fernández del Riego, con quen non só retomará o contacto senón que 
tamén estes axudarán a acentuar a súa pertenza espiritual a Galicia.

A todo isto hai que sumarlle outro feito, que é a apertura, en 1951, dun dos 
espazos que acadaría en Bos Aires maior prestixio como emblema da nova arte 
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arxentina, a Galería Bonino, á cal Seoane ficaría vinculado case desde os inicios. 
Atopará alí o espazo ideal para darlle renda solta ao que Lorenzo Varela, tan luci-
damente, daría en chamar “un arte sometido a la libertad”. É tamén o momento en 
que Seoane logrará a ansiada estabilidade económica, coas vendas dos seus cadros, 
o cal lle permitirá vivir sen sobresaltos e conseguir algúns privilexios, como a ad-
quisición dunha casa de fin de semana en Ranelagh, preto da do seu amigo o pintor 
Raúl Russo, ou custear do seu peculio a revista Galicia Emigrante (1954-1959), tan 
innovadora nas cubertas como tradicionalista na diagramación interior.

Coincidindo con este momento, Seoane daralle inicio ao seu labor como mu-
ralista (sen contar o temperán, esporádico e desaparecido mural para a Casa de la 
Troya, en 1943), coa encomenda de Los músicos (1953) para as Galerías Santa Fe 
proxectadas polos arquitectos José Aslán e Héctor Ezcurra. Este proxecto colecti-
vo integrou artistas como Juan Batlle Planas, Noemí Gerstein, Leopoldo Presas, 
Leopoldo Torres Agüero, Raúl Soldi e Gertrudis Chale, alén de Seoane, con obras 
todas elas restauradas no último lustro. Ademais de Los músicos, na cal deixa pa-
tente a pegada legeriana da independencia liña-cor, Seoane realizaría xunta Torres 
Agüero as figuras que se achan na entrada ás Galerías pola rúa Marcelo T. de Al-
vear. Torres Agüero inspirárase para as súas na obra literaria medievalista de Seoane 
Tres hojas de ruda y un ajo verde (1948), o seu bautismo como escritor de ficción.

Esta obra colectiva hai que entendela dentro dun devir muralístico arxentino 
cuxa pedra angular foi o Ejercicio plástico que en 1933, baixo a dirección do mura-
lista mexicano David Alfaro Siqueiros, realizaran na quinta de Natalio Botana, na 
localidade de Don Torcuato, o propio Siqueiros canda Antonio Berni, Lino Enea 
Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino e o uruguaio Enrique Lázaro. Nos corenta, 
coincidindo coa promoción de novos espazos cinematográficos no recente eixe da 
avenida Corrientes, que descomprimiu a preponderancia de Florida e Lavalle, inau-
guraríase en 1942 o Cine-Arte, ornado con murais realizados polo devandito Cas-
tagnino xunto a César López Claro, Manuel Espinosa e Orlando Pierri. En 1945, 
a dous bloques de distancia, abríase o Cine Los Ángeles co mural de Maruja Mallo 
titulado Armonía plástica, obra única da artista neste xénero, lamentablemente de-
molida a principios dos anos oitenta.

Ao ano seguinte, en 1946, o Taller de Arte Mural, nado en 1944 e do cal for-
maron parte Berni, Spilimbergo, Urruchúa, Castagnino e Colmeiro, realizaría as 
cúpulas das Galerías Pacífico, tamén a cargo do estudio Aslán Ezcurra, como o 
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serían sete anos despois as Galerías Santa Fe, xa mencionadas. As Pacífico, a máxi-
ma realización do Taller como conxunto, marcaría así mesmo o canto do cisne 
deste por mor das súas temáticas vinculadas á recentemente finada mais aínda 
latente Segunda Guerra Mundial e a actitude do Goberno de Perón, fortemente 
contrario á ideoloxía de esquerdas do grupo. Nese mesmo ano de 1946 realizouse 
en Bos Aires unha exposición do grupo brasileiro Osirarte, baixo a dirección do 
artista Paulo Claudio Rossi Osir, propulsor no seu país do uso da cerámica e os 
azulexos artísticos en obras públicas, exposición que permitiu coñecer realizacións 
como as de Cándido Portinari no Ministerio de Instrución Pública en Río de 
Xaneiro (1935-1945) e na Igrexa de Pampulha (1944), preto de Belo Horizonte, 
unha das primeiras e máis notables obras do arquitecto Oscar Niemeyer. Case á 
par, noutras cidades do continente, iniciábanse proxectos públicos en que a arte 
mural ía desempeñar un papel básico, e non de simple complemento. Isto é o 
que aconteceu con dúas paradigmáticas cidades universitarias do continente, a de 
México entre 1947 e 1952, e a de Caracas, baixo a dirección do arquitecto Carlos 
Raúl Villanueva, entre 1949 e 1959.

Canto a Seoane, o seu bo facer nas Galerías Santa Fe granxearíalle unha suce-
sión de encomendas de importancia, as cales o situarían co tempo como unha das 
figuras centrais do muralismo arxentino (Fig. 7). Nisto moito tivo que ver a súa 
vinculación á colectividade xudía, iniciada en boa medida grazas ao escultor Luis 
Falcini, quen organizou a sala de exposicións da Sociedad Hebraica Argentina 
(SHA) nos anos corenta, na cal Seoane exporía as súas obras. Abertas estas portas, 
un alto número de coleccio-
nistas xudeus foron os com-
pradores das obras de Seoane, 
antes e despois da irrupción 
da Galería Bonino en 1951, 
e dese ril sairían tamén as 
encomendas de murais para 
edificios públicos e privados 
que recibiría o noso artis-
ta por parte de arquitectos e 
enxeñeiros. Non só Aslán era 
xudeu: tamén o eran Lázaro e 

Fig. 7. Luís Seoane. Detalle de Las carretas, 1956, mural en resinas 
sintéticas e cerámica nun edificio privado da rúa Montevideo 
1920, Bos Aires
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Enrique Goldstein, Enrique Rotzait, José Hojman, Enrique Genijovich ou Rafael 
Lifchitz, construtores todos que deseñaron durante eses anos numerosos edificios 
e incorporaron a eles os murais de Seoane. Esta actividade foi outro dos medios 
de vida para o artista e a súa dona, Maruxa; mesmo a realización de dous deles, 
encomendados polos Goldstein para o inmoble do n.o 1985 da rúa Montevideo, 
lles permitiu adquirir a cambio desas obras o ático do inmoble, no piso 13, fogar 
definitivo dos Seoane en Bos Aires.

Indubidablemente, o mural máis notable e transcendente de cantos realizou 
Seoane na Arxentina (máis de cincuenta) é El nacimiento del teatro argentino, reali-
zado coa axuda de Carlos Torrallardona en 1957, para o Teatro General San Mar-
tín, obra dos arquitectos Macedonio Oscar Ruiz e Mario Roberto Álvarez, mural 
de 11 metros de altura por 33 de ancho. Un verdadeiro tour de force do que saíu 
notablemente airoso. Para daquela xa experimentaba non só coas resinas sintéticas 
(material de que está feito o devandito mural), senón tamén coa pedra picada na 
compaña de Fulget (Fig. 8), coa cerámica xunto a Fernando Arranz, co ferro; nos 
sesenta engadiría os vitrais en contacto coa fábrica de vidros de Petracca (Fig. 9) e 
pouco despois o cemento, co cal traballa fundamentalmente nos murais que rea-
liza para diferentes sedes do Banco Español del Río de la Plata, en Bos Aires, por 
encomenda do enxeñeiro Diego Díaz Dorado, con quen colaborara anos antes no 
edificio do Centro Galicia.

Fig. 8. Luís Seoane. Detalle de Barcas y pescadores, 1954, mural en pedra picada no xardín dunha casa 
particular, Olazábal 3340, Bos Aires
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As súas mudanzas estéticas nos sesenta quedarían tamén patentes nos murais, 
como así mesmo no seu inxente labor gráfico, con gran fortuna dentro da Arxentina 
e mais en varios países centroeuropeos e nos Estados Unidos, onde realizará perió-
dicas exhibicións; tamén na pintura. As xeometrías rectas irán dando lugar a formas 
orgánicas, en especial logo dos paulatinos retornos a Galicia que se producen a partir 
de 1963. É evidente o redescubrimento da terriña baixo prismas moi innovadores na 
súa concepción, onde as ondulacións dos montes, os soles 
ou as costas galegas van definindo novos rumbos, o cal se 
manifestará en toda a súa produción (Fig. 10).

O momento de maior fecundidade artística de Seoane 
coincide cunha sorte de segunda diáspora de exiliados, 
que regresan a Europa neses anos; se a finais dos corenta o 
fora por obra e graza do Goberno peronista, agora, unha 
década despois, sería co Goberno de Frondizi, iniciado 
en 1958 e derrocado polo golpe militar en 1962. Neses 
anos partiron da Arxentina José Suárez cara a España en 
1959, Clément Moreau a Suíza en 1961, Rafael Alberti 
e María Teresa León a Roma en 1963, Luís Seoane 
comezaría a alternar ese mesmo ano entre Bos Aires e 
Galicia, e en 1965 retornarían a España Maruja Mallo 
e Eduardo Blanco-Amor, entre outros. Isaac Díaz Pardo, 
arriba do como emigrante en 1955, tamén decidiría aban-
donar o país en 1968, tras o cal paralizou a fábrica de La 
Magdalena para volver 
a Galicia e consolidar o 
proxecto Sargadelos. Lo-
renzo Varela emprende-
ría un segundo exilio en 
1976, logo do golpe mi-
litar na Arxentina; regre-
saría a España e finaría 
dous anos despois. En 
1979 morrería Seoane, na 
súa casa da Coruña.

Fig. 9. Luís Seoane. 
Abstracción, ca. 1966, vidreira 
nun edificio privado, Av. de los 
Incas 3295, Bos Aires

Fig. 10. Luís Seoane. Mariscadoras, 1971, mural en resinas sintéticas nun 
edificio privado, Av. de los Incas 3390, Bos Aires
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Empregamos a palabra “descoberta” na acepción que lle dan os dicionarios náuticos 
“de encontrar terra ou terras que se buscaban e que eran descoñecidas”. Neste senso 
xa se manifestara Vicente Risco cando convidaba os mozos galegos a coñecer o seu 
propio país: “Despois de tantas voltas e revoltas… en precura de algo inédito que nos 
salvara do habitual e vulgar, viñemos dar na sorprendente descoberta de que Galiza, 
a nosa Terra, oculta ao noso ollar por un espeso estrato de cultura allea…, ofercíanos 
un mundo tan esteso, tan novo, tan inédito, tan desconocido com’os que andábamos 
a precurar por ahí adiante […]”1.

Seguindo esta liña semántica, a primeira gran “descoberta” de Seoane, e decisiva 
na súa poética creativa posterior, é a consciencia de Galicia. A conquista desta cons-
ciencia compartiuna con outros moitos escritores e artistas durante os anos de tran-
sición entre a Ditadura de Primo de Rivera e a proclamación da República en 1931. 
Pero esta conquista compartida, que coincide cos seus anos de estudante universitario 
en Compostela, está rodeada dunhas circunstancias especiais, acádase nun proceso 
de loita e de reivindicación de liberdade. Deste xeito, Galicia, loita e liberdade quedan 
asociadas na conciencia de Seoane e marcarán definitivamente o seu futuro como 
artista galego. Esta circunstancia, que a loita pola liberdade se estableza en relación 
dialéctica coa súa “descoberta” de Galicia, explicará que sexa esta etapa tan decisiva 
e que estea tan presente durante o resto da súa vida. A ancoraxe de Seoane a este pe-
ríodo aínda non se explicou convenientemente e presentouse en non poucas ocasións 
como un trazo máis da saudade e do sentimentalismo da ausencia cando en realidade 
responden a un intento, por parte do artista, de renovar o seu compromiso coa terra 
e coa defensa das liberdades. A liberdade nunca é abstracta, non xorde da nada. A 
única liberdade auténtica está arraigada na cultura do pasado —que temos obriga de 
coñecer—, nas loitas do presente —temos que ser activos e belixerantes— e na tarefa 
común dos que constrúen o porvir.

En definitiva, Seoane concibe Galicia como un espazo que conquistar. Mesmo a 
súa rebeldía está expresada en escritos menores, en textos de reflexión estudantil:

Teníamos la prisa de los jóvenes de convertir el pensamiento en acción. Prisa porque Ga-
licia y España tomasen pronto la forma de nuestros deseos. De entre los largos silencios 

1 Vicente Risco, “Nós, os inadaptados”, Nós, 115, 1933.
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de la historia de Galicia preferíamos aquellos hechos populares que parecen tener como 
finalidad la afirmación del hombre gallego, la conquista de sus derechos fundamentales de 
hombre. Preferíamos a ningún otro suceso la guerra irmandiña, a la de las sublevaciones 
burguesas. Desdeñamos la larga paciencia de Galicia, su modo colectivo de protesta y 
construcción, de dar la espalda y marchar como protesta, ese “Galiza non pide, emigra” 
del pie del dibujo de Castelao2.

No plano das artes plásticas estas ideas están nidiamente trazadas xa no que pode-
mos considerar o primeiro gran manifesto da arte nacionalista que se publicou en Ga-
licia3. Trátase, por sintético, dun texto de grande interese teórico porque é un resumo 
de toda a experiencia do pasado do artista. En efecto, comeza afirmando a posibilidade 
dunha arte nacionalista, nosa, non como formulación utópica senón como realidade 
presente encarnada na obra dos máis esclarecidos artistas do momento —Castelao, 
Souto, Maside, Eiroa, Colmeiro, etc.— que trataron de conciliar unha temática galega 
coas buscas europeas e cun sentimento da realidade económica e social de Galicia.

Pero sobranceiramente este texto teórico iniciático —Seoane conta vinte e catro 
anos— quere xa ser unha superación da vangarda despreocupada para reclamar 
un compromiso coa terra e coas xentes nosas. Non deixa de ser esta chamada, que 
conecta co que no resto de España se vén dicindo arte de avanzada e que naceu co 
manifesto nomeado El nuevo romanticismo, un intento de superación das vangar-
das xa connotadas politicamente, por volta dos anos trinta, dun senso pouco pro-
gresista. Semellaba natural que as ideas “avanzadas” desenvolvesen unha afinidade 
cos estilos artísticos inspirados polo pobo e tomasen como tema os explotados e 
oprimidos e a loita dos traballadores. Era natural que os “avanzados” admirasen 
aqueles artistas e escritores que atacaban as convencións burguesas. Os avanzados 
admiraban os novelistas rusos e a Zola e os naturalistas, como veremos no mani-
festo de Seoane, acusados pola burguesía de proceder do lado escuro da sociedade 
e de ter simpatías pola esquerda democrática.

Latexa de fondo a vella e simplificadora dicotomía orteguiana entre “realismo” 
do século  e o carácter “deshumanizado” da arte nova por aquelas datas dos 

2 Luis Seoane. Textos inéditos, edición a cargo de Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Uni-
versidade. 1991, p. 40.
3 Luís Seoane, “Unha arte da terra”, Alento, 3, 1934.
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anos vinte. Aludo a esta vella cuestión de se a arte ten que ser mimética ou inventiva 
porque, cun desprazamento sinxelo, pode acabar véndose como diferente entre arte 
figurativa e arte abstracta, de tanta importancia na obra de Seoane.

Este intenso debate que se dá no período de entreguerras, que desemboca na 
cuestión do compromiso e función dos intelectuais, tamén percorrerá os faladoiros 
americanos nos primeiros anos do exilio ata 1946, ano do remate da Guerra Mun-
dial. O comezo do debate ten moito que ver co clima moral que describe Freud no 
seu pequeno ensaio, titulado en castelán “La desilusión provocada por la guerra” 
(Obras completas, Amorrortu, Bos Aires, 1977). Un clima moral no que a desilusión 
e desesperanza provocada polo comezo da guerra —o artigo de Freud é de 1915— 
europea fai perder a confianza dos cidadáns nos poderes políticos, que deberían ser 
os garantes da paz e da moralidade.

O século  industrializou, durante as guerras mundiais, os ataques militares á 
poboación civil para desanimar as forzas inimigas. A guerra, por primeira vez na 
historia, caeu no desprestixio e a soberanía do Estado perde lexitimidade. E tanta 
monstruosidade suscitou un progreso da conciencia moral da sociedade e do indi-
viduo, un espírito de reflexión e introspección.

Neste contexto de reflexión ideolóxica, a discusión sobre o compromiso político 
comeza en España co cambio de réxime no ano 1931, o conflito entre vangarda e 
compromiso chegou ao seu cumio. Había que poñer en dúbida a cultura oficial 
pero tamén se cuestionou a vangarda reclamando unha maior funcionalidade e 
popularidade coa realidade da arte e da cultura. 

En realidade o que busca con esta revisión este nomeado novo humanismo é 
substituír unha lectura do ser humano e da arte, explicable soamente desde no-
cións metafísicas, por outra que faga destas entidades (arte e ser humano) suxeitos 
e obxectos históricos. Como dirá Baudelaire, o modelo de harmonía supremo será 
o ser humano. Sintetiza esta postura Sánchez Barbudo na introdución á edición 
facsimilar da revista Romance:

La tendencia, pues, dominante en la época, en literatura, y especialmente entre nosotros, 
era hacia un nuevo humanismo, con carácter revolucionario o, al menos, izquierdista y 
a la búsqueda de una nueva relación entre el intelectual y el pueblo. Queríamos, pues, 
una literatura en lo posible, popular pero insistíamos en que no se perdiera demasiado 
la calidad. Huíamos aún más que de lo exquisito, de lo ramplón y de lo vulgar, y de la 
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llamada literatura proletaria. Y aspirábamos a menudo a una síntesis entre lo objetivo, la 
descripción, y el espíritu, la impresión personal.

Porén, prosigamos co texto do manifesto, porque nel están as claves da futura poé-
tica do autor tal como nos deixou escrito en moitas ocasións: “En Santiago comencé 
a exponer en el año 1929, hace casi cincuenta años. En esa ciudad hice dos exposi-
ciones. En la segunda y en un texto teórico de esa misma época estaban presentes las 
líneas fundamentales de mi pintura de bastantes años más tarde”4.

A segunda proposta de Seoane, despois de afirmarse, cos artistas novos, repre-
sentantes dunha Galicia que rexorde, refírese aos pintores que coa mesma pretensión 
nacionalista non atinaron. E non acertaron na súa pretensión porque era unha arte 
burguesa, artificiosa, superficial e pintoresca. Dito con outras palabras, pretendían 
estes artistas do pasado construír algo tan profundo como a identidade, facendo re-
ferencia a algo tan externo como a vestimenta, pura aparencia. Coidaban vestir a 
identidade, construíndo a aparencia: “[…] época dos artistas que pretendían unha 
arte galega, atopando os feitos diferenciais nos traxes […] ollaban só a anécdota, o 
detalle pintoresco”.

En paralelo co que ocorría na representación da figura humana, tamén na represen-
tación paisaxística lles abondaba a estes pintores con conseguir a ficción da brétema ou 
de calquera outra circunstancia para coidar que conseguiran a esencia da paisaxe5.

Estase a referir Seoane á escola de Dionisio Fierros, difusor do costumismo e 
exaltador dunha paz bucólica de romaría6 moi do gusto burgués. Non lles nega boa 
técnica Seoane a todos estes pintores, como Jesús Corredoira, Sotomayor ou Carlos 
Sobrino, que partiron de certas pretensións de galeguidade e acabaron, a forza de 
repetirse, nunha actitude marcadamente manierista7.

Pola contra, cita Seoane dous artistas, Colmeiro e Maside, que representan a arte 
nova e auténtica da nosa terra. Parten ambos os dous artistas do estudo rigoroso da 

4 Carta de Luís Seoane a Bernardo Sofovich datada na Coruña (17 de agosto de 1977).
5 Non nos escapa a relación, nalgunhas liñas conceptuais, entre o texto de Seoane e algúns escritos breves de 
Manuel Antonio como “Fatiguemo-nos” (Galicia, 1926), “Un poeta da nosa terra” (El Compostelano, 1923).
6 Dionisio Fierros é autor do primeiro cadro en que aparece un home con monteira e tocando, o gaiteiro. 
Presentara este cadro, La romería, na exposición da arte galega de 1858 en Santiago.
7 Vid. Xosé Antón Castro, Arte y nacionalismo. La vanguardia histórica gallega (1925-1936), Ediciós do 
Castro, 1992, p. 49.
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realidade. Puidera sorprender nunha primeira lectura que Seoane sinale como argu-
mento fundamental a estética do realismo e do naturalismo, coa cita de autoridade de 
Zola. Con seguridade non se refire tanto á Escola de Barbizon como a determinados 
aspectos do realismo que foron impulsores da arte posterior e vangardista. Por exem-
plo, a preferencia pola temática social, labradores e obreiros, e polo apuntamento do 
natural fronte da pintura de tema histórico, o descubrimento das cores claras e pla-
nas, tal como nos pode presentar Max Liebermann (1847-1935). Ou tamén se pode 
estar a referir a esas escenas de xente traballando que reflicten un novo concepto de 
fraternidade humana. En definitiva, oír o grito da terra e dos homes que traballan 
nela como quería Millet.

De calquera xeito Seoane ten unha visión moi ampla do realismo; ser realista, 
para Seoane, non é fotografar as cousas senón participar no acto creador dun pobo 
en construción, en vías de formación. Resulta moi revelador que un mozo que se 
estaba achegando á arte, poida xa formular reflexións desta natureza como é o 
problema de combinar realidade e subxectividade nunha liña conceptual de difícil 
resposta. Seoane, naturalmente, inclínase pola opción dunha realidade que non 
soamente está aí para ser descuberta senón que é algo para ser percibido, modelado 
e construído polo artista.

Observemos que tanto Maside como Colmeiro acudiron acotío a escenas de ma-
riñeiros, de labradores, de lavandeiras, de tecedoras, de vendedores, etc. Este recorrer 
a temas contemporáneos, do común, mesmo, ás veces vulgares, converte estes artistas 
case en comentaristas sociais dos oficios e das xentes. Semellan querer plasmar a fi-
sionomía colectiva do pobo, da nación, para poñela ao servizo dunha causa, Galicia. 
Por este motivo non renuncian, como di Seoane no seu manifesto, a expresar tamén 
a dor dos desfavorecidos, liña seguida xa polo expresionismo desde os primeiros anos 
do século . Este sentido desgarrado da sociedade estaba a darse en amplos sectores 
artísticos, nomeadamente despois de 1929. Lembremos por outra parte que o círculo 
de Maside xa se achegara ao expresionismo e tiña información de primeira man, 
xa fose por parte de Tobío, que acabado de chegar de Berlín no curso 1929-30 os 
agasalla coa revista Simplicissimus, ou xa fose o arxentino Norberto Frontini, que lles 
achega noticias de Grosz, de Paul Klee, de Hofer e de Renée Sintenis. Sen esquecer a 
pegada que deixa en Maside, tanto técnica como tematicamente, o belga Franz Ma-
sereel, autor das denominadas novelas gráficas O sol ou A cidade, onde as xilografías, 
a deformación e o grotesco dan unha visión arrepiante da vida urbana.
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Entre estes artistas galegos citados como paradigma no manifesto está un nome 
clave na evolución artística de Seoane: Carlos Maside. Non é casualidade que no seu 
primeiro texto importante mencione Seoane como exemplo a este artista que tamén 
protagonizará o seu último texto escrito, inédito, unha monografía sobre o pintor de 
Valga. Entre 1934 e 1979, ademais da rica correspondencia entre ambos os creadores, 
serán continuas as referencias nos escritos de Seoane a Carlos Maside8.

Se Maside é un nome clave, a data emblemática do proceso formativo no compro-
miso político por parte de Seoane será 1930, cando as folgas universitarias convocadas 
pola FUE, da que foi fundador e membro directivo, o acaban levando ao cárcere9.

Coinciden estas datas coas das súas primeiras exposicións en Santiago na sala de 
Amigos del Arte; expón caricaturas de López Garabal, Arias Sanjurjo, Tobío Villa-
franca, Cotarelo, Arias Ramos, etc. en febreiro de 1929 e a mostra está recensiona-
da nos xornais El Socialista e por Juan Jesús González en El Pueblo Gallego. Repe-
tirá esta mesma mostra no mes de xullo do mesmo ano de 1929 e será a pluma de 
Lázaro Vizcardi, pseudónimo de Santiago Montero Díaz, a encargada da recensión 
da mostra do amigo no mesmo xornal de Vigo. En xullo de 1930 expón no Café 
Español, con breve crítica de Leonardo, pseudónimo do Dr. Manuel Devesa. An-
tes, en febreiro de 1930 dá unha conferencia no Casino Republicano de Santiago, 
resumida en El Pueblo Gallego do día 23 de febreiro de 1930, titulada “Humorismo 
en la sociedad moderna; Bagaría, Shum”. O comentarista recolle dous parágrafos 
da conferencia de Seoane onde as críticas á censura, ao militarismo e á represión 
son evidentes: “En España donde se sufre el peso agobiador de una injusta y humi-
llante censura, ha sufrido la caricatura un retraso pues nuestros dibujantes, como 
Bagaría, tenían que emigrar a tierras extranjeras y celebrar exposiciones en ellas; 
otros callaban porque los obligaban o tachaban sus dibujos señores acostumbrados 
sólo a arrastrar el sable lastimando con su barbarie la idea y el arte […]”.

8 Pode comprobarse na obra Luís Seoane, textos sobre arte, Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, 1996, onde Carlos Maside é o artista que concita máis citas e referencias.
9 Unha extensa bibliografía ocupouse destes sucesos: Concepción Otero Vázquez, “Luís Seoane. A súa actividade 
política nos movementos estudiantes universitarios”, en Luis Seoane, Textos inéditos, edición a cargo de Manuel 
Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, Universidade, 1991, pp. 19-21; Antón Capelán Rey, Contra a casa 
da Troya, Santiago de Compostela, Laiovento, 45, 1994, pp. 19-72 e mesmo, Emilio González López, El espíritu 
universitario, Madrid, Ediciones Morata, Nueva Generación, 1931 e o clásico de J. López-Rey, Los estudiantes 
frente a la dictadura, Madrid, Ediciones Morata, Nueva Generación, 1930 e, por suposto, R. Carballo Calero.
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Para rematar, recolle o cronista da conferencia as últimas palabras de Seoane 
referidas a “Shum”: “[…] cambian gobiernos y se indulta a políticos viles, que han 
robado a un pueblo entero y han asesinado a semejantes suyos mofándose de la 
justicia y son inclementes en cambio para aquellos muchachos ardientes, exaltados 
que, como este, no tienen otro delito que pensar demasiado”10.

A partir deste momento os debuxos de Seoane adoitan aparecer nas revistas e 
xornais xeracionais: Resol, Guión, Yunque, Universitarios, Ser… comprometendo a 
súa carreira universitaria, absorto pola política, a escritura e o debuxo. En liñas xerais, 
como fai Seoane no seu escrito iniciático, o círculo de Maside condena o lema “arte 
pola arte” e vai na procura de rachar o círculo elitista no que se movía o mercado ar-
tístico. Para lograr este obxectivo teñen a vontade de chegar a todos os grupos sociais; 
este é o motivo de que aproveiten os medios técnicos de reprodución —litografía, 
gravado, fotografía, estarcidos— populares e artesanais, fáciles de imprimir en revis-
tas e xornais da época. Nesta categoría de impreso teñen cabida desde o cartel, tan 
importante na nosa cultura, ata o panfleto propagandístico. Antes, despois e durante 
a Guerra Civil producirase unha avalancha de papel impreso, unha rotunda confron-
tación publicista que Salvador de Madariaga chamaría guerra civil da tinta11. Con ra-
zón di Seoane que toda arte é propaganda. En efecto Maside e Federico Ribas poden 
vivir da arte grazas ao extraordinario desenvolvemento da prensa diaria e periódica e 
a aparición da industria da publicidade. A publicidade creou unha nova forma de arte 
visual que vai permitir a entrada das vangardas no mundo da industria e do capital, 
que vía na arte avanzada un método eficaz de publicitar os seus produtos.

Antes, nos anos vinte, en plena ditadura de Primo de Rivera, xa se producira o 
desembarco de Maside na órbita da cultura e do sentimento nacionalista e algunha 
das súas exposicións son adxectivadas como profundamente galegas. Maside era co-
ñecido en toda España desde as súas colaboracións en Nueva España e as súas obras 
“La carga”, símbolo da represión das forzas de orde contra os estudantes que pedían 
amnistía na rúa para os setenta e tres militares implicados na sublevación de Jaca do 

10 “Shum” (Alfons Vila i Franquesa) (1897-1967) estaba no cárcere, no penal del Dueso, acusado, como 
anarquista, de varias mortes por bomba. Tiña as mans desfeitas polos efectos dunha explosión na casa de 
dous amigos que estaban a preparar un atentado. A pesar da mutilación seguiu pintando e debuxando des-
pois de saír do cárcere, amnistiado, en 1931.
11 Salvador de Madariaga, España. Ensayo de Historia contemporánea, Bos Aires, 1967, p. 489.
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12 de decembro de 1930 e na que é notoria a presenza de Frans Masereel, “La cárcel” 
ou as relativas a Casasviejas foron reproducidas en toda Europa.

A todas estas circunstancias político-culturais do Santiago do período 1928-1934 
vai manter Seoane unha fidelidade sacra ao longo da súa vida. Se tivésemos que facer 
un resumo da actividade artística de Seoane neste período inicial da súa vida, elixiria-
mos a súa colaboración na revista Yunque de maio de 1932. Un gravado leucográfico 
co título de “Galiza ergueita” recolle a solidariedade entre o mariñeiro e o labrador; 
este cunha fouce na man e aquel co puño pechado en actitude retadora. Recompila 
todo o que anos máis tarde será o manifesto que tratamos: a xente traballadora, o 
mundo do traballo, en actitude de loita, retadores, sen esquecer o elemento monu-
mental no tratamento da figura, esa especie de amplitude escultural, que vai ser unha 
constante na obra posterior de Seoane.

Demóstrase unha vez máis que todas as manifestacións de arte comprometida 
ocorren en períodos de moita conflitividade social. De aquí que a maioría desta arte 
teña como canle comunicativa a obra gráfica en revistas e xornais a través de técnicas 
consideradas populares: debuxo, gravado, fotomontaxe, estarcidos, etc., e menos en 
pintura e escultura. 

Luís Seoane tense referido en moitas ocasións a ese clima de esperanza revolucio-
naria no que se formou en Santiago de Compostela e que pola súa vez lle serve sempre 
para dar fe do seu compromiso co republicanismo e co galeguismo:

Imos referirnos á imaxinación política dos estudantes de Santiago nas vísperas da procra-
mación da República, o 14 de abril de 1931. Fai máis de coarenta anos. Nese día tomaron 
o edificio de correios, entón na Rúa do Vilar, enarbolando a bandeira republicán, como 
primeira aición, e fixéronse, cos obreiros, donos da cidade. Tiñan proieitado moitos plans 
para o porvir esquecendo de propósito a hestoria. Non importaban Isabel nin Fernando, 
nin o pasado, senón Alfonso XIII, os dictadores de aqueles días precisos, a aitualidade e o 
futuro. Importaban máis os ministros galegos centralistas da monarquía que os reis católi-
cos de facía cinco séculos. Os estudantes tiñan matinado toda crase de programas políticos 
e sempre, en canto á F.U.E. galega, Galicia e as súas diferencias eran o fundamento. Os 
estudantes galegos tiñan sido o primeiros en orgaizar crases para analfabetos nas aulas da 
Facultade de Dereito, aínda que tivesen durado moi pouco polas circunstancias políticas 
contra as que loitaban. Redaitaron o primeiro manifesto que se fixo na penínsua para con-
memorar xuntos, estudantes e obreiros, o primeiro de maio, e xa de feito facía tres ou máis 
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anos que viñan xuntándose para proeitar os cambeos necesarios. Bombas, apagóns de lus, 
detenciós, cargas da policía e incidentes nas rúas, viñan producíndose dende 1929. Quedan 
os testemuños dos periódicos de Galicia e soio, que seipamos, un valioso folleto tidoado “La 
fuerza pública en la Universidad de Santiago”, de Carballo Calero, estudante entón, referido 
a un feito que lle da tídoo. Aqueles anos foron, seguramente, dos máis importantes da his-
toria moderna galega e dende logo da escola compostelán. En medio de toda esa axitación o 
cadeirádego de mediciña, Rodríguez Cadarso, e un fato de profesores mozos e estu dantes, 
facían a propaganda da Residencia de Estudantes e desenrolábase, asistida por estu dantes, a 
laboura do Seminario de Estudos Galegos. Nascían pubricacións e morrían no segundo ou 
terceiro númaro e, sobortodo, emprentábanse follas para espallar nas rúas. Nas mesas dos 
cafés proieitábanse programas políticos. Cando non facíanse poemas coleitivos ou automá-
ticos ó xeito surrealista. Conxuntamente cos novos ideaes políticos e sociaes plantexábanse 
os problemas de Galicia e nas asambreias xenerales que concentraban estudantes de toda 
a Penínsua, cataláns e galegos referíanse á situación especial dos seus países. Nós vivimos 
intensamente aqueles días. Podemos con axuda da memoria de algúns outros que tamén 
os viviron, reconstruir a súa hestoria. Naturalmente as nosas ideias non foron compartidas 
polos compoñentes das istituciós recreativas, folklóricas, as chamadas culturales, etc., senón 
por orgaizaciós obreiras de sociedades agrarias e entidades que axuntaban os pescadores, etc. 
Eisí foi sempre en tódalas épocas en canto ós novos ideaes. As forzas vivas i esas istituciós non 
orgaizan máis que conmemoraciós, lembran inmutábeles o pasado, soio memorizan agráveos 
para siñificar “patriotismo”, e o porvir sóñano con vinganzas para o presente, coma si os tres 
tempos, pasado, presente e futuro, poidesen coincidir. Unha política, un cámbeo de calquer 
orde, social, político, económico, etc. eisixe imaxinación cara ó porvir nos seus proieitistas i 
esquecemento das xenreiras históricas. Por esto é importante o discurso de Castelao tidoado 
“Alba de Groria” como é o Maio de 1968 en Nanterre. Para Castelao o pasado desfíla como 
unha Santa Compaña que arrasa novos mortos e non siñifica programa constructivo algún, 
e en Nanterre, eisíxeselle ós políticos imaxinación. Nós eisixiámola denantes desde Buenos 
Aires. É decire a que teñen que ter as forzas que se avoltan contra do presente. Os estudantes 
que axudaron a traer a República non defendían custiós de clan, senón a modificación do seu 
país e do home en xeral que é quen, en definitiva, conta. […] Neste clima desenrolou gran 
parte da súa laboura de dibuxante Maside.

Maside era para Seoane a encarnación de todas as virtudes do artista e da arte 
galega. Así, cando a xa citada polémica da deshumanización da arte conduce esta 
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á perda do valor canónico da figura humana, aparece o exemplo dun Maside que 
retrata as xentes da feira de Santiago, humanizando deste xeito a cidade e intro-
ducindo o mundo rural nas rúas de Compostela. Cando isto ocorre, Seoane bota 
man desa realidade e aínda lle engade o exemplo da praza de Santa Catalina da 
Coruña:

Foi nos derradeiros anos da década dos vinte cando Maside atopou a linguaxe que xa non 
abandonaría máis. Pintou máis que ningún outro ten pintado os labregos que acudían á cida-
de. El non se fixou nos traballos da terra senón máis ben no descanso que seguían ós traballos 
ou nos regateos das tendas, detense nas súas conversas. O que máis pintaba eran esas xentes 
dos xoves de Santiago, capital dende sempre do campo galego, e os mariñeiros da Berbés de 
Vigo. Maside foi o primeiro pintor galego con concencia desta mestura que deu lugar ás súas 
leiteiras, as cacharreiras, as vendedoras de teas, etc.12

En definitiva, segundo Seoane, ante a perda do valor canónico da figura hu-
mana, devorada polo clima social das grandes cidades, Maside propón un código 
ético centrado no mundo do traballo que penetra na cerna das vilas e capitais. 
Con razón cita con devoción a André Malraux como autoridade para expresar 
a relación entre o pobo e Maside: “Os pintores saben que a producción artística 
trasmítenos o rumor da sociedade en que ten nascido e á que se parece sempre 
dun xeito confuso […]”.

Persistirá Seoane nesta mesma idea da medida ética do home e da natureza 
moitos anos despois:

Cuando volví de Basilea publiqué en “El Día” de la Plata dos o tres artículos defendiendo 
la necesidad de que el artista volviese a residir en pequeñas ciudades, muy cerca de la natu-
raleza que es, para mí, estar en contacto mayor con los hombres. En las ciudades populosas 
el hombre se diluye entre la multitud. Deja de ser verdaderamente hombre. Un campesino, 
un marinero, un artesano, un sabio, lo que sea, mantienen su naturaleza humana cuando 
se lo ve en lucha con su trabajo y con la naturaleza. Y es un monstruo apocalíptico, una 
fuerza incontrolable, incapaz para el diálogo, en masa con otros. Buscando cada uno su 

12 Apuntamentos manuscritos de Seoane para unha biografía artística de Maside. Algunhas destas ideas 
están apuntadas en textos da audición radiofónica Galicia Emigrante.
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rincón de vida el hombre se manifiesta como tal y su ámbito general es la naturaleza. Tu-
vieron razón los rousseaunianos como la tienen hoy los ecólogos13.

Maside, en fin, configúrase para Seoane como o paradigma do artista galego 
por excelencia, que equivale a dicir artista en constante procura de algo novo, 
con capacidade crítica, inconformista, revolucionario e firme na defensa da dig-
nidade e da nosa cultura. Así, Maside móstrase digno e solidario no medio das 
adversidades:

Hay que imaginar a Maside inclinándose durante años ante una radio para escuchar las 
transmisiones prohibidas de la BBC para saber lo que ocurría en el mundo y en España. 
Enviar clandestinamente a Buenos Aires un cuadro suyo para que fuera subastado en be-
neficio de los guerrilleros gallegos, algo que ahora pueden ya publicar…
Santiago era entonces una de las ciudades más politizadas de la península. Y Galicia era un 
hervidero de ideas. Se discutía sobre ellas en los claustros universitarios, en los talleres, en 
los cafés y en las tabernas. ¿Quién reconoce a Galicia en los años que siguieron a la guerra 
civil? ¿Quién recuerda ahora aquella Galicia, aquel Santiago de las escaramuzas con los 
guardias, de las bombas, de los apagones, de los destierros? Aquella Universidad engalana-
da con banderas rojas para recibir a Casares Quiroga, el más ilustre republicano gallego a 
quien se le dedicó por un núcleo de estudiantes las orejas del retrato del Rey del Paraninfo. 
O el gran penalista Luís Jiménes de Asúa al que se esperó junto al crucero de Lavacolla, con 
una bandera republicana que no había salido en Galicia desde la primera república, con la 
consiguiente carga de la guardia civil […].

Este espírito estendíase tamén na defensa da lingua galega, tan maltratada hoxe:

Os estudantes de Dereito da F.U.E. loitaban polo dereito foral galego e os de tódalas fa-
cultades polo insiño do idioma, xeografía e historia galegas dende a escola. Houbo quen se 
examinou en maio e xuño do 31, proclamada a República, no idioma galego nas Faculta-
des de Dereito e Filosofía e Letras. Nas noites de Santiago núcleos de estudantes enseña-
ban a ler e escribir a obreiros analfabetos e utilizaban parte das vacacións nos seus lugares 

13 Carta de Luís Seoane a Esther e Lipa Burd desde Bos Aires (15 de novembro de 1976).
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de orixe para facer esta laboura entre os labregos. Non deliro, falo do que vivín e axudei a 
vivir. O arte achegábase ó pobo14.

Noutra ocasión, falando do noso idioma, estáballe a facer unha laudatio da súa 
antigüidade, da súa literatura medieval, etc. pero non lle oculta a súa inquedanza 
polo futuro da lingua galega e di: “Se me ocurrió un dibujo donde se representase a 
dos campesinos gallegos hablando entre ellos diciéndole el uno al otro: ¡Qué suerte 
tienen los castellanos, que pueden estudiar su idioma en la escuela!”15.

Desde o exilio, Luís Seoane quere deixar claro o compromiso xeracional, éti-
co, coa arte e coa realidade social do seu tempo. Foi esta unha preocupación 
constante do seu discurso exílico, que non se esquecese o espírito revolucionario, 
a firmeza dos seus principios. Por este motivo recórdalle a Del Riego que teña en 
conta o grupo nas súas conferencias en Bos Aires, e a García-Sabell que valore a 
súa rebeldía:

Contigo viñeron á miña memoria moitos feitos senón esquecidos, durmidos en min, 
os días coas noites compostelanas, os nosos soños de estudantes, esa rebeldía crara que 
caracterizou a nosa xeneración i ese amor, po-los homes e pola vida que aínda hoxe, no 
noso recollimento obrigado, teñen de recoñecernos. A nosa foi unha xeneración soberba 
da que algún día terá de facerse historia. Trocamos en moitos anos moitas cousas que 
parecían eternas e loitamos contra isa senelidade que parecía estusigalo todo. Aínda o 
noso fracaso coma xeneración si eisiste, ten unha grandeza pouco común dada pol-as 
circustancias que nos tocou vivir16.

Esta mesma rebeldía xuvenil e xeracional serviralle moitos anos máis tarde para 
definir Galicia deste xeito: “Y románica y barroca es Galicia, siempre libre y románti-
ca como seguramente pocos pueblos. En cuanto a los jóvenes, es posible que no sepan 
a donde les lleva su rebeldía, pero lo importante es que estas existan, siempre llevan 
a alguna parte”17.

14 Notas manuscritas sobre Maside e o ambiente estudantil de Santiago.
15 Carta a Simón Scheinberg (14 de febreiro de 1973).
16 Carta de Luís Seoane a García-Sabell (10 de febreiro de 1954).
17 Carta a Scheinberg (20 de marzo de 1969).
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O seu primeiro compromiso con Galicia será precisamente como promotor edito-
rial, como cronista de guerra no xornal de Botana, Crítica, e como debuxante satírico 
coas coñecidas Trece estampas de la traición, entre outros moitos traballos.

A pé de prelo cobrou Seoane conciencia da realidade cultural e política de Galicia, 
que acenderá os seus primeiros soños e será o norte de moitas das súas empresas. Com-
prendeu o noso artista a importancia do libro como factor aglutinante e de supervi-
vencia cultural para un pobo. Por este motivo, cando a Guerra Civil o afasta dos eidos 
patrios e coñece a noticia do asasinato de Casal e a destrución dos fondos editoriais da 
súa imprenta, comeza un labor fundacional que non abandonará ata a súa morte.

Seoane non funda editoriais e revistas con fins comerciais senón para dignificar 
a cultura galega, consciente de que os libros tamén serven para aquilatar a digni-
dade dun pobo. As editoriais Nova, Botella al Mar, Citania, Cuco-Rei así como 
as revistas De Mar a Mar, Correo Literario, Galicia Emigrante, Galicia, Cabalgata, 
Cuco-Rei, etc., son boa proba destas inquedanzas. Estas editoriais e as diversas co-
leccións que as conforman recollen a maior parte das máis de cincocentas tapas que 
Seoane enviou á imprenta, ademais de incontables debuxos e gravados que ilustran 
os diversos títulos18.

Interesante é tamén albiscar a quen está dirixida esta obra fundacional. Coida-
mos que ten un triplo receptor:

a)  O mundo societario, necesitado dun prestixio cultural de cara á cultura por-
teña. Seoane sempre protesta da escasa receptividade que ten a súa obra neste 
colectivo.

b)  O mundo da cultura porteña, que ve editadas nas editoriais de Seoane unha 
parte importante das súas obras míticas e de carácter popular.

c)  O galeguismo do interior, que recibe puntualmente e selectivamente estas 
publicacións iniciais de Seoane.

Agora ben, entre as moitas actitudes que adoptaron os exiliados da Guerra Ci-
vil, Seoane refugou a actitude nostálxica e pouco combativa que outros escolleron, 
para optar pola postura máis reivindicativa, de ansias de loita contra dos causantes 
da súa expulsión. Converterá así a súa obra nunha arma de loita e de reconquista 
duns ideais. Este sentimento combativo endexamais renunciará a recobrar a patria 

18 Unha relación exhaustiva do traballo editorial de Seoane pode verse no catálogo Luís Seoane e o libro galego 
na Arxentina, A Coruña, 1994.
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perdida, con esperanza reformista e revolucionaria. O exiliado que aspira a volver 
defende a morte a súa nación contra ataques de terceiros, recrea a súa patria en terra 
allea e modélaa á medida dos seus ideais.

A Luís Seoane esta situación, como a outros exiliados, sérvelle de estímulo e de 
reforzo ante a sensación de habitar un mundo que non lle corresponde, hostil en 
definitiva. O exilio potencia no noso artista a precisión de manifestar a relación 
imposible entre o escritor e o medio social, que está no fundamento de todo artista 
verdadeiro. Por este motivo os laios epistolares de Seoane son notorios e coñecidos 
e así dille a Fernández del Riego: “Eiquí estamos isolados traballando como pode-
mos, facendo máis do que podemos en medio deste enorme engano”. 

Ou cando se dirixe a Maside: “Ahí trabajáis y vuestro trabajo aún en silencio 
tiene un destino, nosotros si lo hacemos ya no tenemos un pueblo con el que comu-
nicarnos y entendernos y toda la vida del artista y del escritor ha estado destinada 
siempre a establecer un lenguaje con su pueblo, con la historia y la tradición de su 
pueblo, con todo lo que él ama y odia”.

É evidente que este tipo de manifestacións non poden entenderse máis que como in-
tentos de continuidade cos do proxecto republicano e galeguista. Nun contexto marca-
do pola ruptura imposta polos acontecementos históricos, o proxecto cultural do exilio 
—de Seoane e dos compañeiros— fundaméntase nunha vontade reconstrutora nun in-
tento de establecer unha continuidade co proxecto anterior á Guerra Civil. Na procura 
desa reconstrución, Seoane atopa que as raíces da nosa cultura son populares, e estas in-
tégranse nunha identidade universal que é a dos valores culturais; e esta universalidade 
cultural ha de manifestarse na realidade como comuñón e solidariedade entre os homes 
de todas as culturas. E así cobran significado estas palabras epistolares de Seoane:

Eu pensei sempre que o intelectual ten que estar co seu pobo e tomar posición sempre, 
comprometerse cos problemas da época, por isto vin a parar, como tantos de toda a pe-
nínsula, a Buenos Aires, cando podía ter quedado de abogado, facendo cicais cartos na 
Coruña, e aínda que se faga esteticismo (unha forma de fuxida e de extremado desterro, 
decimos nós) que non hai si é natural no escritor, fondamente sentido, e non imitación de 
franceses de segunda man19.

19 Carta a Alonso Montero (Bos Aires, 8 de marzo de 1961).
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Da época compostelá vén a admiración e devoción de Seoane polo debuxo e 
polo gravado, considerados durante moito tempo como artes menores. Antes de 
que Picasso ou Miró dignificaran mundialmente estas técnicas xa Seoane tiña unha 
moi nobre concepción delas. Nunha carta a Simón Scheinberg, gran coleccionista 
de arte, e á súa dona Aída, dicíalle:

No sé si les he dicho en mi anterior carta que hemos visto en el Museo de aquí una gran 
exposición de Kathe Kolwitz, grabados y dibujos, sobre todo grabados, que constituye 
un acontecimiento. En Munich acabamos de ver una muy completa del gran dibujante, 
director durante muchos años de “Simplicissimus”, que murió en Estocolmo desterrado, 
T. H. Heine. En ella estaban desde sus dibujos satíricos de fin de siglo hasta los últimos 
antinazis que ejecutó en Suecia, todos ellos tremendos de humor, intención y verdad. Fue 
un consuelo ver como gentes del pueblo estaban presentes ante esos dibujos admirando 
el arte de Heine y seguramente haciendo memoria de la trágica historia de su país y del 
mundo en este medio siglo. También el observar como los directores de los grandes mu-
seos europeos no desdeñan mostrar las obras de un género tan poco apreciado al parecer 
en Buenos Aires y sin embargo tan extraordinario. Me acordé mucho de un diálogo que 
tuve un día con D. Alberto Gerchunof, a propósito de este Heine, sentados ambos en el 
café “La Fragata” de Corrientes, y del magnífico artículo necrológico que hizo para “La 
Nación” con motivo de la muerte del dibujante hace más de diez años. Como Heine, 
Bagaría y Castelao murieron en el destierro y hasta ahora no hubo museo que hiciese la 
presentación de su obra20.

Nesta mesma liña de aprecio ao debuxo está o texto que Seoane escribe para o 
catálogo dunha exposición de debuxos de Siro León:

La línea acotando espacios y el negro como solo medio de conocimiento, de expresión, 
sirviendo para analizar, clasificar, representar, comprender, es para nosotros la finalidad 
del dibujo. Una línea reflexiva y adaptada a un pensamiento en acción, variable, sujeta a 
la emoción que nos produce un hecho, un objeto, la naturaleza, por ella misma, sin más, 
torpe a veces, produciendo un efecto plástico, atenta a los efectos gráficos […].

20 Carta a Aída e Simón Scheinberg datada en Basilea (13 de marzo de 1960).
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Do mesmo xeito que manterá Seoane unha fidelidade e respecto permanente polo 
debuxo, que cultivará ata o final da súa vida, tamén se manterá firme na defensa da 
arte como comunicación, como linguaxe, e da vida como diálogo e debate. Non tería 
sentido a súa obra se non estivese formulada como un permanente diálogo que lle 
permitirá proxectar a cultura galega máis alá das nosas fronteiras.

Empezou sendo diálogo xa na súa época de Compostela por medio do retrato, 
un xeito de comunicación e de diálogo con compañeiros, profesores, intelectuais, 
escritores e artistas que el consideraba solidarios co seu proxecto dunha Galicia libe-
rada. Por este motivo, os seus primeiros retratos reflicten a liberdade e o desenfado 
que proxectan, respectando a verdade destas. Nunha carta a Bernardo Sofovich, de 
xuño de 1976, Seoane reflexiona, ante os retratos dunha exposición de Kokoschka 
en Madrid, deste xeito expresivo:

Tienen suerte los pintores a quienes encargan retratos y en casos de personas que lle-
gan a gobernar pueblos, pues al mismo tiempo que pintan deben entablar diálogos 
muy curiosos. ¿Cuáles serían los temas de conversación de Carlos V con el Tiziano, 
de Velázquez con el Papa Inocencio o con las Meninas, de Goya con Carlos IV o con 
Fernando VII. ¿De qué hablarían Picasso y Vollard, o Picasso y la joven David con sus 
peinados de cola? Alguien con talento literario debería imaginarse estos diálogos y 
escribirlos. Un pintor no puede ser nunca como esos fotógrafos del pasado que escon-
dían su cabeza debajo de un paño negro después de acondicionar la pose y, en silencio, 
hacer el retrato.

Toda a poética de Seoane está posta a disposición da súa “descoberta” de Gali-
cia, unha Galicia firme, audaz e liberada. Desde esta perspectiva admirou sempre 
a firmeza na loita e a perseveranza nos principios. Nun esquema inédito para unha 
obra de teatro, que podemos datar arredor de 1957-58, o protagonista, tuno repu-
blicano, regresa a Santiago despois de vinte anos de desterro e ante o panorama 
social que contempla na cidade enfía unha especie de monólogo que di:

¿Por qué habré regresado? Cada mañana veía una nueva arruga en el espejo y me decía 
debes volver. ¿Qué hago aquí? Quería volverme a ser como era hace veinte años. Pensaba: 
no soy de aquí, no tengo recuerdos de infancia tampoco, nadie me recuerda aquello. Ni 
siquiera la luna por no ser la misma ni las estrellas están en igual posición. Soy de otra 
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parte. Lo que quiero, lo que odio está en otro país. Bueno ¿Y qué? Regresé a ese otro país. 
Aquí estoy y sin embargo todo parece estar igual…
Gasté todos los años desde entonces. Gasté veinte años ¡una fortuna en años! ¿para qué? 
Todos nosotros, mis compañeros y yo, gastamos veinte años y se nos nota en el rostro, 
en los dientes, en el andar. No era de allí pero resulta que tampoco parezco ser de aquí. 
Me decía, me gustaría volver. Aquella es mi patria. Empezaré mi vida nuevamente. La 
empecé tantas veces… Cada vez con un oficio distinto. Así es América. Nada es seguro 
ni siquiera el oficio. Pero ¿para qué volví? Me hice un desarraigado. Todo está lo mismo 
que entonces y nosotros luchábamos contra esto. Nos matamos y nos exiliamos por esto, 
para cambiar esto. Todo está lo mismo; la catedral, la lluvia —ahora llueve—, las calles 
y todo lo que es nuevo no vale la pena. Eso está bien, que estén lo mismo, la catedral y la 
Universidad y las calles pero las gentes porque no cambian? Ese es un rojo se dicen unas 
viejas a otras y se persignan. Antes decían ese es un republicano y se persignaban. Y el 
policía me mira con una sonrisita ¿Cuándo te detengo? Piensa.
¿Y los viejos compañeros? Ah, sí, los antiguos camaradas nos decíamos hermanos. Volví y caí 
como una risita inoportuna causante de un detalle de algún recuerdo. Les recuerdo dema-
siado cosas. Además yo no tuve que transigir con nada. Viví fuera, es cierto. Luché abierta-
mente como pude, como todos los que salieron. No sirve. A los que no transigen se les olvi-
da. Ellos tuvieron que hacer concesiones, que es lo mismo, renunciar a muchas cosas. Tú no 
entiendes, me dicen. Y, claro, entiendo. Ellos son los que no entienden. Quieren hablar del 
porvenir. Sólo pasaron veinte años y yo estaba olvidado. Vamos a vivir muchos años, dijo. 
Podemos hacer mucho. Pero ellos dicen: tú no entiendes. Y claro que entiendo. Creo que 
están muertos. Renunciaron a luchar, renunciaron a vivir. Quieren que también yo muera. 
Que viva aquí, muerto. Muerto al pie de la catedral. Muerto entrando en la Universidad. 
Muerto andando por debajo de los soportales. Muerto paseando por la alameda. Muerto 
leyendo libros muertos. Que sea un muerto más. Muerto bajo la lluvia. Un muerto tolerante 
con los intolerantes. Un muerto entre gente muerta hace siglos. En un país de fantasmas 
y santas compañas. Un muerto que tiene que dejar registrado en la policía hacia donde se 
dirige. Un esqueleto con huellas digitales. Un muerto vigilado, observado. Un muerto del 
que sin embargo se desconfía aun muerto. Empezar una nueva vida, muerto. Un muerto 
descansando en la muerte. Allá de donde vengo vivía con el recuerdo, pero vivía […].

O final deste parágrafo deixa translucir nidiamente o drama do desterrado, dun 
home que se sente afastado da comunicación co seu pobo e ten que instalarse nas 
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lembranzas. Seoane viviu o exilio, a pesar das amizades numerosas que cultivou, 
na soidade do artista arredado do seu público, dos seus lectores e unha e outra vez 
expresa o desacougo provocado por esta situación existencial:

A Lorenzo Varela, agosto, 1951:

Pinto, siempre pinto sin saber bien para qué, como no sea con la finalidad cierta de atur-
dirme. Tengo algunos óleos nuevos, algunos con motivos de emigrantes, en camarotes, en 
cubierta, durmiendo; es un tema que pienso continuar desarrollando porque me parece 
que con él puedo unir las realidades de Galicia y este país. 

A Lorenzo Varela, 7 de agosto de 1951:

Continúo pintando como un modo de romper el silencio. Ultimamente he pintado un 
cuadro bastante grande con un florista porteño de esquina y otro cuadro de un manisero, 
el que se detiene muchas tardes a la puerta del Centro Gallego y parece tener en los ojos 
viejos y cansados la tranquilidad del mar de Nápoles o de Sicilia. Pintando estos emigrantes 
de cualquier parte que ellos sean estoy seguro de pintar a Galicia. También he pintado otros 
cuadros del río con botes abandonados. Expongo el día 1 de octubre en Viau y estoy con 
el problema de los marcos. Si no vendo algo estoy nuevamente empeñado. 

Todos estes testemuños epistolares, dramáticos, non conseguen porén desvialo 
dos seus proxectos, dos seus traballos por facer máis ampla a súa patria. De aquí o 
seu diálogo constante coa arte universal, consciente de que está a galeguizar terri-
torios. Non lle importa a Seoane que tal obra súa poida ser considerada próxima, 
técnica ou formalmente, a calquera dos grandes artistas contemporáneos, sexa Le-
ger, Picasso, Paul Klee, Grosz, Miró, Rivera ou Siqueiros; e non lle importa porque 
ten a seguridade de estar a ver Galicia desde as máis diversas e ricas perspectivas. 
Mesmo as Figuracións, os retratos que publicou entre 1971 e 1977 no xornal La 
Voz de Galicia son máis o reflexo do artista que quere galeguizar o cine, a ciencia, 
a investigación ou o humorismo que representar a personalidade do retratado: ade-
mais dos moitos escritores e intelectuais nosos retratados, representa a galegos que 
non renunciaron á súa orixe, como Pepita Sabor ou Narciso Mareque, representa a 
escritores como Cortázar pola relación fecunda que mantivo coa cultura galega, ou 
a Aurora de Albornoz e Bergamín por compartir a dignidade do exilio.
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Os poucos meses que Luís Seoane vive na Coruña no clima de inseguridade 
xerado polo levantamento franquista serán dabondo para que se dea de conta das 
dimensións do terror implantado. E nada máis chegar a Bos Aires iniciará unha 
serie de crónicas no xornal de Natalio Botana, Crítica, que constituirán unha das 
máis rotundas denuncias internacionais contra dos crimes dos rebeldes en Galicia, 
adiantándose a algunha publicación emblemática21.

A primeira das crónicas22 de Luís Seoane leva data do 31 de outubro de 1936 e 
está asinada por Conrado Alem en previsión de represalias sobre a súa familia, aínda 
en territorio galego. As aproximadamente vinte crónicas desta serie levan un titular 
común, El terror fascista en Galicia, e todas elas están ilustradas por una man anóni-
ma na que é notoria a presenza inspiradora de Luís Seoane23. Este, ademais, describe 
todas as formas de represión, desde a xudicial, a militar, a falanxista, a relixiosa, etc., 
de xeito que o mundo societario galego accede a unha documentada información en 
que non faltan nomes e apelidos tanto de vítimas coma de verdugos.

Ilustrada está tamén, neste caso por Carybé, a elexía que no mesmo xornal 
dedica Luís Seoane a Alexandre Bóveda no ano 1937, pero que entronca perfecta-
mente coa serie anterior. O noso artista segue a agocharse detrás do pseudónimo 
de Conrado Alem.

Luís Seoane con este e cos seus traballos posteriores de denuncia da represión 
fascista en Galicia está a traballar nunha liña artística de gran tradición, reclamada 
polo gran poeta americano Walt Whitman, que pedía aos pintores, en tempos de 
guerra, que mostrasen ao mundo nas súas teas o horror do masacre dos inocentes e 
a violación, por parte dos soldados, da paz dos fogares.

Esta temática reclamada polo poeta norteamericano, a loita pola liberdade e 
pola paz, pon en liña de combate artístico a nomes tan representativos como Goya, 

21 Referímonos aos títulos Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas contados 
por quienes lo han vivido, París, Editorial España, 1938 e a súa versión francesa La Galice sous la botte de Franco. 
Episodes de la terreur blanchedans les provinces de Galice rapportés par ceux qui les ont vécus, Jean Flory, 1938.
22 As crónicas de Seoane están a reclamar a súa publicación en libro tanto polo interese histórico e documental 
como porque supoñen o inicio dunha etapa combativa do noso artista que se prolongará ata despois do remate 
da Guerra Mundial.
23 Carybé é o pseudónimo que espallou dabondo o caricaturista político Héctor Bernabó, nacido en Lanús 
(Bos Aires) en 1911. Viaxou por Perú, Bolivia e Ecuador, para afincarse no Brasil. Os motivos indíxenas e 
populares foron tema da súa arte e recibiron un particular tratamento moi preto do expresionismo.
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Daumier, Courbet, Delacroix ou Picasso, que figuran entre os grandes denuncia-
dores da guerra.

Se Picasso vai representar o cumio da arte comprometida a nivel internacional, 
todo o arco político da España republicana presenta a Goya como artista rebelde e 
loitador ata convertelo, en palabras de Renau, nun exemplo e anticipo do antifas-
cismo: “Al contemplar la obra ingente de Goya, da escalofríos ver, como a través 
de sus imágenes se reactualiza la barbarie —tan antigua— de los invasores en la 
carne desgarrada del pueblo, levantado en armas, ayer como hoy, en defensa de su 
independencia”24.

Dunha gran parte destes debuxos de guerra podería dicirse o que Picasso contes-
tou aos soldados da Gestapo que preguntaban sobre o autor do famoso Guernica: “O 
cadro fixérono vostedes”. Tamén as ilustracións das crónicas de Seoane están feitas 
polos fascistas galegos.

No ano 1937 tamén debemos a Seoane debuxos de denuncia nos que é notoria 
a influencia do expresionismo alemán, especialmente de George Grozs. Trátase, en 
primeiro lugar, do cartel de cego en homenaxe a García Lorca en Bos Aires coa par-
ticipación tamén de Maside.

O dato máis significativo está no cartel de cego que ilustra un texto de Alfonso 
Reyes incluído na homenaxe que lle dedican en Bos Aires durante a Guerra Civil25. 
En efecto, nesta singular ilustración mestúranse os elementos populares cos trazos 
de vangarda, a historia coa vida, sen esquecer un ton de irónico distanciamento. 
Mentres da árbore do tempo real caen as follas sobre o cego, na parte inferior derei-
ta destaca, rodeado de chamas, a figura do asasino con gorro militar, escopeta entre 
os brazos e un rústico coitelo na boca: as armas da vilanía. Son apenas lexibles a 
palabra “traidor” na fronte do gorro e “viva mi dueño” na folla do coitelo. Os dous 
cornos que lle saen por riba das orellas danlle un aspecto abichado, adornado coas 
frechas e o xugo da falanxe.

24 J. Renau, “Goya y nosotros. De nuevo, por nuestra independencia”, Nuestra Bandera, 1-2, Barcelona, xanei-
ro-febreiro, 1938.
25 Trátase dun caderno sen paxinar, en 4o, que, co título de Homenaje de escritores y artistas a García Lorca, anuncia 
un recital de Mony Hermelo dedicado ao poeta asasinado. Hai poucos días presentouse unha edición facsimilar 
desta publicación, auspiciada pola Universidade de Santiago, cun documentado estudio crítico do profesor Alon-
so Montero. Anos máis tarde Seoane deixará memoria escrita desta homenaxe nun artigo, reproducido no estudo 
preliminar da devandita edición facsimilar, publicado na revista Galicia Emigrante (n.o 18, febreiro, 1956).
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Na parte inferior esquerda do cartel asoma o poeta morto, con cara adolescente e 
un tiro na sen, da que brota un chorro de sangue; nacen flores do seu torso.

A parte central está ocupada por un perfil, con manto, que representa a figura 
dunha nai dolorosa cuns alfinetes cravados na parte esquerda. Entre catro puños es-
querdos ergueitos, típico saúdo da esquerda revolucionaria, asoman tres nenos alados, 
unha parella de mozos abrazados, ela con trenzas, e unha noiva na parte superior derei-
ta que deixa caer pétalos do seu ramo, que sostén coa man esquerda mentres a dereita 
aperta un corazón bordado con catro agullas cravadas.

No conxunto, as flores, a doncela, a parella abrazada, os anxos contrastan coa 
animalización da traizón, achaparrada e cornuda. A decadencia outonal enmarca a 
escena. Truculencia e dramatismo fronte á dor, solidariedade e inxenuidade.

No mesmo ano de 1937 vai publicar Seoane o álbum Trece estampas de la trai-
ción26, onde se recollen algúns debuxos xa publicados en diferentes xornais. O dra-
matismo dalgunha destas estampas volve repetirse nas ilustracións para o libro de 
poemas de Ramón Rey Baltar A gaita a falare27.

Entre 1940-1942 Seoane mantén unha colaboración semanal no voceiro da Fede-
ración de Sociedades Galegas de Bos Aires, Galicia, cunha sección nomeada “Merca-
do de las Artes y las Letras”. Nesta aparecerán as caricaturas, entre outros, de Álvaro 
de las Casas, Euxenio Montes, Fernández Flórez, Juan de Garay e por suposto Fran-
co. Estes novas caricaturas entroncan coa caricatura satírica de corte expresionista ao 
modo das revistas centroeuropeas que tan ben coñecía o autor. Xa non son caricatu-
ras amables, de liña fina e trazo elegante, como as da exposición de Santiago. No seu 
intento de querer mostrar a deformación moral de artistas, intelectuais e escritores, 
algúns, caso de Álvaro de las Casas, aparece con dobre cara e sempre disfraces cha-
rramangueiros e rechamantes. É o desembarco de Seoane no mundo da caricatura 
política e satírica coa intención de mostrar a deformidade moral de personaxes que 
tiveran no pasado unha actitude de dignidade.

E escribe rotundo neste momento político un poema que é toda unha poética 
do artista:

26 Temos tamén edición facsimilar grazas, unha vez máis, a Ediciós do Castro e ao profesor Alonso Montero, 
que a publican no ano 2000.
27 Ramón Rey Baltar, A gaita a falare. Lembranzas e maldicións. Carta prólogo de Eduardo Dieste. Ilustracións 
de Castelao, Colmeiro e Seoane, Bos Aires, 1939.
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N    

É o xeito noso de afirmárenos,
empacándonos,
de afirmar a nosa libertade.
Non á guerra,
non ó imperialismo,
non ós cohetes bélicos,
non á bomba atómica.
non ós burócratas,
á Universidade de clase
ós ortodoxos,
ós censores,
ós demagogos,
ós verdugos.

Non, non,
a todo o que é negativo.

Non ó si dos abaixados.
Non ó non.
Non a todo aquelo que refuga a paz,
á irmandade dos homes

Decimos non e afirmámonos.
Vimos eisistindo dende denantes da historia,
dende sempre.
Decote morrendo.
Abourados,
embrullándonos como a serpe sacra,
afirmando co noso non o porvir.

Somos a ironía, a sátira, o humor.
Somos a caricatura,
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o panfleto.
Somos a utopía.
Somos a rebelión, a xusticia,
os irmandiños, os liberales, os roxos…
ollamos sempre de cara ó futuro.
Somos a oposición.
Dende ela constrúiese o porvir.

Pero esta forza combativa nunca anulou a súa fe na palabra, no debate e no diá-
logo, mantendo unha fidelidade a aqueles faladoiros e tertulias compostelás do Es-
pañol e do Café Suízo, convertidos na súa principal fonte de información e mesmo 
docencia. Cantas veces fixo homenaxe a esta forma de aprendizaxe na súa obra maior 
moitos anos despois. Ata bautizou un gravado co significativo título de “Diálogo con 
signos, andando”.

Seoane chegou a considerar o diálogo, como os grandes intelectuais do século , 
como unha forma de coñecemento. Expresouno cando falou nunha carta a William 
Shand dun mundo fragmentado e que a misión do pintor é plasmar e dar unidade á 
súa propia lenda.

Por este motivo os últimos óleos de Seoane, nos anos setenta, representan a paisaxe 
galega, unha paisaxe sempre evocada na lembranza e a través de cartas a amigos. O ar-
tista está a dar unidade á súa lenda, á súa vida, nunha especie de comuñón panteísta.

Se nos primeiros tempos do desterro Galicia é unha distancia dramática como 
nesta carta de 1952 a Lipa Burd “(Buenos Aires es una ciudad de seres desarraigados 
y nosotros somos unos desterrados más que no podemos olvidar ni esconder nuestro 
destierro, lo recuerda nuestro acento, nuestras preocupaciones, y los demás se encar-
gan también, a veces, por maldad, de recordárnosla. Cada hombre está en esos países 
de alguna manera afincado a la tierra, pueden tener una vida sórdida, pero su vida es 
una vida humana, con un sentido oculto en cada uno que le orienta hacia la colectivi-
dad. La obra de sus manos está destinada al hombre para hacerle gozar o para herirle 
pero es una obra humana.)”, pouco despois é unha terra de esperanza, comunicada 
epistolarmente en 1963 aos mesmos interlocutores:

Encontramos a Galicia maravillosa, teníamos hambre de ella, de la venerable tradición 
de su existencia, de los dos mil años de su historia conocida. Nos gusta pasear por sus 
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ciudades que no tienen fecha de nacimiento, pues son casi todas anteriores a nuestra 
era, que fueron destruidas muchas veces y otras tantas renacieron, y por las que fueron 
vencedores y vencidos tantos pueblos de occidente desde los vikingos, o de oriente, desde 
los fenicios y romanos.

Non faltan nas representacións orais de Galicia as descricións do pintor:

Galicia está muy bella. Ahora es de mañana y estoy apenas viendo un mar agitado cu-
bierto de niebla como en parte de la ciudad y estamos en agosto. Son innumerables la 
cantidad de verdes de Galicia y cada día que pasa se descubre algo: cuando excavan su 
tierra, que procede de la prehistoria, un nuevo torque o una diadema céltica, una nueva 
citania, un sepulcro romano, o en las paredes de las iglesias campesinas, pinturas románi-
cas o góticas de los siglos medios que son el testimonio de su pasado de grandeza cuando 
el país era, y más por céltico, una especie de federación de tribus o de clanes y no los 
monstruosos estados de nuestra época, inhumanos, crueles y ciegos28.

28 Carta de Seoane a Guillermo Whitelow datada na Coruña o 9 de agosto de 1973.
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* Quero manifestar o meu máis sincero agradecemento a Charo Portela, 
por darme acceso ao catálogo da exposición realizada no Centro Galego 
de Bos Aires en 1948, Libros y autores gallegos; a Miguel Anxo Seixas, por 
deixarme ler antes de entrar no prelo o seu revelador texto “Fitos, ritos 
mitos en Imaxes de Galicia” (publicado en Luís Seoane. Imaxes de Galicia, 
Santiago de Compostela, 2010, pp. 7-15); e, finalmente, a Ramón Villares, 
pola perspicaz reflexión sobre a obra de Seoane no seu estudo inédito: “Cas-
tillos frente a castros. La edad media en la identidad nacional gallega”.

Actas Seoane novo.indd   243 27/7/11   08:42:38



Luís Seoane. Muller con rodete, 1959. Óleo sobre lenzo. 119 x 81 cm. Museo de Belas 
Artes da Coruña

Actas Seoane novo.indd   244 27/7/11   08:42:42



 245

A Mater Gallaeciae

[…] la sensibilidad gallega tuvo su máximo expresión en la arquitectura y esculturas 
románicas. 
Conrado Alem (Luís Seoane), “Dos ejemplos de arte medioeval”,  
Galicia Emigrante, 16 (1955), pp. 14-16.

Hoxe en día ninguén dubida do papel referencial que a arte medieval e, en concreto, a 
descuberta do románico tivo na nova linguaxe das vangardas do século . Asemade 
é ben sabido, a través dos seus escritos, que un dos nosos artistas contemporáneos 
máis salientables, Luís Seoane, desde os anos 30, foi un entregado admirador da tra-
dición galega medieval, na cal vía unha “esencia” indiscutible da súa nova arte.

Afortunadamente a tarefa de reconstrución do ideario estético e intelectual de 
Seoane é posible grazas á súa afección pola escritura, manifestada desde a súa máis 
temperá mocidade, e que foi paralela e complementaria ao seu desenvolvemento 
como artista figurativo. A interrelación existente entre os seus textos e as súas imaxes 
permiten escudriñar algo fundamental no estudo de calquera pintor: os recantos do 
proceso de creación.

Cómpre, non obstante, saber a que medievalismo e, en concreto, a que románico se 
refería Seoane cando falaba nos seus escritos. Por iso, a primeira parte da miña contribu-
ción está dedicada a escrudiñar cal era a valoración da arte medieval galega nesa época 
e comparala, se se pode, co que entón acontecía en Cataluña. Aínda que, de xeito xeral, 
cando se fala de modernidade e arte medieval parece que estamos a xuntar dous termos 
opostos e contraditorios entre si, veremos como o diálogo entre ambos os dous é moi rico 
e responde a moitas das inquedanzas do home contemporáneo desde o século .

Galicia non é allea a ese diálogo entre a modernidade e a Idade Media. A dita 
relación é coñecida en moitos ámbitos da cultura, da arte e mesmo da política e está 
ligada na súa orixe ao movemento romántico do Rexurdimento. No eido concreto 
da historia da arte, este fenómeno foi estudado desde distintos puntos de vista, malia 
que o interese fundamental dos investigadores se centrou nos aspectos máis materiais 
e construtivos deste. 

A desamortización, o conseguinte abandono dos mosteiros e a progresiva in-
cautación estatal (e venda privada) do patrimonio eclesiástico provocou a ruína 
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dos edificios e a dispersión do legado artístico. Non obstante, a ese proceso de 
destrución, tal e como ocorrera tras os xacobinos na Revolución Francesa, seguiu-
lle na segunda metade do século  un período de reflexión e progresiva toma de 
conciencia que cristalizaría na reconstrución dos monumentos medievais. Galicia, 
a este respecto preséntasenos parca neste tipo de intervencións, sendo quizais as 
máis sinaladas as efectuadas na fachada de Santa María da Coruña, promovidas 
polo cardeal Payá e non rematadas ata o 1897, que lle deron ao edificio un aspecto de 
igrexa neorrománica1; ou as efectuadas entre 1885 e 1891 no “edículo” do Após-
tolo Santiago baixo a dirección do cóengo compostelán Antonio López Ferreiro, 
que converteu o monumento nunha cripta paleocristiá, a imitación da arquitec-
tura medieval e neomedieval italiana, moi preto dos postulados estéticos do ar-
quitecto italiano Raffaele Cattaneo (1861-1889), cuxa monografía L’architettura in 
Italia dal secolo VI al Mille circa. Ricerche storico-critiche (Venecia, 1888)2 coñeceu 
e empregou o propio López Ferreiro. 

Así e todo, a fortuna que se reservou a gran parte dos nosos monumentos —ou 
debería dicir, a mala fortuna— sería a da ruína, a venda e a dispersión. Tal é o caso, 
por exemplo, do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, do que algún dos seus 
restos —relevos do tímpano da porta sur da igrexa— foron roubados na segunda 
metade do século  e atópanse hoxe no Museo F. Marés de Barcelona. Unha historia 
similar sucedeulle ao claustro medieval de San Xusto de Toxos Outos, vendido en 
1919 pola Curia Compostelá e mercado por un particular para ser reutilizado como 
patio no Pazo de Pena Douro (Obre, Noia).

Este fenómeno da destrución, restauración e comercio dos monumentos medievais 
é sen dúbida un fenómeno estritamente contemporáneo, tanto no seu compoñente 
estético, como mercantil. Outra face da cuestión vén dada pola moda dos estilos 
neomedievais, é dicir, das construcións de nova feitura que queren imitar a estética 
do pasado. Cómpre destacar de entre todas elas, pola súa monumentalidade e aposta 

1 X. Fernández Fernández, “Del frustrado derrio a la obra nueva (1764-1899)”, en J. R. Soraluce Blond (ed.), 
La Real Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña, A Coruña, p. 86; A. Pombo Rodríguez, O Cardeal 
don Miguel Payá y Rico (1811-1891). Bispo de Cuenca, Arcebispo de Compostela e Primado de España, Santiago de 
Compostela, 2009, p. 755. 
2 Sobre Raffaele Cattaneo, véxase: A. Ballardini, “Un cantiere ‘bizantino’ per la cripta di Pio IX in San Lorenzo 
fuori le mura: il progetto tra committenza e maestranze”, en Medievo: le officine. Atti del xii Convegno internazio-
nale di studi, Parma, 22-27 settembre 2009, A. C. Quintavalle (ed.), Milán-Parma, 2010, pp. 207-223.
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estética, a obra do arquitecto modernista Antonio Quiroga Palacios (1874-1945): o 
Templo Votivo do Mar en Panxón (1932-1937) ou o templo neorrománico da Vera 
Cruz, para albergar unha reliquia traída de Terra Santa en 1901 e construído entre 
1943 e 1962. En ambas as dúas obras emprégase a estética do románico galego: mu-
ros “acastelados”, como os da Catedral de Ourense e Tui, e referencias á arquitectura 
cisterciense de Oseira.

Non obstante, non é obxectivo desta contribución falar de restauracións ou de no-
vas construcións en estilo neomedieval, senón de facer unha pequena reflexión sobre 
un tema que me interesa desde hai anos: o valor que a arte medieval e, en especial, a 
arte románica tivo para os historiadores, eruditos e ideólogos da Galicia contemporá-
nea, desde a perspectiva do uso, o mito e o consumo deste afastado período artístico. 
Non se trata dun tema fácil, xa que entramos nun terreo moi pouco estudado desde 
a historia da arte. Fronte aos numerosos estudos filolóxicos sobre o papel que desen-
volveu o redescubrimento da lírica galaico-portuguesa na canonización da lingua ga-
lega e no pulo de novos movementos poéticos, como o neotrobadorismo, os estudos 
histórico-artísticos, agás algunha excepción recente3, non dedicaron moitos esforzos a 
mergullarse na orixe da entusiasta admiración contemporánea polo románico galego 
e a súa dobre consideración, por unha banda, dunha arte da terra, froito do pobo, e 
por outra, a arte máis internacional de Galicia.

1. AS BASES IDEOLÓXICAS DA VALORACIÓN DO ROMÁNICO NA 
MODERNIDADE GALEGA

O descubrimento do románico galego e a súa posta en valor afunde as súas raíces 
no século . Como sucedeu en toda Europa, os alicerces deste interese cara á arte 
da Idade Media foron postos polo Romanticismo. O movemento romántico bus-

3 Ademais da obra colectiva, Do primitivo na arte galega ata Luis Seoane. Procesos de creación artística e identida-
de nacional, Catálogo da exposición realizada do 5 de outubro ao 12 de decembro de 2006 na Fundación Luís 
Seoane (A Coruña), J. M. López Vázquez (ed.), A Coruña, 2006, remito a un traballo da miña autoría, no que 
se analizan os diversos intereses polo románico galego, catalán e castelán no contexto dos séculos  e : “Tre 
miti storiografici del romanico ispanico: Catalogna, il Cammino di Santiago e il fascino dell’Islam”, en Arte e 
Storia, Atti del x Convegno internazionale di studi, Parma, settembre 2007, A. C. Quintavalle (ed.), Università 
di Parma-Milán, 2008, pp. 86-107.
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caba na Idade Media as orixes das nacións europeas e propoñía unha fruición libre, 
sentimental e evocadora da obra de arte. En Galicia, o impacto do Romanticismo 
centrouse fundamentalmente na revalorización, local e internacional, do Pórtico da 
Gloria de Santiago de Compostela, entre 1850 e 1875.

Nos anos sucesivos agroma na historiografía galega un interese, máis xeneralizado, 
pola nosa arte medieval e, en concreto, polo románico. Esa revalorización artéllase a 
finais do século  nun duplo discurso, que se vai perpetuar ao longo do século  
e que está totalmente relacionado coa ideoloxía política:

1. 1.  Por unha banda, a visión cristiá e tradicionalista de Antonio López Ferreiro, 
erudito cóengo da Catedral de Santiago de Compostela, próximo ao Carlis-
mo, que ve no románico o seu compoñente espiritual e dogmático. A Igrexa 
compostelá, as peregrinacións e o culto ao Apóstolo centrarán esa revalori-
zación, que se me apurades chega ata hoxe, baixo un disfrace mediático e 
consumista, coas continuas edicións do Xacobeo.

1. 2.  Por outra, a visión liberal-progresista do historiador Manuel Murguía, que 
recoñece na arte románica a arte do paraíso perdido —Idade Media— así 
como unha expresión estética sen parangón que amosa a eternidade dun 
pobo de raíces celtas. O románico pasa a formar parte do nacionalismo ga-
lego dentro dun discurso popular e campesiño, caracterizado pola continui-
dade estética, que elaborará anos máis tarde Alfonso Castelao e que influirá 
igualmente en Luís Seoane.

1.1. Do sentimentalismo romántico ao dogmatismo e arqueoloxismo de 
Antonio López Ferreiro

A revalorización da arte medieval galega, e concretamente da compostelá, no 
conxunto xeral europeo, era unha tarefa que comezara no seo do romanticismo 
galego da segunda metade de século . Non obstante, o punto de referencia in-
eludible neste proceso é o interese que amosara a Inglaterra vitoriana —tal e como 
estudou M. Mateo Sevilla4— en converter o Pórtico da Gloria nunha das obras 
mestras da historia da arte. Ese recoñecemento débese, sen dúbida, ao parágrafo 

4 M. Mateo Sevilla, El Pórtico de la Gloria en la Inglaterra victoriana. La invención de una obra maestra, Santiago, 1991.
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dedicado ao conxunto polo viaxeiro inglés Richard Ford na súa guía A Handbo-
ok for Travellers and Readers at Home, Londres, 1847, o cal foi ampliado nas súas 
reedicións posteriores. De aí que en 1866 o South Kensignton Museum fixese, na 
cidade de Santiago, un molde (baleirado) en xeso para expoñelo —aínda hoxe— 
na colección permanente das obras mestras da arte occidental do dito museo. Este 
proceso remata coa publicación en 1868 pola Arundel Society dunha selección de 
fotografías tomadas por �urston �ompson na Catedral de Santiago, na que o 
Pórtico da Gloria aparece moi representado. Estas tres pedras fitas marcan o pro-
ceso de difusión e progresiva consecución de prestixio por parte da obra do Mestre 
Mateo. De aí o extenso e laudatorio comentario que lle dedica G. E. Street no seu 
Some Account of Gothic Architecture in Spain, Londres, 1865: 

Chega o momento de dicir algo sobre o que, para un arquitecto, constitúe a principal exce-
lencia daquel nobre santuario, é dicir, o seu grandioso ingreso occidental, con razón chama-
do Pórtico da Gloria; e eu, con non pouca experiencia para garantir as miñas afirmacións, 
con plena conciencia, ademais, do temerarios que son os xuízos laudatorios demasiado xerais, 
non senón ditaminar que a creación do Mestre Mateo en Santiago constitúe unha das maio-
res glorias da arte cristiá.

Asemade no comentario habería que subliñar os eloxios á obra pola naturalidade, 
viveza e autenticidade das súas figuras, un comentario que habería de se converter 
nun lugar común:

Case todas as figuras adoptan actitudes evidentemente estudadas co gallo de dotalas 
de vida e de intención, actitudes que foxen resoltamente do convencional, e que, aínda 
que non sempre resulten satisfactorias ao gusto dos nosos contemporáneos, ofrecen toda 
unha graza e un interese case sempre ausentes nas producións escultóricas do século 
 e que ademais (contrastando poderosamente co que nos nosos tempos sucede case 
invariablemente), non cabe dúbida de que nos atopamos ante unha obra esculpida toda, 
directa e absolutamente, por un mestre, e non só feita consonte un deseño, na que a súa 
execución se deixa a un grupo de axudantes anónimos e mal pagados5.

5 Tradución ao galego do autor a partir da edición española do libro (G. E. Street, La arquitectura gótica en 
España, Madrid, 1919, pp. 169-172).
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Pola súa banda, estudosos e eruditos locais fixeron paralelamente un importante la-
bor de reclamo en prol da obra de Mateo. En 1850, o escritor compostelán Antonio Nei-
ra de Mosquera narraba, na súa Historia de una cabeza, de xeito novelado, as vicisitudes 
dun Mestre Mateo que, tras facer o autorretrato no tímpano do monumento, ofrecén-
dolle unha columna ao Señor6, entre os anxos portadores dos instrumentos da Paixón, 
foi logo obrigado polo arcebispo a anular o retrato para finalmente figurar, de xeito máis 
anónimo, arrepentido e axeonllado aos pés da súa obra, mirando ao altar maior:

Las columnas que las dividen arrancan sin machones; allí vamos a colocarnos. No haremos 
un retrato; esculpiremos un símbolo. Será un artista cualquiera y no el Maestro Mateo el 
que contemplará desde el pórtico de la Gloria al Apóstol Santiago sentado en un tabernáculo 
de la capilla mayor. ¡De espaldas a los vicios!… Así debe caminar el hombre por el mundo. 
¡Y de rodillas! De esta manera devuelve el artista a Dios la chispa de la luz celestial que ha 
depositado en su cabeza.
El arquitecto de palacio que había llegado mustio y taciturno hasta el Pórtico de la Gloria, 
salió de la Catedral tranquilo y voluntarioso. Había encontrado sitio para su cabeza7.

De aí a célebre identificación de Mateo no Santo dos Croques, que vén referendada 
por José Villa-Amil y Castro (1866)8. Neste ambiente novelesco, no que lenda e folclore 
parecen vivir no monumento, habería que incluír a idea manexada por Antonio Neira 
—no seu Manual del Viajero en la Catedral de Santiago (1847)— e José Villa-Amil de 
suxerir unha inspiración da Divina Comedia de Dante no conxunto compostelán, 
entendido como unha representación do purgatorio, da gloria e do inferno.

Existen, sen dúbida, moitas herdanzas da crítica da arte romántica na apreciación 
actual do Pórtico. Tanto os eruditos románticos ingleses como os escritores galegos 
coincidiron en subliñar dous aspectos destacables. Por unha banda, o elevado grao 
de humanización dos altorrelevos dos profetas e dos apóstolos, non só polo seu vulto 
e medida humana senón tamén pola expresividade e variedade dos seus rostros. Por 

6 “Una cabeza que descansaba sobre un pequeño cuerpo, cuyas manos sujetaban una columna, llamaba extraor-
dinariamente la atención de los compostelanos. Esta cabeza era entonces el retrato del maestro Mateo […]”, A. 
Neira de Mosquera, “Historia de una cabeza”, en Monografías de Santiago, Santiago, 1950, pp. 27-42.
7 Ídem, p. 37.
8 J. Villa-Amil y Castro, Descripción histórico-artística-arqueológica de la Catedral de Santiago, Lugo, 1866, pp. 85-86.
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outra banda, o medo que producían os grotescos diaños do inferno e os monstros das 
bases. Paga a pena dicir que Rosalía de Castro inmortalizou como ninguén no seu 
poema “Na Catedral”, publicado en Follas novas, eses tópicos9:

— A idea de sacra conversazione e relación entre as figuras:

Santos e apóstoles —¡védeos!— parece
que os labios moven, que falan quedo
os uns cos outors, e aló na altura
do ceu a música vai dar comenso,
pos os grorios concertadores 
tempran risoños os instrumentos.

— A idea do naturalismo e vivacidade da arte:

¿Estarán vivos? ¿Serán de pedra
aqués sembrantes tan verdadeiros,
aquelas túnicas maravillosas,
aqueles ollos de vida cheos?

— E para rematar, dentro da estética do sublime, o medo que inflixe o terrible 
da figuración do mal no espectador:

¡Cómo me miran eses calabres!
¡Aqueles deños!
¡Cómo me miran, facendo moecas
denda as colunas onde os puxeron!
¿Será mentira, será verdade?
¡Santos do ceo!,
¿saberan eles que son a mesma 
daqueles tempos…?

9 Rosalía de Castro, “Na Catedral”, en Poesías, Vigo, 1973, p. 177.
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[…] ¡Como me firen!… Voume, sí, voume,
¡que teño medo!

Eses dous tópicos románticos —veracidade e medo e obra mestra— perpetúan-
se na crítica da arte do século . De aí que o verdadeiro descubridor da arte do 
Camiño de Santiago, o profesor americano Arthur Kingsley Porter, non dubidase 
no ano 1923, na súa monumental obra Romanesque Sculpture of the Pilgrimage 
Ways, en destacar con entusiasmo esa arte vívida e naturalista do pórtico que an-
tecedía, ao seu entender, ás conquistas da arte renacentista e que se poñía ao nivel 
do peregrino nunha excepcional concesión ao espectador cotián. Non obstante, 
o carácter sublime que, como galega, vía Rosalía na obra, convértese en Porter en 
mero pintoresquismo:

Estas figuras verdadeiramente asustan, pois parecen vir cara a nós; o seu efecto pode ser 
comparado co producido por certos pintores florentinos do Quattrocento como Cas-
tagno ou Pollaiuolo. Un dáse de conta da súa existencia con extraordinaria facilidade. 
Elas anticipan o naturalismo de Claus Sluter.
Non estamos aquí ante a simbólica e dogmática arte do Gótico das catedrais do norte. 
É moito máis que un bo realismo naturalista non exento dunha vea de vulgaridade; 
unha arte que impresionaría rapidamente as multitudes de paso e non requiriría un 
concienciudo estudo para apreciala. En todo iso é xusto ver o punto de vista do pere-
grino medio co seu interese polo extraordinario, a súa bonhomie, e o seu, quizais, non 
demasiado profundo intelecto10.

Máis aló da crítica romántica, sitúase o xenial historiador compostelán Antonio 
López Ferreiro, que nace en 1837 en Santiago de Compostela e morre en 1910. 
Desde 1871 foi cóengo da Catedral de Santiago, onde desenvolve tamén labores 
docentes como titular da Cátedra de Arqueoloxía Sagrada no Seminario. Froito 
destes intereses é a publicación en 1886 dunha monografía sobre o Pórtico da 
Gloria. O libro hai que entendelo como unha pedra fita fundamental no des-
cubrimento historiográfico e estético do monumento como obra mestra da arte 

10 A. K. Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, I, Boston, 1923, p. 263 (tradución do autor).
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románica nos medios galegos e españois. Anos máis tarde, en 1894, escribe as súas 
Lecciones de arqueología sagrada, unha obra que decontado foi utilizada como ma-
nual nos seminarios de toda España. Neste libro Antonio López Ferreiro integraba 
dun modo innovador e maxistral a arte medieval galega no discurso da historia da 
arte sacra de Occidente. Para o cóengo compostelán, monumentos como o Pórtico 
da Gloria eran unha mostra do renacemento da escultura como imitación da na-
tureza, non dubidando en afirmar que a forza do Isaías do Pórtico é ao Moisés de 
Miguel Anxo o que a dozura do San Xoán do Pórtico a un Rafael11. 

Para López Ferreiro, moitas veces o monumento entra na categoría do sublime 
e a súa valoración acada tinturas místicas, cun mesianismo temporal acorde co seu 
programa iconográfico. Así o viu López Ferreiro, para quen o Pórtico habería de 
presidir a restauración da arte cristiá: “Cuando llegue el día en que de veras se pien-
se en el legítimo y genuino Renacimiento del arte cristiano, el Pórtico de la Gloria 
de la Catedral de Santiago será, sin duda, uno de los monumentos típicos de tan 
gloriosa restauración”12.

Esta afirmación hai que entendela nun momento en que a existencia dos restos 
do Apóstolo Santiago se puña en dúbida e no que a peregrinación era unha mera 
lembranza de glorias pasadas, pois desaparecera practicamente como fenómeno 
malia os esforzos do arcebispo Miguel Payá Rico en achar as reliquias do Apóstolo 
(1879) e trasladalas á cripta habilitada na basílica (1884)13. Quizais o cóengo com-
postelán se alegraría se soubese do renacemento da peregrinación xacobea destes 
últimos anos e da notoriedade acadada polo monumento como punto ineludible 
de calquera romaría a Compostela. Non obstante, lonxe de experimentar un rexur-
dimento espiritual, a súa imaxe converteuse máis ben nun obxecto de consumo, 
nunha icona de promoción do Camiño de Santiago.

Ademais, A. López Ferreiro foi sen dúbida o descubridor do valor estético da 
outra porta románica da catedral —Praterías—, na que viu un carácter pioneiro 
do estilo do Mestre Mateo e que co tempo haberíase de converter nun referente da 
arte galega do século : “Las estatuas que componen el asunto principal, a saber, 

11 A. López Ferreiro, Lecciones de Arqueología Sagrada, Santiago, 1894, pp. 150, 155. 
12 Ídem, El Pórtico de la Gloria, Platerías y el primitivo altar mayor de la Catedral de Santiago, introd. R. Otero 
Túñez, Santiago, 1975, p. 93 (1.a ed. 1892).
13 Pombo Rodríguez, op. cit., pp. 358-361.
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la del Salvador, la de Santiago y el relieve de Abrahán, en cuanto a composición y 
ejecución, son bellísimas, y aun pudieran figurar en el Pórtico de la Gloria”14. 

Por outra banda, existe unha faceta de López Ferreiro pouco coñecida pola historio-
grafía artística que permite facer del un retrato máis completo. O cóengo compostelán 
foi o introdutor do xénero da novela histórica escrita en galego. O seu modelo de inspi-
ración foi a obra de Walter Scott, célebre autor de Ivanhoe. A súa produción novelesca 
coincide coa súa produción histórico-artística. As súas novelas, A tecedeira de Bonaval 
(1894), ambientada no Santiago do século , O Castelo de Pambre (1895), que ten 
lugar na Ulla do século , e O niño de pombas, de 1905, que transcorre no Deza no 
século , correron paralelas á elaboración e publicación da monumental obra Historia 
de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela (1898-1911).

As súas novelas combinaban o galego medieval dos documentos coa fala popular. 
Moitas delas inclúen a edición de documentos orixinais así como descricións de mo-
numentos propias dun manual de historia da arte. En O niño de pombas (1900) a tra-
ma remata cunha voda no mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e en O Castelo de 
Pambre (1895) fai unha minuciosa descrición do mosteiro de Sobrado dos Monxes, 
de Santa María de Mezonzo, de Santa María de Melide e do Castelo de Pambre. 
Evidentemente estas novelas tiñan un público que gozaba coas vellas historias da 
Galicia medieval, coa recreación dos monumentos e cun ideario afín ao carlismo, 
pois todas elas foran editadas en xornais carlistas: O Castelo do Pambre en El Pen-
samiento Gallego e O niño de pombas no seu sucesor El Correo de Galicia15. Na mei-
rande parte dos casos López Ferreiro amosa unha especial sensibilidade pola estética 
romántica da ruína e da implantación pintoresca do monumento na paisaxe. Este é o 
caso de San Lourenzo de Carboeiro, que aínda hoxe se presenta como unha paisaxe 
romántica no fondo dun val. Por outra banda, as consecuencias da desamortización 
nestes monumentos fanse explícitas por López Ferreiro: a degradación e abandono 
das arquitecturas tanto no caso de Carboeiro como no de Sobrado. De feito, estas 
descricións amosan a actividade de López Ferreiro de cara á recuperación do patri-
monio por parte da Igrexa, malia que as súas actuacións deixen moito que dicir, pois 
seguen as ideas de Viollet-le-Duc de reconstrucións en estilo. De feito, sabemos da 

14 A. López Ferreiro, El Pórtico de la Gloria, Platerías y otras puertas de la basílica, Santiago, 1999, p. 137 (1.a ed. 1892).
15 P. Pedret Casado, “Verbas limiares”, en Novelas de López Ferreiro. O niño de pombas. O Castelo de Pambre. A te-
cedeira de Bonaval, Bibliófilos Gallegos, Biblioteca de Galicia, VII, Santiago de Compostela, 1953, pp. VII-XV.
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súa participación na reconstrución da igrexa do mosteiro de San Xoán de Caaveiro, 
onde se inventou un tímpano románico. Tamén sabemos que López Ferreiro estivo 
detrás da adquisición de Sobrado por parte do Cabido compostelán. 

Interésame comentar, pola riqueza de contidos e cantidade de referencias ao mundo 
estético e ideolóxico de López Ferreiro, algunhas das descricións d’O Castelo de Pam-
bre. Na novela preséntase a abadía cisterciense de Sobrado como un “augusto calabre 
sentenciado a ser comido po-los lobos, que no noso caso son o tempo, e a indifrencia 
e ainda a pouca voluntá dos homes”16. De feito, o mosteiro, acubillo de carlistas na 
primeira guerra, fora suprimido en 1834 para ser ata 1840 cuartel xeral isabelino. Logo 
foi vendido, en subhasta, en 1848 a Ramón Francisco López, e máis tarde, en 1874, 
pasou a Patricio de Andrés Moreno, que acabou por dinamitar os claustros17. Así, tal e 
como sinala o cóengo, “vendéronse por ¡seis pesos! dous lenzos deste claustro [Claustro 
da Hospedaría]”18. Unha situación que o autor aproveita para arremeter, sen ambaxes, 
contra o liberalismo: “¡E logo que nos digan que o progreso é o liberalismo que lle 
chaman rumboso, levantado, xeneroso e outros alcumes semellantes!19. Aínda que en 
1878 o cardeal Payá tentou de solucionar a situación de ruína coa compra, a título 
persoal, do inmoble, para acometer algunha reparación20, nos tempos en que escribe 
López Ferreiro a desolación do monumento era máis que evidente. Por iso, o autor 
non dubida en usar a cámara fotográfica para poder estudalo antes do derribamento 
definitivo dos muros21. A utilización de tal aparello moderno fálanos da posta ao día 
do cóengo compostelán no estudo da historia da arte, xa que nos anos en que escribía 
O Castelo de Pambre (1900), o tamén adiantado arquitecto Lluís Domènech i Mon-
taner dedicábase en Cataluña á fotografía sistemática dos monumentos románicos22. 
Por iso, aínda que cando se fala do autor e da súa obra monumental, Historia de la 
Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela (1898-1911), sempre se 

16 A. López Ferreiro, O Castelo de Pambre, VII, ed. cit., p. 108.
17 Pombo, op. cit., p. 756.
18 López Ferreiro, O Castelo de Pambre, VII, ed. cit., p. 113, n. 1.
19 Ibídem.
20 Pombo, op. cit., pp. 756-757.
21 “Permítaseme fotografialo antes qu’esto suceda”, O Castelo de Pambre, VII, ed. cit., p. 108.
22 M. Castiñeiras, G. Ylla-Català, “Lluís Domènech i Montaner i la descoberta del Romànic”, en A. Ramon, 
E. Grau, Lluís Domènech i Montaner, Arquitectura romànica a Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, Barcelona, 2006, pp. 287-303.
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salienta a súa colaboración co debuxante e gravador Enrique Mayer, para a ilustración 
dos monumentos, habería que investigar mellor o valor que López Ferreiro lle deu á 
nova arte da fotografía, tanto no seu traballo de campo como nos seus estudos. 

En O Castelo de Pambre, co gallo do casamento de Lionor na igrexa de Santa 
María de Mezonzo, López Ferreiro describe o templo románico cunha sorpren-
dente precisión cronolóxica e arqueolóxica, na que fai gala dun amplo coñecemento 
da bibliografía artística europea. Así, ao falar dos dezaseis arcos pénsiles que soste-
ñen a cornixa da ábsida central, fai unha referencia a San Vital de Rávena e a cha-
mada arquitectura lombarda23. Así mesmo, inclúe noutro capítulo da novela unha 
miúda descrición de Santa María de Melide, na que ofrece un valioso testemuño da 
reixa de ferro románica que, aínda enteira, pechaba a súa ábsida:

A aúside é tamén do mesmo estilo; pero o que máis debe chamar a atención naquela 
eirexa é a reixa de ferro, que está á a entrada da áuside, e mail-o frontal do altar mayor. 
Compúñase a reixa, coma as demáis do seu tempo, que será o sigro , de varios panales, 
cada un dos cales está formado por unha vara direita de ferro, da que á un lado e á outro 
salen varios brazos somellantes á eses24. 

O coñecemento da peza fixo que esta fora desmontada e exposta na Exposición 
Galega de 1909 e, moi posiblemente como consecuencia disto, foi definitivamente 
alterada e dividida en dous ao seu retorno, de maneira que unha parte foi reapro-
veitada como peche da sancristía e o resto foi gardado nun faiado do templo. De 
feito, así aparece descrita na obra Terra de Melide en 1933:

No faiado que vai riba da sagristía, atopamos moitos máis anacos da mesma reixa 
d’abondo para formar co que hai na porta un pecho de dous metros de altor por máis de 
tres de ancho. Tendo en conta a pequena difrencia co ancho do arco trunfal doadamente 
espricabre pol-os anacos que teñan desaparecido nos arrombamentos, semella posibre que 
todo sexa de unha reixa que pechase a capela maor25.

23 López Ferreiro, O Castelo de Pambre, X, ed. cit., pp. 130-131.
24 López Ferreiro, O Castelo de Pambre, ed. cit., p. 169. 
25 X. Carro, E. Camps, X. R. Fernández Oxea, “Arqueoloxía relixiosa de Melide”, Terra de Melide, Com-
postela, 1933, pp. 251-322, esp. p. 262.
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Segundo María Pilar Carrillo, con estes fragmentos fíxose unha reconstrución 
moi basta, conservada actualmente nunha capela da igrexa parroquial de Sancti 
Spiritus (Melide)26. A primitiva función da reixa do arco triunfal de Santa María 
de Melide (1177-1191) era a de servir de peche do presbiterio co fin de protexer os 
obxectos sagrados e de valor, como décadas antes fixera Xelmírez no altar maior da 
Catedral de Santiago27.

1.2. A arte románica no discurso do nacionalismo galego

Pero tamén é certo que a arte medieval, e concretamente a arte románica, desen-
volveu un importante papel na nosa conciencia colectiva como nación. Para iso hai 
que rastrexar a obra de Manuel Murguía, un liberal progresista convencido, que foi 
un defensor do feito diferencial galego. 

M. Murguía escribe dúas obras fundamentais para entender a súa visión de 
Galicia e da súa arte. Por unha banda, está a Historia de Galicia, en cinco tomos, 
entre 1865 e 1913, que remata na Idade Media. Por outra, a edición en 1888 do 
seu Galicia, dentro da colección “España, sus monumentos y artes, su naturaleza 
e historia”.

Murguía foi o creador do discurso teórico Galicia-Nación, baseado na existencia 
dunha etnia propia que nos converte nun suxeito histórico, “unha raza asentada no 
chan con desenvolver histórico”. Esa raza é a celta —“O Celta é o noso único, ver-
dadeiro antepasado”—, a cal se amosa na nosa peculiar cultura. As súas ideas foron 
recollidas polo nacionalismo orgánico-historicista do primeiro terzo do século : 
Vicente Risco e Alfonso Castelao.

Para Murguía, en Galicia mantíñase o estrato étnico céltico, que fora enrique-
cido pola civilización xermánica dos suevos. Celtas e suevos constituían os alicer-
ces da Galicia Eterna que nos diferenciaba do resto da Península —influída polos 
godos e os árabes. Deste xeito a Galicia ariana considerábase superior á Castela 
semítica. Para Murguía, esa etnicidade estaba unida á vivencia da terra, enchida 
do panteísmo celta en montes, castros, mámoas e cultos solares. Coida tamén que 

26 M.a P. Carrillo Lista, El arte románico en Terra de Melide, A Coruña, 1997, pp. 72-73.
27 M. Castiñeiras, “Didacus Gelmirius, patrón das artes. O longo camiño de Compostela: da periferia ao centro do 
Románico”, en Compostela e Europa. A historia de Diego Gelmírez, Santiago / Milán, 2010, pp. 32-97, esp. 93.
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Irlanda é unha nación irmá. Para Murguía, ese Volksgeist dera os seus primeiros 
pasos na arte e na literatura precisamente nos séculos  e , cando Galicia fora 
“superior”: “O sol da civilización dos tempos medios en España foi Galicia”.

O propio Vicente Risco (1884), teórico do nacionalismo galego, recolle esa idea da 
Idade Media como paraíso nacional perdido. Entre 1918 e 1936 madura esa idea de 
que Galicia é unha nación, un grupo humano único, específico, produto da historia, 
con caracteres propios (raza, lingua, costumes, institucións, mentalidade, arte)28.

Por iso, a valoración da arte románica galega hase inscribir dentro da acción cultu-
ral do nacionalismo galego deses anos. Así, tal e como sinala Teresa López, “a Primeira 
Asemblea das Irmandades da Fala celebrada en Lugo no 1918 perseguía unha finalida-
de concreta: a recuperación das manifestacións culturais propias e a potenciación dos 
trazos específicos da cultura nacional como base para a súa expansión”. Deste xeito, 
“o principio de soberanía debía tamén rexer o plano artístico”. Esa soberanía estética 
implicaba “ollar cara dentro, cara a propia especificidade, cara ao enxebre”29.

Así, segundo a citada autora, esa poética do enxebre está ligada “ós valores preexis-
tentes na cultura tradicional (no sentido popular) galega, aqueles que se consideren 
definitorios dun produto artístico autóctono previo (a arte románica, a lírica medie-
val) ou que resuman o carácter nacional o Volkgeist galego (a saudade, o sentimento 
da terra)”. Deste xeito, a exaltación do enxebrismo converterase no principio reitor 
e na categoría estética por antonomasia da definición cultural e artística de Galicia 
dos anos vinte.

De aí que o movemento literario máis aceptado polo nacionalismo nos anos vinte 
fose o “neotrobadorismo”, é dicir, a volta á lírica galaico-portuguesa, polo que tiña de 
canonización da lingua galega, así como polo sentimento lírico propio que expresaba. 
Fermín Bouza Brey, un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos en 1923, 
fomentou esa poética da enxebreza. De feito, a súa valoración da lírica pasa pola 
reivindicación da importancia de Santiago e Galicia como un dos centros da arte 
medieval: “cuando Compostela era una de las ciudades de más vitalidad de todo el 
Occidente cristiano y Galicia trocaba con Europa sus leyendas, su poesía y su arte por 
cadena sin fin de la peregrinación” (1964)30.

28 J. G. Beramendi, Vicente Risco no nacionalismo galego, Santiago, 1981.
29 T. López, O neotrobadorismo, Vigo, 1997, p. 87.
30 Citado en ídem, p. 157.
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Nesa definición da enxebreza chégase mesmo a afirmar que o galego literario é 
froito tamén do mundo rural e aldeán e non das cidades. Así o subliña Eduardo 
Blanco-Amor en 1980: “Polo que se sabe do logar da súa nascencia, a gran maoría dos 
nosos troveiros e xograres —a pesar dos burgueses e clérigos de Compostela— foron 
aldeáns. E aldeáns de nacimento, de aquerenciamento ou de ‘nostalxia’, foron tamén 
os nosos grandes precursores do século ”31.

Para moitos intelectuais e artistas da primeira metade do século  o granítico 
románico das nosas parroquias e catedrais era unha maxistral lección de galeguidade 
da que tiñamos que estar orgullosos. De entre eles sobresae, por suposto, unha vez 
máis o Pórtico da Gloria, que, para moitos deles, era o equivalente artístico en monu-
mentalidade á lírica galaico-portuguesa.

Alfonso Castelao (1886-1950) utilizou, de feito, moitas veces os motivos “ma-
teanos” nas súas ilustracións de libros, revistas32 e mesmo de ex libris. Incluso o 
propio selo do Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923 para a defensa e 
estudo do feito diferencial galego, leva as letras dos linteis do Pórtico da Gloria do 
Mestre Mateo (Fig. 1).

De aí que no seu testamento político, o manifesto 
nacionalista Sempre en Galiza (1937-1944), o autor 
desenvolva dúas ideas sobre as esencias estéticas de 
Galicia que recollen a longa tradición do século :

1.  En primeiro lugar, constátase a nostalxia 
da Idade Media e do Antigo Réxime, como 
topoi históricos por excelencia da perdida 
pero verdadeira civilización33.

2.  En segundo lugar, a teima ruralista, que é 
sinónimo de natureza, tradición e pureza.

No primeiro libro de Sempre en Galiza exprésan-
se dun xeito directo as tres grandes teimas da cultura 

31 Citado en ídem, p. 189.
32 M.a Victoria Carballo-Calero, “Castelao ilustrador e grafista”, en Castelao, Exposición 50 aniversario, Fundación 
Caixa Galicia, 2000, pp. 63-72, esp. 65-66.
33 J. G. Beramendi, R. Maiz, “O pensamento político de Castelao”, en A. Castelao, Sempre en Galiza. Edición 
crítica. Segunda edición, coord. R. Maiz, Santiago de Compostela, 2000, pp. 69-143, esp. p. 78.

Fig. 1. Alfonso Castelao. Selo do 
Seminario de Estudos Galegos, 1923
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galega: a cidade de Santiago e a súa universalidade, a arte románica e a lírica galaico-
portuguesa. Di así Castelao:

A invención do corpo do Apóstolo –¿Prisciliano ou Sant-Iago?– fixo da nosa Terra centor 
da universalidade. Nos camiño que conducía a Galiza crúzanse as culturas do mundo an-
tigo e fórmase a unidade espiritual de Ouccidente. Por este camiños entra Europa e Hes-
paña. Ao mesmo tempo xurde unha poderosa cultura galega, que adequire independencia 
e vida propia. Velahí a arte románica, culminando no Pórtico da Groria, e velahí a poesía 
lírica, culminando no Cancioeiro da Vaticana. […] 
As artes da construcción callaron en Galiza no estilo románico, que perdurou por enriba 
do gótico, deica enlazarse co barroco34.

Na súa interpretación da historia de Galiza, no libro terceiro, segue os principios 
do celtismo de Murguía. Un fundamento ruralista, celta e suevo, alleo aos sarracenos, 
que agromou na “mañan da época románica”. Recoñece a grandeza pétrea e eterna de 
Compostela, seguindo o manifesto estético de Valle-Inclán na Lámpara maravillosa 
(1912-1913), pero reivindica que a verdadeira esencia de Galicia está fora, nas citanias 
e nas aldeas, onde existe unha cultura antiquísima, nobre e insubornable35. De aí 
naceu a expresión de Otero Pedrayo que Galiza é una pedra de granito.

Ese primitivismo ten as súas raíces nas citanias e na protohistoria. Galiza non 
cambia fronte a Castela, porque está formada de substancias eternas (granito) que a 
fan sempre nova. A súa pedra máis preciosa é, decontado, o Pórtico da Gloria.

Galiza, en troques, ofrece ás olladas intelixentes unha continuidade de vida, que, por estar 
modelada en sustancias eternas, parece sempre nova.
Sí; Galiza foi modelada en sustancias eternas. Comparemos o “Pórtico da Groria” do 
mestre Mateos —que con ser do século  ainda está intacto— con outros Pórticos de 
pedra castelán e de séculos máis próisimos ao noso —todos eles cacarañados e sen que 
ningunha das súas figuras conserve o nariz—. Esta comparanza sirvenos para decir que 
en Galiza nada parece vello ainda que sexa antigo, antramentras que en Castela todo 
parece antigo ainda que sexa moderno. Os ollos da carne, cando fitan a Galiza, sofren o 

34 Castelao, Sempre en Galiza, I, 7, ed. cit., p. 51.
35 Ídem, III, 3, p. 264.
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mesmo trabucamento dos sachadores que atopan alfaias de ouro, perteñecentes á cultura 
dos castros, e non creen que semellantes orfebrerías foran fabricadas e soterradas antes do 
nacemento de Xesucristo […].
Galiza é un país moi serio e moi redondo, como é o mundo; sen arquitecturas de escaiola 
e sen ceos de añil barato36. 

Esta valoración do Pórtico, como imaxe da eternidade de Galiza, inclúe tamén o 
Mestre Mateo, que no libro cuarto participa no desfile dos personaxes da nosa historia, 
xunto con Xelmírez, Alfonso VII e o Conde de Traba, co gallo da celebración do 25 de 
xullo de 1947: “Ven dispois o mestre Mateo o Santo dos Croques, co Apocalipsis debaixo 
do brazo, encabezando unha grea de arquiteitos e imaxineiros, que portan as ferramen-
tas das suas artes. De seguida, aparece unha moitedume de xograres e trovadores…”37.

Penso que para entender correctamente a valoración que Castelao fai do románico 
galego temos que recorrer a outra das súas obras: As cruces de pedra na Galiza, editado 
en Bos Aires en 1950, pero que comezou nos anos 20 por encargo do Seminario de 
Estudos Galegos38. A idea que se desenvolve no libro é a da continuidade do motivo 
na Galicia rural e a súa irmandade ou semellanza coas cruces das illas británicas e 
Bretaña. Esa idea de continuidade fai que Castelao percorra a imaxe da cruz desde as 
insculturas dos petroglifos ao románico. Atopa así as súas orixes pagás nos petroglifos 
e describe logo a posterior cristianización do motivo, non exento de crenzas pagás, 
visibles tanto na cruz de San Domingos de Pontevedra (coa figuración do sol e da lúa) 
como na existencia de cruces nas fontes, coma en Bretaña, co gallo de cristianizalas, 
amosando o exemplo máis antigo en Santa Comba de Bande.

Fai moito fincapé nas cruces da Galicia románica e a súa variada tipoloxía, as 
cales, segundo o autor, teñen moito que ver co pasado celta da nosa terra. Desde 
esa perspectiva, as cruces de consagración da Catedral de Santiago levan o sol e a 
lúa do paganismo; as marcas dos canteiros lembran as insculturas dos petroglifos; 
e as cruces exentas teñen o seu paralelo en Inglaterra e Irlanda, nas cruces-menhir 
de Ruthwell e Bewcastle. Pola súa banda, as cruces antefixas, tan espalladas na 
xeografía do románico galego ata chegar a constituír un sinal de identidade ca-

36 Ídem, III, 6, pp. 274-275.
37 Ídem, IV, 1, p. 429.
38 A. Castelao, As cruces de pedra na Galiza, Bos Aires, 1950 (Vigo, 2000).
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racterístico, atópanse igualmente en Bretaña (Locmarie, Quimper) e Inglaterra 
(Aycliffe, s. ). Todas esas coincidencias fan que Alfonso Castelao, recollendo 
unha orientación moi concreta do Seminario de Estudos Galegos e, concretamen-
te, da visión de Fermín Bouza Brey, fale da semellanza entre estas cruces galegas e 
as celtobritánicas en relación coas teorías de A. K. Porter da importancia de Irlanda 
na formación da figuración do románico39.

Para a tipoloxía de cruz grega, tan habitual no románico galego, reclama a súa 
orixe na roda solar celta. Pero o que máis chama a atención da proposta de Castelao 
para este románico “paganizante e céltico” é a reflexión que fai sobre o tema do Agnus 
Dei que coroa os tellados das nosas igrexas rurais. Castelao decátase de que non se 
trata do año, como é recorrente noutros románicos, senón dun carneiro “con cornos”. 
Fala así do seu carácter aprotropaico, xa que nas vivendas rurais galegas os cornos 
do carneiro púñanse nas portas das casas para se defender de feitizos e meigarías (os 
cornos da vacaloura en Galicia son amuletos). Esta tradición vén, segundo Castelao, 
dos cultos paleolíticos aos animais cornudos, entendidos como figuras heliocéntricas 
(Exipto). Por último, fala tamén do seu valor funerario, pois presiden o centro do 
cemiterio, onde se atopa a igrexa. 

O tema da cruz e do cruceiro (croix ornée en Bretaña) lévao tamén a falar dos 
petos de ánimas, moi espallados tanto en Galicia como en Bretaña desde o século 
. Sinala entón que en ambas as dúas rexións existe unha chea de lendas populares 
de ánimas que vagan pola noite: a Santa Compaña. Pero mentres que en Bretaña 
se representa o inferno, en Galicia represéntase o purgatorio. Tamén subliña que en 
Galicia os vicios se figuran, desde o século , en forma de animais noxentos, unha 
achega interesantísima á iconografía dos canzorros románicos, xa que é certo que na 
nosa terra existe un bestiario propio, tanto na lírica galaico-portuguesa como na tra-
dición popular, do cal os animais do románico son unha mostra40.

Os animais noxentos, tal e como sinala Castelao, están no Pórtico da Gloria es-
magados polo seu peso. Mais, como moi ben di Castelao, “o mestre Mateo preferiu 
a visión maxestosa da Groria ao Xuizo Final, que tanto agradaba aos artífices da súa 

39 A. K. Porter, �e Crosses and the Culture of Ireland, New Hawen, 1931 (Nova York, 1976).
40 C. P. Martínez Pereiro, Natura das animalhas. Bestiario medieval da lírica profana galaico-portuguesa, Vigo, 
1996; M. Castiñeira, “A poética das marxes no románico galego: bestiario, fábulas e mundo ó revés”, Semata, 14, 
2002, pp. 293-334 [Profano y pagano en el arte gallego, M. Castiñeiras, F. Díez Platas (eds.), Santiago, 2003].
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época, e quixo deixar no seu Pórtico incomparable todo canto esperamos e tememos 
da outra vida”41. Pero sobre todo, como sinala Castelao, o máis destacable do Pórtico 
é esa esperanza na gloria, que deixa minimizado o inferno ao representar o purgatorio 
“con saída ao Paradiso, enchido coa Luz do Salvador” (Fig. 2). Deste xeito o Pórtico, 
Mateo, convértese nun exemplo do sentir popular que máis tarde agromaría na arte 
dos petos de ánimas42. 

Esa idea de que o Pórtico da Gloria non é alleo ao pobo rural, defendida pola 
xeración Nós, aparece recollida nun texto literario de Rafael Dieste, no que retrata 
a devoción dunha pequena labrega enfrontada ás criaturas de Mateo:

Pero un día vin tamén a unha muller, que era como unha nena madura ata a fin, cunha 
nena da man, que era unha muller, unha muller pequerrecha aínda, pero unha muller, 
unha pequena labrega con todo o ouro do sol montesío nas meixelas e no pelo, con todo o 
silvestre silencio dos seus montes nos ollos azuis. E púxenme ao seu lado para ver o Pórtico. 
E daquela si que resplandeceu a pedra43.

Certamente a obra de Castelao As cruces de 
pedra na Galiza formaba parte dun proxecto po-
lítico e cultural moi amplo, arredor do Seminario 
de Estudos Galegos e do Partido Galeguista, que 
buscaba a definición do feito diferencial galego e a 
individualización de Galiza como suxeito históri-
co. Unha das obras máis destacables dese período, 
pola novidade metodolóxica e historiográfica que 
supuxo no panorama dos estudos galegos, foi a 
obra colectiva Terra de Melide, publicada en 1933. 
Tal e como sinala X. Filgueira Valverde no prólogo 
á segunda edición, “a nómina de autores do libro 
espella o que significou o encontro de xeracións 

41 Castelao, As cruces de pedra na Galiza, p. 133.
42 Ibídem.
43 R. Dieste, “Colmeiro, Souto, Maside e outros exemplos da Nova Pintura Galega”, Galicia, xullo de 1940, 
pp. 49-51 (Textos e crítica de arte. Rafael Dieste, ed. M.a Antonia Pérez, Vigo, 1995, p. 59).

Fig. 2. O Purgatorio. Pórtico da 
Gloria, arco dereito, 1168-1188
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no Seminario”: os mestres do grupo Nós —Otero Pedrayo, Vicente Risco e 
Florentino L. Cuevillas—; os persoeiros de sabedoría universitaria e da escola 
de López Ferreiro —Cotarelo Valledor, Xosé Carro, Taboada Roca—; a mocidade 
escolar, R. Fernández Oxea, Amador Rodríguez, Xaquín Lourenzo… e, final-
mente, Eduardo Torner e Emilio Camps44. 

A xeografía (O. Pedrayo), a prehistoria (F. López Cuevillas), o románico (Xosé 
Carro), a cultura material (V. Risco) e o folclore (Eduardo Torner, Xesús Bal) desen-
vólvense en máis de 700 páxinas nun estudo interdisciplinario modélico. Por primei-
ra vez unha bisbarra de Galicia era suxeito dun estudo deste tipo, no que se puñan 
de manifesto as ideas sobre a comunidade entre terra, pobo, espírito e produción 
material. A Terra de Melide amosaba a través das súas páxinas a continuidade desde 
a prehistoria ata os tempos modernos na organización das parroquias, sucesoras dos 
vellos castros; a permanencia dos motivos decorativos castrexos, desde a ourivaría 
protohistórica ao románico, etc. 

Esa foi a liña que moitos destes autores e outros tantos desenvolveron con máis 
ou menos éxito nos anos seguintes. Cómpre lembrar os traballos de Fermín Bouza 
Brey verbo do folclore galego ou a investigación de X. Filgueira sobre a xenealoxía 
do Mestre Mateo45… Certamente trátase dun tipo de investigación que morreu 
pouco a pouco nos anos do Franquismo, no que os discursos de continuidade e de 
feito diferencial foron substituídos por outros máis descritivos e catalográficos, que 
mesmo agocharon algunhas das grandes peculiaridades do xenio creativo galego. 
Só nos últimos anos asistimos, outra vez, a un interese por seguir as pegadas desa 
xeración Nós na pescuda das raíces propias do noso románico. Ese foi, en parte, 
un dos obxectivos da obra colectiva, publicada no ano 2003 pola Universidade de 
Santiago de Compostela, Profano y pagano en el arte gallego, na que se abordou a 
influencia do mundo castrexo nalgunhas das opcións estéticas do románico galego 
así como a función apotropaica das imaxes46.

44 X. Filgueira Valverde, “Limiar da segunda edición”, Terra de Melide, Seminario de Estudos Galegos, 
Compostela, 1933, pp. VII-XI.
45 J. Filgueira Valverde, “Datos y conjeturas para la biografía del Maestro Mateo”, Cuadernos de Estudios Ga-
llegos, III, 1948, pp. 49-69; F. Bouza Brey, “El Maestro Mateo en la tradición popular de Galicia”, Composte-
llanum, 4, 1, 1959, pp. 181-194.
46 Profano y pagano en el arte gallego, M. Castiñeiras, F. Díez Platas (eds.), Santiago, 2003 (Semata, 14, 2002, 
pp. 293-334).
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2. O PARADIGMA CATALÁN: A CANONIZACIÓN DA ARTE ROMÁNICA 
CATALÁ E A MODERNIDADE 

A descuberta moderna do románico en Cataluña entronca co movemento cultural da 
Renaixença e coa pescuda de elementos que permitisen definir a identidade nacional de 
Cataluña, a cal se consideraba ligada á Idade Media. De feito, a época abranguida polo 
románico coincidía co momento en que se consolidaban os dominios dos condados 
cataláns así como o feito cultural, o dereito e os costumes propios. Neste contexto, o 
excursionismo científico tivo un papel decisivo. A Associació Catalana d’Excursions, 
creada en 1876 e que en 1891 se converteu no Centre Excursionista de Catalunya, 
contribuíu á creación dunha consciencia do valor de identidade do pasado a través 
dunha serie de publicacións —anuarios e guías— e da acción dalgúns persoeiros, 
como o arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner, que entre 1901 e 1906 
xuntou unha gran cantidade de material para unha Història de l’art romànic a Cata-
lunya47. Esta sensibilidade cara ao propio patrimonio artístico vaise manifestar tamén 
por medio da restauración de grandes monumentos, como a promovida no mosteiro 
de Santa María de Ripoll polo bispo Josep Morgades de Vic, que se inaugurou en 1886 
tras os traballos do arquitecto Elies Rogent. Nese mesmo contexto créase, no ano 1891, 
o Museu Episcopal de Vic e o Museu Municipal de Belles Arts de Barcelona, ambos 
os dous cunha importantísima colección de arte medieval. No caso de Barcelona, 
esta incrementaríase na época da Mancomunitat de Catalunya, a través da Junta de 
Museus, cunha importante política de adquisicións, que culmina co seu traslado ao 
novo Museu d’Art i d’Arqueologia da Ciutadella en 1915, onde foron parar as entón 
recentemente descubertas pinturas murais dos Pireneos algúns anos despois48.

A canonización da colección de románico do museo da Ciutadella como un dos 
legados máis importantes da arte occidental e a conseguinte asunción do seu carácter 
internacional, que a dignifica máis alá das súas raíces locais ou da súa variada calidade 
artística, produciuse na década de 1920. Tres feitos parece que foron os catalizadores 

47 Castiñeiras, Ylla-Català, op. cit.
48 J. Ainaud, “Les col·leccions de pintura romànica del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Butlletí del 
MNAC, I, 1, 1993, pp. 57-69; X. Barral i Altet, “Histoire et chronologie de la peinture murale romane du 
Musée Nacional d’Art de Catalogne”, Académie des Inscripcions et Belles-Lettres. Comptes-rendues des séances de 
l’année 1994, París, 1994, pp. 821-848.
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deste proceso. O primeiro foi o fenómeno da venda e o traslado en 1918 das pinturas 
murais de Santa María de Mur ao Museum of Fine Arts de Boston, coa conseguinte 
reacción por parte da intelectualidade catalá, que, a través da Junta de Museus, decidiu 
a adquisición, o arrinque e o traslado das pinturas románicas dos Pireneos ao Museu 
d’Art i Arqueologia de Barcelona, situado entón no Parc de la Ciutadella e predecesor 
do actual Museu Nacional d’Art de Catalunya. A partir da dita operación de salva-
mento, realizada entre 1919 e 1923, J. Folch i Torres terá o privilexio de instalar unha 
das coleccións de arte románica máis orixinais do mundo, cunha óptima presentación 
museográfica, debedora da estética decó, que converteu moitas destas obras en “míti-
cas” dentro do debate sobre a arte románica. Con grande acerto, na portada do primei-
ro catálogo do museo, Folch i Torres non dubidou en elixir a nova icona por excelencia 
da arte románica catalá: o denominado “Pantocrátor” de Sant Climent de Taüll49.

O segundo feito, que parece que foi fundamental para a fama internacional da 
colección, foi o interese que esta suscitou por parte da entón emerxente historiografía 
da arte americana. Unha longa lista de estudosos e especialistas do románico, hispa-
nistas, entre os que destacan A. K. Porter, Walter Cook, Walter Kuhn ou Chandler 
Post, son autores durante a década que vai desde 1923 a 1933 de toda unha serie de 
artigos, monografías e coleccións de libros dedicadas especificamente á arte medie-
val hispánica. Neles, temas moi ligados co carácter específico do románico catalán, 
como a pintura románica, a pintura sobre táboa ou a talla en madeira —sen excluír 
tampouco a escultura en pedra— son tratados de forma exhaustiva e en toda a súa 
diversidade. O feito da súa publicación en inglés, en prestixiosas revistas de historia 
da arte como Art Bulletin ou �e Burlington Magazine, converten moitas obras ro-
mánicas do Museo —como o Frontal da Seu d’Urgell, as pinturas de Taüll ou as 
estatuas do Descendemento de Erill la Vall— en lugares comúns da historiografía 
artística internacional, ou, dito doutra maneira, a partir de entón non se pode falar 
de románico sen citalas50. 

Pero sen dúbida ningunha esta “canonización” da colección románica do antigo 
Museo de Arte e Arqueoloxía da Ciutadella tivo lugar, claramente, por un terceiro 
factor: o da súa apreciación estética por parte dos entón emerxentes pintores de van-
garda. Estes artistas encontraban no románico a esencia do “primitivo”, unha categoría 

49 J. Folch i Torres, Museo de la Ciudadela. Catálogo de la Sección de Arte Románico, Barcelona, 1926.
50 Castiñeiras, “Tre miti storiografici del romanico ispanico”, art. cit.
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que ademais se comezaba a considerar entón como característica da arte española e, 
por extensión, das artes figurativas catalás. O primeiro paso dunha identificación do 
románico co “salvaxe” e “primitivo” debíase ao fauvismo, concretamente ao artista 
francés André Derain, que en 1906 realizou unha obra titulada Dance, na cal a postu-
ra da figura de Eva, coas súas pernas cruzadas e os seus brazos elevados cara á esquerda, 
estaba inspirada no célebre danzarín Isaías da igrexa francesa de Souillac (ca. 1135). O 
autor seguramente accedeu á dita obra a través do baleirado en xeso que dela se con-
servaba no entón Musée de Sculpture Comparé do Trocadero (París), hoxe Musée des 
Monuments Français. A dita institución foi fundada en 1882 seguindo un proxecto do 
arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc, responsable da restauración de moitos edi-
ficios románicos e góticos, e é unha mostra, como poucas, do orgullo de Francia cara 
aos seus monumentos medievais. Como veremos, o museo románico de Barcelona, 
primeiro na Ciutadella e despois en Montjuïc, que representa un sentimento similar 
—entre o orgullo e o sentimento nacional catalán—, estaba chamado a exercer tamén 
unha fascinación similar sobre os artistas de vangarda a partir da década de 192051. 

De feito, o temperán acercamento e interese de Auguste Herbin, Auguste Batai-
lle, Pablo Picasso ou Francis Picabia cara á figuración da miniatura “mozárabe” ou 
do románico peninsular marca un cambio tanto na valoración estética como no re-
coñecemento artístico das ditas artes. No caso de Auguste Herbin (1882), tratábase 
dun dos fundadores en 1931 do movemento Abstraction-Création, xunto con �eo 
van Doesburg, Hans Arp ou Rober Delaunay, no cal propoñía un novo alfabeto 
plástico, que combinaba as cores puras con figuras elementais da xeometría plana. 
Anos antes Herbin estivera especialmente fascinado polo Cubismo, de aí a súa es-
tancia en 1913 na localidade franco-catalá de Ceret (Vallespir), xunto a Juan Gris e 
Pablo Picasso. Alí volve en 1918 para permanecer dous anos, en que precisamente 
chegará a formular as súas primeiras propostas abstractas, moi condicionadas polo 
repertorio ornamental do románico pirenaico. Concretamente foi un conxunto 
de pintura mural do Vallespir, moi próximo á vila de Ceret, o da igrexa de Sant 
Martí de Fonollar (Morellas), do segundo cuarto do século , o que se converteu 
en especial obxecto de interese do artista, xa que del realiza en 1919 unha serie de 
acuarelas conservadas no Musée d’Art Moderne de Céret. Non hai que esquecer 

51 P. Parcerisas, “L’avantguarda i el romànic al segle ”, en Agnus Dei. L’art romànic i els artistes del segle , 
Barcelona, 1995, pp. 8-37.
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que na historia do redescubrimento da pintura mural románica catalá, o ciclo de 
Fonollar fora, xunto ao de Pedret, un dos primeiros en ser publicados e estudados 
a finais do século . De feito, o erudito francés J.-A. Brutails non só dedicara en 
1895 amplos comentarios ao conxunto nun libro, traducido en 1901 ao catalán co 
título Notes sobre l’art religiós en el Rosselló, senón que tamén quedara especialmente 
fascinado, como Herbin, polo seu rico repertorio de orlas ornamentais xeométri-
cas, que publica máis tarde no seu Précis d’archéologie du Moyen Age (Tolosa, París, 
1908). O propio arquitecto modernista catalán Lluís Doménech i Montaner visi-
tara a igrexa en 1904 e realizara unha serie de acuarelas desas mesmas contraídas, 
recortadas e angulosas figuras do conxunto —os anciáns da Apocalipse, san Xosé 
ou os Magos— así como do seu variado repertorio ornamental. 

Non obstante, o personaxe que marcou un antes e un despois na apreciación 
vangardista da colección da arte románica do museo foi Francis Picabia (1879-1953). 
O dito artista francés, de orixe hispano-cubana, célebre pola súa adhesión ao Dadà 
e ao Surrealismo, visitou en 1927 o Museo de Bellas Artes de la Ciutadella —onde 
se instalaran en 1924 as ábsidas románicas— acompañado do marchante Josep 
Dalmau. Esta visita deu lugar a unha serie de obras en que resulta absolutamen-
te evidente o impacto e a fascinación pola pintura mural románica recentemente 
incorporada á colección, concretamente as ábsidas de Santa María de Àneu ou de 
Sant Climent de Taüll, cuxos temas e motivos se superpoñen a outras composicións 

coma se se tratase de imaxes arquetípicas ou de soño. 
Así, mentres que o fermoso serafín de Àneu, de seis 
ás, imprime a súa imaxe sobre as figuras da escena do 
pecado orixinal no seu Adán e Eva (1927), no óleo 
Barcelona (1927) un remuíño de figuras inspiradas 
en Sant Climent de Taüll —entre as que destacan o 
Agnus Dei ou o can de Lázaro— amontóanse so-
bre unha composición cuxo formato recorda o dun 
cartel de touros (Fig. 3). A forza magnética do mo-
tivo do Agnus Dei de Taüll, acompañado das catro 
rodas da visión de Ezequiel de Àneu, preside a es-
cena dun bico no gouache Agneau mystique et baiser 
(1927), mentres que a silueta da Mare de Déu d’All 
imprímese, como se fose froito do automatismo, Fig. 3. Francis Picabia. Barcelona, 1927
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sobre o retrato dunha fermosa e banal dama que fuma no gouache La femme à la 
cigarrette (Vièrge de Montserrat) (1928)52.

Igualmente fundamental para a incorporación da forza onírica do imaxinario da 
arte medieval hispánica ao repertorio das vangardas históricas é a publicación, ne-
ses mesmos anos, dun artigo do filósofo francés Auguste Bataillle (1897-1962) na 
revista Documents, dedicado á Apocalipse do manuscrito do Beato de Saint-Sever 
(París, BN, Ms. Lat. 8878) (1050-1060). Neste texto o autor, que, no contexto do 
movemento surrealista, estaba moi interesado polos aspectos irracionais da natureza 
humana, comentaba, coa axuda de seis ilustracións, a forza expresiva destas imaxes 
miniadas do século : “C’est l’horreur —c’est-à-dire le sang, la tête coupée, la mort 
violente et tous les jeux bouleversants des viscères vivants tranchés— qui constitue 
apparemment l’élément même de ces peintures […]” mais “l’horreur n’entraîne au-
cune complaisance pathologique”53.

En opinión de Bataille, aínda que este códice iluminado fora realizado no sur 
de Francia, o manuscrito seguía un modelo hispánico —coñecido como o comen-
tario do Beato de Liébana á Apocalipse— e iden-
tificaba o artista, un tal “Stephanus Garcia”, como 
español. De feito, o gusto polo brutal, o sangue e 
a destrución considerábase como propio da estéti-
ca da arte hispánica. Por iso non ha de sorprender 
o feito de que outro artista español, Pablo Picasso 
(1881-1973), amigo de Bataille e lector asiduo da 
revista Documents, non só se sentise conmovido 
pola forza visual do dito manuscrito senón que 
pensase incluso na posibilidade de contar o horror 
da Guerra Civil española a través de imaxes simi-
lares. E así foi: unha miniatura coas consecuencias 
do diluvio universal do Beato de Saint-Sever (f. 85) 
(Fig. 4), en concreto o detalle dos corpos afogados 
que flotan nas augas, serviulle de motivo de ins-
piración para a composición da parte inferior do 

52 M. L. Borràs, “Picabia al Museu de Belles Arts”, en ídem, pp. 62-67.
53 G. Bataille, “L’Apocalypse de Saint-Sever”, Documents, 1, Mai, 1929, pp. 74-84.

Fig. 4. Diluvio. Beato de 
Sain-Sever, 1050-1060, París, 
Bibliothèque Nationale de France, 
ms. Lat. 8878, f. 85
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célebre Guernica (Fig. 5), unha pintura realizada para o pavillón da República es-
pañola en 1937, en París, en plena contenda, co obxecto de denunciar a crueldade 
desta guerra fratricida e o seu carácter irracional54.

Co paso do tempo o comentario sobre a natureza brutal, o gusto polo sangue 
e, en definitiva, o carácter salvaxe e primitivo converterase nun lugar común nas 
publicacións estranxeiras sobre a arte románica hispánica e, por extensión, catalá. 
De feito, as escenas especialmente violentas da pintura románica catalá analízanse 
a miúdo desde este peculiar punto de vista, co que se quería subliñar sobre todo 
a súa anticipada e xenuína modernidade. Valla como exemplo a loita de David e 
Goliat nas pinturas de Santa María de Taüll, nas que o primeiro agarra polos ca-
belos o segundo para inflixirlle a este un limpo e sanguento corte no pescozo, ou o 
martirio de santa Xulita e o seu fillo san Quirce no frontal do Durro, no que a nai 
é cruelmente torturada por dous verdugos, que non só lle cravan ferros no rostro 
senón que tamén proceden, coa axuda dunha serra, a partir o seu corpo en dous. 

Non por casualidade Picasso, que na súa estancia en Gósol xa dera claras mostras 
de interese pola figuración románica, era amigo de Joaquim Folch i Torres, o primeiro 
director do Museo da Ciutadella e, como tal, responsable da primeira montaxe museo-
gráfica da pintura románica arrancada. Este non ignoraba tampouco a vinculación do 

54 L. García de Carpi, “Imágenes milenaristas en el arte de vanguardia”, Annales de Historia del Arte, 13, 
2003, pp. 257-285.

Fig. 5. Pablo Picasso. Guernica, 1937
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universo alto medieval coa figuración contemporánea, xa que no ano 1931, seguindo 
o exemplo de Bataille, publicaba en Cahiers d’Art un artigo sobre a ilustración dos bea-
tos “mozárabes” de Xirona e da Seu d’Urgell, que, na súa opinión, “révelè nombre de 
points communs avec l’art contemporain le plus avancé”55. Non hai que esquecer que a 
revista francesa Cahiers d’Art fora fundada en 1926 por un grande estudoso de Picasso, 
Christian Zervos, que buscaba na dita publicación a promoción dos artistas de vangar-
da. Por iso, non é de estrañar que cando a colección do románico foi trasladada á súa 
actual sede, o Palacio Nacional de Montjuïc, inaugurado en 1934 como Museu d’Art 
de Catalunya, Picasso fixese unha visita a esta acompañado da man de Folch i Torres. 
Unha preciosa nota de prensa, firmada por C. Capdevila no periódico barcelonés La 
Publicitat, comenta a visita do xenial artista ao novo museo de Montjuïc, quen reco-
ñecía a innegable débeda contraída polas vangardas artísticas coa tradición románica, 
pois esta había de considerarse unha verdadeira lección para os contemporáneos: 

Passant d’una sala a l’altra, Picasso, davant d’aquells fragments incomparables de l’art pri-
mitiu català, n’admirava la força, la intensitat i l’ofici; la seguretat de la visió i d’execució, 
l’aplom i la convicció amb què la mà de l’artista ignorant havia expressat en aquells panys 
de paret les idees i els sentiments que li ocupaven l’esperit, i convenia sense vacil·lar que el 
nostre Museu romànic serà una cosa única al món, document imprescindible per als que 
vulguin conèixer els orígens de l’art occidental, lliçó inapreciable per als moderns56.

Desde entón o Museo é lugar de “peregrinación” de artistas contemporáneos que 
intentan encontrar fontes para a súa obra ou más ben apropiarse, coma se se tratase 
dun talismán, do genius loci que envolve as súas misteriosas pinturas murais. Esa foi 
a razón da visita en 1955 de Joan Miró, con Llorens Artigas, na busca de motivos 
de inspiración para o seu xigantesco mural cerámico para a Plaça Fontenoy, sede da 
UNESCO en París, ou a do escritor e cineasta Jean Cocteau. De ambas as estancias 
quedan dúas elocuentes fotografías de Francesc Català Roca: un risoño Miró con 
Artigas baixo a animada cabriola dos xograres de Sant Joan de Boí e unha arrogante 
pose de Cocteau á sombra da representación da barca da igrexa de San Pere de Sorpe. 

55 J. Folch i Torres, “Les miniatures des commentaires aux Apocalypses de Gerona et de Seu d’Urgell”, Cahiers 
d’Art, VI, 1931, pp. 331-334.
56 C. Capdevila, “Picasso, al Museu”, La Publicitat, 6-11-1934.
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Do mesmo ano e do mesmo fotógrafo é tamén a foto do grupo Tahull, formado por 
destacados pintores do informalismo matérico, como Antoni Tàpies, Josep Guino-
vart e Modest Cuixart, que se retrataron para a posteridade diante da porta meridio-
nal das pinturas murais de Santa María de Taüll. Os frescos do Museo son para eles 
o símbolo dunha arte enraizada nunha terra e nunha circunstancia histórica, pero á 
vez maxicamente universal, tal e como sinalou Joan Teixidor. 

Más alá da foto de grupo, para Antoni Tàpies (1923), o artista contemporáneo que 
máis idealizou o legado románico na súa obra e escritos, a tradición da pintura mural 
proporcionoulle non só o segredo da maxia do símbolo senón tamén o acceso a unha 
densidade matérica froito da mestura entre po, pigmento e aglutinante. A ambos os 
valores remítese desde as súas primeiras creacións, como Zoom, de 1946 (Fundació 
Antoni Tàpies de Barcelona), na que non dubida en mostrar a súa peculiar visión do 
mundo ao xogar coa imaxe dun Pantocrátor boca abaixo caracterizado coas súas pro-
pias faccións. Igualmente conmovedora é a súa obra posterior, Pintura romànica i ba-
rretina, de 1971, pertencente á súa colección particular, na que, aproveitando o segun-
do arrinque da decoración pintada do altar de Santa María de Taüll —regalo de Josep 
Gudiol i Ricart—, xustapón, á maneira dun objet trouvé, un dos símbolos da cultura 
popular catalá: a barretina (Fig. 6). De feito, en palabras de Tàpies, a mirada cara ao 
estilo románico supoñía sempre unha volta á pureza das orixes: “És molt versemblant, 
doncs, que aquest interès per l’art romànic que se segueix manifestant en el gust actual 

s’expliqui millor en el 
context general de vo-
luntat per tornar a la 
puresa dels ‘orígens’ 
que s’experimenta en 
tants camps”57.

E, como tal, cons-
titúe unha lección da 
que nutrirse constan-
temente. De aí que o 
propio artista posúa 

57 A. Tàpies, “L’arrel romànica”, en Valor de l’art, Barcelona, 1993, pp. 157-159, esp. p. 159.

Fig. 6. Antoni Tàpies. Pintura romànica i barretina, 1971
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na súa colección particular algúns fragmentos extraordinarios de pintura mural románi-
ca catalá procedentes da igrexa de Santa María de Cap d’Aran, cuxa decoración absidal, 
por outra parte, se conserva maioritariamente no museo �e Cloisters en Nova York58.

3. O PARADIGMA GALEGO: LUÍS SEOANE, A VANGARDA GALEGA E A 
ARTE MEDIEVAL. ENTRE TRADICIÓN E HERDANZA INCONSCIENTE

Fronte ao caso catalán, en que co pulo dunha activa sociedade urbana se crean 
fortes institucións museísticas, tanto eclesiásticas como municipais-autonómicas 
—como o Museu Episcopal de Vic ou o Museu d’Art de Catalunya—, que se pre-
sentan aos ollos do público como verdadeiros templos da arte medieval e inspira-
dores da modernidade e do sentimento de identidade, en Galicia non houbo unha 
infraestrutura institucional semellante. 

Aínda así, a vangarda galega foi capaz de artellar un orixinal discurso retrospecti-
vo como base da súa modernidade, malia que o seu desenvolvemento, como se verá, 
ten como protagonista principal un exiliado: Luís Seoane. Por outra banda, este non 
será, non obstante, o único movemento en contribuír á construción da nosa percep-
ción da arte medieval en Galicia. Mentres que desde Bos Aires Seoane se presentaba 
como un herdeiro da tradición popular-campesiña do enxebre, defendida nos anos 
vinte e trinta polo nacionalismo galego, durante os anos do franquismo consolidába-
se en toda España unha visión máis conservadora e confesional do estilo románico, 
centrada no fenómeno da peregrinación a Compostela, o culto ao Apóstolo e o seu 
papel na Reconquista, apoiada pola Igrexa e polo Estado e centrada na celebración 
dos anos santos59. Seguindo o ideario da xeración Nós, tanto Castelao como Seoane 
non renunciaron ao fenómeno xacobeo e á universalidade de Compostela, cumio da 
Galicia medieval, pero intentaron enchelo doutros valores, como o carácter fisterrán, 
o atlantismo, a litolatría, o máxico ou o feito da súa directa conexión con Europa60. 

58 M. Castiñeiras, “El llegat de l’art romànic: la visió de la modernitat”, en M. Castiñeiras, J. Camps, El romà-
nic a les col·leccions del MNAC, Barcelona, 2008, pp. 205-213, esp. 212.
59 M. B. Castro Fernández, El redescubrimiento del Camino de Santiago por Francisco Pons-Sorolla, Santiago, 
2010. Véxase tamén o meu traballo: “Tre miti istoriografici del romanico ispanico”, art. cit.
60 S. Gaspar, A xeración Nós e o Camiño de Santiago, Santiago, 1996.
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Cabe lembrar que, nos anos 30, o movemento de renovación da cultura galega 
tivo tamén un eco na vangarda contemporánea, que pretendía xuntar o novo co 
vello, o de fóra co enxebre. Esta nova estética permitiu darlle ao románico —unha 
das súas fontes de inspiración— unha dignidade e unha apreciación dentro da 
estética das vangardas. Así, para Os Novos a Galicia ancestral estaba representada 

pola vida rural e pola arte románica, ás que recorre-
ron como fontes de inspiración para crearen unha 
linguaxe propia da nosa terra. Esa vangarda galega, 
representada por Maside, Colmeiro e Seoane, bus-
caba nas novas formas a vella estética do granito61, e 
que mellor exemplo para eles que o bosque de pedra 
do Pórtico da Gloria. Por algo Luís Seoane non du-
bida en dedicarlle no seu libro de poemas Na bréte-
ma, Sant-Iago, en 1956, senllas composicións, tanto 
ao Mestre das Praterías como ao Mestre Mateo. 
Na primeira —“O Mestre das Praterías”— celebra 
a liberdade de expresión de relevos como A muller 
do león (Fig. 7), que considera fóra das convencións 
estéticas e narrativas e do control dos monxes62; 
mentres que na segunda —“Oración do artista que 
volta”— converte a figura de Mateo no espello onde 
mirarse, no artista galego por antonomasia, ao ex-
clamar: “Témoste levado sempre connosco”63.

Non obstante, o punto de partida da pintura de 
Seoane e da súa percepción da Idade Media está na 
serie de vivencias que tivo entre 1927 e 1932 no am-
biente estudantil de Santiago. Alí estábase a forxar, 
tal e como sinalou X. Antón Castro, unha arte na-

61 X. Antón Castro, Arte y nacionalismo. La vanguardia histórica gallega (1925-1936), Sada, 1992, pp. 149-150.
62 Luís Seoane, Na brétema, Sant-Iago, Botella al Mar, Bos Aires, 1956, p. 53 (Ed. facsimilar, Xerais, Vigo, 
1994). Para entender o medievalismo de Seoane, véxase a obra de Charo Portela, Luís Seoane e a Galicia me-
dieval, Santiago, 2010.
63 Luís Seoane, Na brétema, Sant-Iago, p. 68.

Fig. 7. Mestre da Porta Francíxena. A 
muller do león, 1101-1111. Catedral 
de Santiago de Compostela, Porta das 
Praterías
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cionalista e galeguista que fuxía da anecdótica e tópica pintura anterior64. Tratábase 
da incorporación de Galicia ás vangardas, pero sempre cun marcado respecto cara 
ao pasado. O propio Luís Seoane dicía que tanto el como o seu mestre, Carlos Ma-
side, debían boa parte da súa ensinanza á feira dos xoves de Santiago e ao Pórtico 
das Praterías65. Ambas as dúas —a Galicia rural e a Galicia románica— habían de 
constituír os puntos de referencia, os sinais de identidade, dun grupo que procu-
raba crear unha linguaxe figurativa propia para a nosa terra. Os Novos buscaban 
así na herdanza a súa identidade estilística. Non hai que esquecer que precisamente 
daquela gran parte de Europa experimentaba un fenómeno similar, ao que Galicia, 
esta vez, non foi allea. Esta volta cara a atrás desde a vangarda é o que caracterizaba 
xustamente a Italia daqueles anos. Abonda con lembrar a Escola Metafísica, con 
todo o seu empeño en atopar as raíces da tradición mediterránea, tanto nos temas 
—o mar, a paisaxe, as ruínas, a muller— como nas formas, nas que se recobra o 
gusto pola liña dos mestres do Quattrocento. En Galicia a recuperación, ou máis 
ben a afirmación do pasado, necesitaba saber primeiro onde estaba esa identidade. 

Na súa faceta como teórico, Luís Seoane soubo expoñer con acerto en 1934 os 
obxectivos desa pescuda nun artigo titulado “Un arte da terra”, publicado na revista 
Alento66. Para o autor, o artista tiña que arrincar dos feitos cotiáns a convicción que 
servise de motor á súa obra. Ao igual que o cristianismo foi capaz de facer agromar a 
soberbia construción de Santiago, a convicción nacionalista destes pintores facía xurdir 
unha arte que Seoane denominaba “campesiña”, por ser filla dunha realidade campe-
siña. A suxeición a esa realidade será a base sobre a que se forme a linguaxe artística de 
Seoane: unha insistencia nos temas de tipo campesiño e mariñeiro que contribuíu a 
crear unha iconografía propia da arte galega do século  e un acento nas formas puras 
e xeométricas que non facía máis que retomar o primitivismo dos canteiros populares. 
Neste punto atópase un dos fundamentos da proposta temática e formal de Seoane. 
Tan importante como a vangarda era o reencontro coa tradición autóctona, polo que, 
malia toda a súa evolución posterior, o pintor non foi capaz de separarse dela, posto 
que alí estaba a súa propia identidade e autoafirmación. X. Antón Castro recalcou 
suficientemente que o que moitas veces se deu en denominar “estética do granito” 

64 X. Antón Castro, op. cit., pp. 110-111.
65 Ídem, p. 140-141.
66 Luís Seoane, “Un arte da terra”, Alento, 3, 1934, pp. 43-45, cit. Castro, op. cit., p. 111 e 214-215.
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para definir certos aspectos do estilo de Maside, Colmeiro ou Seoane, e de gran parte 
da produción vangardista do século  galego, ten o seu punto de partida na arte 
románica67. Pero ninguén esquece que a arte de Seoane, na súa fase de máximo desen-
volvemento no exilio, é fundamentalmente colorista. Pero, onde atopou a inspiración 
para ás súas formas? Parece claro que os seus lenzos e murais baséanse nunha estética 
enraizada nas esencias da arte medieval, formada por brillantes cores planas, liñas de 
contorno e a deformación e o arabesco da silueta, que foxe dos principios da pintura 
académica (Fig. 8). Para X. L. Axeitos, esa proposta estética está dentro da obsesión de 
Seoane por rescatar da Idade Media os arquetipos que mellor expresan o sentido total 
da nosa cultura e nos que nos recoñecemos como pobo68. Por iso, segundo o devandito 
autor, el foi un estudoso dos manuscritos medievais, nos que descobre “o uso das cores 

puras, a distribución dos brancos e negros e as deco-
racións das letras capitais que tanto lle ían axudar na 
súa andadura artística”69. 

De feito, tal e como lembra Charo Portela, no ano 
1948 Seoane organizou no Centro Galego de Bos 
Aires unha exposición de “Libros y autores gallegos”, 
onde se incluían reproducións das miniaturas do Li-
bro de Horas de Fernando I e do Tumbo A da Catedral 
de Santiago, así como substanciosos comentarios no 
catálogo que a acompañaba70. Anos máis tarde, no ar-
tigo “Dos ejemplos de arte medieval” (1955), o autor, 
baixo o pseudónimo de Conrado Alem, expresa, en 
gran parte, as fontes do seu credo estético. En primei-
ro lugar, laméntase do feito de que mentres na lite-
ratura galega contemporánea hai unha clara influen-
cia da temática medieval (Vicetto, López Ferreiro, 
Curros Enríquez, Pardo Bazán, Valle-Inclán, Bouza 

67 Ídem, pp. 149-150.
68 X. L. Axeitos, “Prólogo”, en Luís Seoane, Tres hojas de ruda y un ajo verde o Las narraciones de un vagabundo, 
Botella al Mar, Bos Aires, 1948 (Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1996), pp. 7-15, esp. p. 9.
69 Ibídem.
70 Libros y autores gallegos. Primera exposición organizada por el Centro Gallego de Buenos Aires, Bos Aires, 1948, 
pp. 7-8 (con texto de Luís Seoane).

Fig. 8. Luís Seoane. Muller con rodete, 
1959. Óleo sobre lenzo. 119 x 81 cm. 
Museo de Belas Artes da Coruña
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Brey, Cunqueiro e Castelao): “En las artes plásticas, sin embargo, no tuvo la Edad 
Media tal grado de influencia a pesar de que, aparte de los Cancioneros, la sensibilidad 
gallega tuvo su máximo expresión en la arquitectura y esculturas románica”71.

Fai entón un repaso á historia da miniatura medieval galega e afirma que:

Sería muy importante que nuestros eruditos estudiasen la estética de estos miniados, y 
las figuras gallegas de miniaturistas y calígrafos de la época, Fructuoso y Leodegondia de 
Bobadela entre otros. Sobre todo que los artistas encontrasen en sus líneas expresivas y en 
sus colores simples y puros una fuente de enseñanzas para conseguir una característica 
expresividad del arte gallego actual. Una línea de expresión que tenga relación con ellos 
como la tiene la escultura de esos siglos y con el arte popular72.

Invita así os artistas galegos a recuperar esa estética medieval, tal e como aconte-
cera co neotrobadorismo na literatura. Malia as súas afirmacións, coido que a arte de 
Seoane débelle pouco á miniatura medieval galega e que a súa reivindicación nace 
máis da necesidade de atopar ou xustificar unha tradición que dun convencemen-
to estético real coa estética dos devanditos miniaturistas. A arte de Seoane, mesmo 
na súa versión gráfica, é declaradamente “monumental”, con preferencia por gran-
des formatos como os murais, as vidreiras e os tapices. O seu uso das cores, amplas 
manchas planas, en combinación coas 
formas plenas e liñas de contorno, está 
máis preto da estética das imaxes po-
licromadas ou da pintura mural. De 
feito, na súa narración sobre Santiago, 
na súa época de estudante, fálase dun 
lugar de paso habitual para os universi-
tarios composteláns —a igrexa de San 
Fiz de Solovio—, na que se repara na 
“ingenua portada románica, con restos 
aún de policromía” (Fig. 9). Aínda que 
o tímpano estivo ata 1955 no interior 

71 Conrado Alem, “Dos ejemplos de arte medioeval”, Galicia Emigrante, 16, 1955, pp. 14-16, esp. p. 15.
72 Ídem, pp. 15-16.

Fig. 9. San Fiz de Solovio, tímpano, Santiago de 
Compostela, século 
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do templo, ano en que se reintegra na fachada, sabemos que a obra era ben apreciada 
na súa calidade estética desde a época de Manuel Murguía73 e que lle servira de tema 
de inspiración a Maside para un debuxo en 192874. A experiencia introspectiva da con-
templación do relevo polícromo, tal e como a describe Luís Seoane, fala por si soa: 

Entre tanto románico existente en la ciudad aquel no era sin duda su mejor ejemplo pero a 
él le encantaba encontrar aquellos restos de policromía adherida al duro granito a pesar de la 
lluvia y la humedad de los siglos y también por la torpeza expresiva con que estaban ejecutadas 
las imágenes seguramente encomendadas a un cantero de pueblo sujeto a servidumbre de 

aquellos poderosos señores, o de clérigos del cabildo de la 
ciudad, pues de esto no sabía demasiado, o mejor nada, el 
joven estudiante75.

Esa mesma proximidade ou especial sensibilidade 
de Luís Seoane cara á estética da pintura monumen-
tal románica faise patente no relato que lle dedicou ao 
mestre de San Isidoro de León. De feito, a súa aprecia-
ción das pinturas do Panteón Real está moi preto da 
poética das cores dos seus cadros: “Había hecho todo 
ello […], en una pintura bidimensional, de rigurosa 
estructura lineal, extendida sobre manchas monocro-
mas; con formas y colores sujetos al cánon de su arte, 
que ofrecía sin embargo fórmulas flexibles para conse-
guir la monumentalidad de las figuras”76. 

Estou por iso seguro de que, como pintor e de-
cidido colorista (Fig. 10), Luís Seoane lamentaba a 

73 M. Castiñeiras, “Luis Seoane: a pintura como sinal de identidade”, Anuario Brigantino, 18, 1995, pp. 
295-300, pp. 296-297, nota 8.
74 J. M. Monterroso, “Carlos Maside, Campesinas ante o tímpano de San Fiz” (1928), en Do primitivo na 
arte galega ata Luis Seoane, p. 264.
75 “Narración sobre Santiago na súa época de estudiante”, en Luis Seoane. Textos inéditos, M. Núñez Rodríguez 
(ed.), Universidade de Santiago, 1991, p. 25.
76 “El Maese de San Isidoro de León”, Buenos Aires Literaria, 14, 1953, reproducido en Luis Seoane. Textos 
inéditos, M. Núñez (ed.), p. 127.

Fig. 10. Luís Seoane. Mater 
Gallaeciae, 1961
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entón inexistente tradición de pintura mural románica en Galicia. A súa proposta 
estética non pode ser coma a de Tàpies, baseada sobre a materialidade e misticismo 
da pintura ao fresco das igrexas dos Pireneos, senón que é una clara reelaboración 
intelectual e vangardista a partir de moitas técnicas románicas autóctonas —grani-
to, imaxinaría e miniatura— e foráneas —pintura mural e vidreiras—77. Non obs-
tante, o resultado non deixa de sorprendernos: os seus lenzos e murais acadan unha 
dimensión estética semellante ás pinturas murais románicas recentemente atopadas 
no brazo sur de San Martiño de Mondoñedo (Foz, Lugo) (Fig. 11), posiblemente 
realizadas contra o 1134 polo primeiro miniaturista do Tombo A da Catedral de 
Santiago (1129-1133)78. Poderiamos falar entón dunha “herdanza inconsciente do 
románico” na obra de Luís Seoane, que grazas ás súas pescudas estéticas e inte-
lectuais soubo recompoñer nas súas obras —case coma artista visionario— cales 
eran as claves dunha tradición medieval, en parte, 
perdida ou esquecida.

No mesmo eido habería que entender a súa ob-
sesión polos personaxes históricos da Galicia me-
dieval, aos que lles deu, por primeira vez, unha ico-
nografía: Pardo de Cela, Pedro Madruga (Fig. 12), 
Pedro Monís, María Castaña, Martín Codax, Rui 
Xordo, etc.79 Non obstante, non renunciou tam-
pouco a retratar os que consideraba os verdadeiros 
protagonistas, anónimos e colectivos, da historia: o 
alquimista, o cabaleiro, o campesiño, o leproso, o 
mendigo, a meiga, o miniador, os músicos, a sol-
dadeira, o xograr, etc. Ademais, tal e como sinala 
Ramón Villares, o interese de Luís Seoane polos 

77 Sobre o concepto de integración das artes na obra de Seoane, véxase: M. L. Sobrino Manzanares, “Luis 
Seoane ou a integración das artes”, Grial, 59, 1978, pp. 1-7.
78 Atopadas entre os anos 2007 e 2008 e restauradas por Blanca Besteiro, foron publicadas por min en: “Cuan-
do las catedrales románicas estaban pintadas. El ciclo pictórico de San Martiño de Mondoñedo (Foz, Lugo) 
al descubierto”, Románico. Revista de Arte de Amigos del Románico (AdR), 8, 2009, pp. 18-31. Véxase tamén 
“Didacus Gelmirius”.
79 Véxase Charo Portela, op. cit.

Fig. 11. Asunción da Virxe. San 
Martiño de Mondoñedo, bóveda do 
brazo sur do cruceiro, ca. 1134
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conflitos dos irmandiños80 e pola “acción colectiva do pobo” como actor principal 
no decorrer histórico de Galiza conecta coas teorías do medievalista arxentino José 
Luis Romero (1909-1977), que desde a historia social vía a vida na Idade Media 
como un teatro de loitas sociais entre burgueses, campesiños e señores feudais81. 

Nese imaxinario medieval 
—estético, poético e histórico— 
habita gran parte da obra de 
Luís Seoane. Sen o Medievo a 
súa arte de vangarda non sería 
a mesma: faltaríalle a esencia e 
a reflexión dunha modernidade 
que non é outra cousa que a re-
formulación continua dun pa-
sado que non se quere esquecer.

80 Por exemplo, o cartón para o tapiz Pedro Madruga e o bispo de Tui (1979) ou a xilografía do Mariscal Pardo 
de Cela para Imágenes de Galicia (1979).
81 R. Villares, “José Luis Romero y el exilio republicano en Argentina”, en Jornadas Internacionales J. L. Romero, 
Universidad Nacional de San Martín, Bos Aires, 2009.

Fig. 12. Luís Seoane. Pedro Madruga e o bispo de Tui, 1979

Actas Seoane novo.indd   280 27/7/11   08:43:33



A IDADE MEDIA NA OBRA 
ESCRITA DE LUÍS SEOANE
Rosario Portela
Biblioteca del Exilio

Actas Seoane novo.indd   281 27/7/11   08:43:33



Luís Seoane. Roi Xordo, xilografía do álbum María Pita e tres retratos medievais, 1944. Ediciones 
Resol. Bos Aires. Fundación Luís Seoane
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O que eu fago é unha especie de extensión descritiva da miña obra pintada ou di-
buxada. Pretendo decir con verbas o que eu supoño que non podo espresar dabondo 
con liñas e cores, pensando para min que as obras de arte efeituadas por un home 
siñifican sempre, cando se analizan na súa totalidade, unha aititude moral1.

Permítanme que inicie a comunicación con esta cita para lembrar que Seoane só cre 
no artista integral, aínda que se someta puntualmente ás características dunha técnica 
dada; por iso, a súa concepción da obra literaria constitúe unha prolongación do seu 
labor como artista plástico; el é, como ben o definiu Xavier Seoane, un creador total. 
Polo tanto e por máis que pretendamos dar unha superficial visión da presenza da 
Idade Media na obra escrita de Luís Seoane, teremos que referirnos continuamente 
ao seu quefacer artístico.

Hai algúns anos, cando tivemos a oportunidade de ir coñecendo a obra de Luís 
Seoane, sempre nos chamou a atención a aparición de forma cíclica de certos temas 
e personaxes na súa obra literaria e artística: a soldadeira, os xograres, os leprosos, 
os bispos e campesiños, pero tamén Roi Xordo, María Balteira, Pedro Madruga, o 
Conde asasino de Sobrado ou Santo Ero de Armenteira. Todos eles e moitos máis 
personaxes propios da nosa historia medieval aparecían retratados nos seus debuxos 
e gravados, pero tamén protagonizaban o seu teatro, a súa poesía e moitos dos seus 
artigos xornalísticos. 

A admiración de Luís Seoane polo mundo medieval é continuada, e son moitísi-
mas as ocasións en que reivindica esta cultura:

En la literatura gallega se volvió bastantes veces a leyendas y motivos del medioevo. Galicia 
está aún poblada de personajes que corresponden a esa época de la historia occidental. El 
hidalgo, el fraile y el mendigo; el monasterio y el labrador, o el artesano y el burgués de la 
ciudad son tan permanentes en la cotidianeidad de nuestro país como la catedral, la ermita 
románica o la visión de los muertos. […] En las artes plásticas, sin embargo, no tuvo la Edad 
Media tal grado de influencia a pesar de que, aparte de los Cancioneros, la sensibilidad galle-
ga tuvo su máxima expresión en la arquitectura y la escultura románicas. […] Una línea de 

1 L. Seoane, “Autopoética”, en F. Fernández del Riego, Escolma de poesía gallega, Galaxia, 1955, p. 230.
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expresión que tenga relación con el mundo se detiene a interrogar en el arte de los Beatos y 
en los murales de las catedrales románicas el secreto de su técnica y de su monumentalidad 
en Galicia… Descuidamos el antecedente que presentan estas obras de arte a nuestros ojos y 
no hacemos nada por situarles en nuestra cultura con todo su rango estético.
(“Dos ejemplos de arte medioeval”, Galicia Emigrante, n.o 16, Bos Aires, 1955).

[…] si la poesía lírica de los Cancioneros galaico-portugueses es, al decir de Rodrigues 
Lapa, “la primera afirmación del hombre moderno”, otro tanto significan las miniaturas 
de Las Cantigas de Santa María.
(“Galicia y la miniatura hispánica”, Galicia Emigrante, n.o 37, 1959).

Aparte do interés que ela [a Historia Compostelana] poda mostrar aos medievalistas pola 
cantidade de datos que poidan estraer das súas páxinas e aos estudosos de moitas cues-
tións, dereito, costumes, etc., ten para os galegos, o moi importante de poder seguir nos 
seus capíduos a vida santiaguesa e aínda galega de fai máis de oitocentos anos.
(“Algúns personaxes de La Compostelana”, audición radiofónica Galicia Emigrante, 
4-IX-1959).

Temos que recordar aquí que xa nos seus inicios como deseñador e ilustrador 
gráfico mostra Seoane a súa profunda admiración polas miniaturas das Cantigas de 
Santa María, e vai inspirarse na miniatura da Cantiga 280 para ilustrar a cuberta dun 
poemario de Álvaro Cunqueiro, Cantiga nova que se chama ribeira.

Luís Seoane, tan vangardista, tan do seu tempo, “debrúzase unha e outra vez 
sobre certos feitos e figuras da Idade Media cos que compón un discurso inte-
lectual que debería ser aleccionador para hoxe”, pois descobre na Idade Media a 
clave para definir unha identidade artística galega que a diferencia da doutros 
pobos do Estado: “Nos comezos do século  cristalizou na Europa occidental o 
románico, estilo que tiña que afundirse coa terra galega máis afincadamente que 
ningún outro, transformándose, non só na máis pura expresión artística do cristia-
nismo organizado da Europa medieval, senón tamén no medio máis lexítimo de 
expresión popular galega, a influencia do cal pódese sinalar ata os nosos días” 
(“A escultura en Galicia”, conferencia, Bos Aires, s/d).

Pero hai outra idea que explica tamén a presenza en toda a súa obra desta “influen-
cia” medieval: esta época afastada e gloriosa supón para Seoane un xeito de acadar 
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unha certa intemporalidade e, ao mesmo tempo, unha forma de escapar da triste 
realidade que lle tocou vivir. De feito, en 1973 escribe:

No meu desexo de intemporalidade recorrín ás veces á lenda e á historia. Fun quen 
primeiro, e dende a outra banda do Atlántico e para unha Galicia coa que non tiña co-
municación, rescatou da nosa historia o nome de Rui Xordo en María Pita e tres retratos 
medioevales […] Personaxes medievais que logo repetiría, polo menos tres deles, na serie 
de dezaoito xerras-cabezas que fixen en 1967 para a fábrica de porcelana de Sargadelos. 
Dez anos antes, fixera de Rui Xordo un dos personaxes principais de A Soldadeira. 
Foi nuns anos en que arremedei lendas, escritas algunhas en galego que logo traducín, 
outras en castelán que recollín nun libro titulado Tres hojas de ruda y un ajo verde […]. 
Desexaba escapar coa miña arte á realidade que vivía na rúa, na que estaba sumido o 
mundo que eu xa vivira intensamente antes de chegar a Bos Aires, o que non quere dicir 
que non traballase por outros medios para cambiar esa realidade…2

Este vai ser, basicamente, o contido desta comunicación: estudar a idea que 
Seoane se foi formando da Galicia Medieval e por que, así como mostrar as 
pegadas que esa representación imaxinaria deixou na súa obra literaria. Ademais, 
aínda hoxe pódese dicir que hai bastante coñecemento ao pé de rúa da obra do 
artista plástico, pero continúa a descoñecerse en boa medida ao poeta, ao ensaísta, ao 
dramaturgo, ao erudito, ao editor e ao impulsor de industrias culturais, facetas todas 
nas que tentaremos mostrar como Seoane atopou na Idade Media os arquetipos 
que mellor expresarían o sentido total da nosa cultura e nos que recoñecernos 
como pobo. 

1. A OBRA LITERARIA

A dilatada aventura pictórica de Seoane relegou a un segundo plano o seu que-
facer literario, que, aínda que indisociable do artístico, conforma un corpus cun 
carácter propio. O seu labor literario caracterízase, entre outras cousas, polo 

2 L. Seoane, prólogo de Un feixe de debuxos case esquecidos, Ediciós do Castro, Sada, 1973, reproducido en 
Luis Seoane, Textos sobre arte, p. 400.
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seu carácter bilingüe, un carácter que se explica tamén pola traxectoria vital do 
artista: dúas patrias, dúas culturas, dúas linguas. A Idade Media está presente en 
Seoane a través de todos os xéneros literarios (narrativa, poesía e teatro) que el 
cultivou, así que imos analizar, presentadas por orde cronolóxica, tres obras da 
súa produción literaria que representan cada un destes xéneros: Tres hojas de ruda; 
Na brétema, Sant-Iago e A Soldadeira.

1.1.Tres hojas de ruda y un ajo verde o las narraciones de un vagabundo 
(1948)3

Este libro de relatos é a “primeira entrega literaria dun pintor”, como di na “Noticia” 
que encabeza o libro Lorenzo Varela, e engade: “El nostálgico rumor medioeval que 
percibimos en estos cuentos, aun en los que se sitúan en época distinta, evidencia la 
autenticidad, el rigor y la pasión con que fueron escritos. En ellos va pareja la realidad 
y la fantasía, el dato erudito y la invención…”.

Esta obra, o único libro de relatos que publicou Seoane, é un conxunto de once 
historias “oídas” a un vagabundo que as lera “en vellas crónicas olvidadas”. Ade-
mais da capa do libro, trece ilustracións do propio Seoane, todas elas finos debuxos 
que representan o vello vagabundo, acompañan cadansúa historia e o epílogo final 
titulado “Recuerdo”. A elección da estrutura narrativa, a historia oída, reforza a 
creación dun ambiente “verídico” co que se tenta rodear cada relato. O título Tres 
hojas de ruda y un ajo verde faría referencia, segundo o autor, ao contido da bolsa de 
esconxuros que levarían consigo as meigas.

Nunha crítica do xornal Noticias Gráficas (Bos Aires), no ano 1948, resáltase o 
medievalismo como poder evocativo e o primitivismo da obra: “Seoane siente esa 
edad remota no como los enamorados convencionales del pasado, sino como un 
artista…”. É dicir, a primeira apreciación da pegada do mundo medieval na poética 
de Seoane parte dos críticos sudamericanos, que no 50 empezan tamén a falar da 
aparencia “románica” das súas pinturas.

Con esta obra, Seoane parece querer dotarnos aos lectores dunha fiestra pola que 
poder ollar o mundo celta e o mundo medieval para que nos achegue o pasado 

3 Tres hojas de ruda y un ajo verde o las narraciones de un vagabundo, Ed. Botella al Mar, Bos Aires, 1948, 
con debuxos do autor e un prólogo de Lorenzo Varela.
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que nos identifica como pobo. El mesmo, ao falar do tema medieval na literatura 
galega, explica as ideas en que fundamentou a súa obra:

Poucos países teñen unha vida sobrenatural tan ricaz como Galicia. Nese país onde se acredita 
máis nas ánimas en pena que no inferno ou na gloria, a atmósfera, os bosques, as fontes, os 
ríos, están poboados de fantasmas, de fadas e, de cotío, cando soan as doce badaladas da meia-
noite en calquera igrexa, surxe por entre piñeiros ou carvallos a arrepiante caravana da Santa 
Compaña. […] Esta nova literatura galega que ten como tema unha suposta transnaturalida-
de medioeval ven ser, pois, unha forma máis de realismo. Só as formas e o traxe dos cabaleiros 
e dos monxes desa época remota para outras nacións europeas, que é a Idade Meia, pero máis 
recente en Galicia, serven como escudo a unha relación do home coa paisaxe. Antes de que 
existise o ciclo bretón debía existir unha literatura narrada, herdada na tradición dos lares, 
que fazía que a novela de aquel país, Bretaña, irmán do galego, tiver na Galicia mais éxito que 
en outro calquera da península e aínda de Europa, e dese lugar ao nascimento do Amadís.
(“O tema medioeval na literatura actual”, audición radiofónica Galicia Emigrante, 
10-II-1957).

Ao tempo vai explicarnos, nesta mesma audición radiofónica, o contido do libro 
que estamos a estudar: “Un breve libro de narracións (nascido no exilio), referido a 
unha Galicia medioeval onde os persoaxes son arrastrados por un fatalismo que os 
conduz, aínda conscientes do seu fado, a unha morte implacábel”.

Os once relatos que compoñen o libro responden a este desexo de representar 
o mundo mítico do noso pasado (celta ou medieval) como unha forma máis de 
realismo. Para o profesor Anxo Tarrío4, en todos estes relatos exercítase Seoane no 
retrato humano, utilizando a súa mirada de pintor.

O primeiro relato, “El hijo de Bar”, con aras de pedra e bosques sagrados, aché-
ganos a unha lenda druída. No segundo relato, titulado “Munio de Con, el Gafo”, 
chega a repugnar a descrición do leproso ou gafo, un marxinado social dende o 
berce, personaxe típico do mundo medieval.

Todas as historias están traspasadas polo sentimento da morte, de tan continuada 
existencia na Idade Media: así, violencia e mortes colectivas nos relatos “La cabeza de 

4 A. Tarrío, “A narrativa de Luís Seoane”, Luís Seoane, Catálogo, Caixa Galicia, A Coruña, 1994, p. 56.
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los Templarios” e “Los Peregrinos”, este último ambientado no interior da catedral 
de Santiago. Ocúpase tamén Seoane de estrañas historias de amor como no relato 
“El encantador de la plazuela de las Bárbaras”, onde desfilan feitizos e adiviños, 
castelos e señores feudais. No sexto relato, “La nave de los normandos”, onde o per-
sonaxe feminino de Aldonza representa unha meiga de malos agoiros, utiliza Seoane 
a lenda de San Gonzalo, bispo de Mondoñedo a mediados do século , quen logra 
vencer as naves normandas cos seus rezos. 

Continúa o obra co relato titulado “El parricida”, a tremenda historia de Tristán 
de Fornelos, condenado a ser mallado e despois botado ao río metido nun saco de 
coiro xunto cun can, un galo, un mono e unha serpe, en “xusto” castigo por matar 
a seu pai. Non podemos esquecer que algo habitual no dereito e na conduta me-
dievais era que a crueldade e severidade do castigo superasen ao delito. Por exem-
plo, exactamente o mesmo castigo que aparece neste relato é o que se lle aplica a 
D. Pedro de Sotomayor polo asasinato da súa nai, a condesa de Camiña, en 1518.

“La mano de piedra” é un fermoso relato onde se mesturan a brutalidade co li-
rismo na historia de Román de Mesía e a doncela Guiomar; e “Andrés, el ermitaño” 
describe a historia doutro marxinado, un estraño personaxe que goza coa contem-
plación do lume: un incendiario. “Juan, el marinero” retrata outro ermitaño, vello 
mariñeiro, e unha estraña visión dunha tormenta con Neptuno, tritóns, sereas… 
Aquí vemos o coñecemento de Seoane da rica tradición dos relatos de mariñeiros e 
naufraxios, así como das lendas de sereas.

No último relato do libro, “La peste”, ambientado na cidade de Santiago, recréa-
se Seoane con outro dos males medievais, a peste, e detense sobre todo no ambiente 
de desesperación da cidade e no retrato do leproso Martín de Dis, que é axustizado 
como vítima expiatoria, acusado de traer este mal á cidade.

Vemos, pois, en todos os relatos unha galería de personaxes illados, crueis, 
enigmáticos… Son personaxes marxinados ou automarxinados que se dedican a 
estrañas prácticas. Hai que sinalar tamén que antropónimos e topónimos están 
minuciosamente estudados para caracterizar un certo ambiente da época. Así os 
nomes Munio, Adán de Polonia, Pedro de Belunza, Aldonza, Gofredo de Bretaña, 
Aureana de Sebe, Tristán ou Andrés. E, por suposto, Santiago de Compostela, 
cidade mítica, lugar ideal para un exiliado que non pode voltar a ela. 

Non renuncia nunca Seoane aos valores plásticos, que denotan, por parte do 
autor, un profundo coñecemento da época en que transcorren as historias, como 
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sinalamos con respecto ao castigo do relato “El parricida”, pero que podemos apre-
ciar en calquera dos once relatos. Por exemplo, o relato “Los Peregrinos”, ambientado 
en Compostela, comeza:

Era el jueves siguiente a la Dominica Segunda de Pascua. Los clérigos del coro habían can-
tado por la tarde el Oficio Divino, luego que los peregrinos pusieron candelas encendidas 
ante la imagen de granito de Santiago Apóstol. Gobernaba Compostela el Arzobispo Don 
Pedro Muñiz, aquel que antes de serlo confundió con sofismas al Beato Martino, canóni-
go de San Isidoro… Durante el día habían andado por las calles y plazas de Compostela 
multitudes de peregrinos de los más diversos países. 

Neste relato aparece a figura do bispo Pedro Muñiz (1206-1224), pois é un deses 
personaxes queridos por Seoane sobre os que volta en máis dunha ocasión. Parece que a 
orixe da lenda sobre o bispo provén dalgúns escritores franciscanos, pola fama que tiña 
de cultivar certo tipo de “ciencias positivas”. A el vai dedicarlle anos despois un gravado 
no seu libro Imágenes de Galicia, ao tempo que o fai protagonista dun tapiz en 1978:

El tema se refiere al Obispo Pedro Monís, uno de los más sabios de la Edad Media Com-
postelana, hombre de ciencia, nigromante y cultivador de las ciencias mágicas, según dije-
ron en su época; llegó una vez, un día de Navidad, volando desde Roma a Santiago. Creo 
que con este tema se pone de relieve el carácter misterioso, o fantasioso, de Compostela y 
del pueblo gallego, al mismo tiempo que se da forma a una leyenda gallega. […] En cuan-
to a referencias a Don Pedro Monís pueden encontrarse, entre otros, en López Ferreiro, 
en su “Historia de la Catedral Compostelana”, Neira de Mosquera, en sus trabajos sobre 
Santiago y en Vicente Risco.
(Carta a Isaac Díaz Pardo, 12-4-1978).

Como vemos, Seoane estaba perfectamente documentado para poder acadar esa 
intensa evocación de personaxes e ambientes de época medieval, todo acompañado 
dunha atmosfera de irrealidade e atemporalidade. En todos os relatos destacan máis 
os retratos dos protagonistas que a propia historia, o que ten moito que ver coa re-
presentación gráfica que fai Seoane deles na súa propia obra artística. Pero o coñece-
mento erudito que Seoane mostra da Idade Media, as súas circunstancias históricas 
e os costumes, fai destas narracións unha mestura de realidade, fantasía e tenrura.
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Seoane, coñecedor da grande importancia da literatura oral na nosa cultura, 
utiliza o recurso da historia que lle oíu a un mendigo vagabundo para enlazar os 
once relatos que compoñen o libro e crear un ambiente verídico. Así o explica no 
epílogo do libro, titulado “Recuerdo”:

El vagabundo que me dijo estas historias, era un hombre tan anciano que nadie recordaba 
su origen ni cuándo había ocurrido. […] Vestía tan miserable de ropas que las gentes se apia-
daban de él. Cuando hablaba, con aquella voz quebrada por el mucho alcance de su vida, 
parecía que hubiese sido testigo de los hechos que narraba pero a veces, por frases que yo he 
procurado recordar, y que he tratado de transmitir a los lectores, era evidente que las repetía 
de historias que había leído en viejas crónicas olvidadas.

1.2. Na brétema, Sant-Iago (1956)

Unha vez máis, Seoane recréase nunha visión da Galicia do pasado neste fermoso 
poemario, segundo que publica logo da aparición de Fardel de eisiliado. Para evocar 
a súa terra natal dende o seu longo exilio arxentino, escolle o Medievo que el atopa 
a cada paso nas rúas de Compostela, tema en que continuará dalgún xeito con 
outro libro de poemas, As cicatrices, en 1959.

É moi significativo o limiar5 do propio Seoane que abre o poemario:

Ao grande pintor Maside escribinlle en unha carta fai algún tempo sobor diste libro. O que 
quixen facer, decíalle, é transfigurar as miñas lembranzas composteláns en algo que non tivesen 
presente, o que foi meu presente e que garda a memoria. Unha memoria detida fai moitos anos. 
Istes poemas son como lendas inventadas a propósito de rúas, de moimentos, de prazas.

E continúa Seoane neste limiar falando de Santo Ero de Armenteira, cuxa lenda 
é un dos máis famosos exempla da Idade Media, e presenta un grande interese pola 
amplitude da súa difusión e o rango dos seus cultivadores, sendo recollida por Afonso 
X nas Cantigas de Santa María (cantiga 103) sen indicación xeográfica. Trátase dunha 

5 Limiar de Na brétema, Sant-Iago, Ed. Botella al Mar, Bos Aires, 1956. Para as citas, imos seguir a edición deste 
poemario que fixo Basilio Losada, Obra poética (Fardel de esiliado, Na Brétema, Sant-Iago, As cicatrices, A maior abon-
damento), Ediciós do Castro, Sada, 1977. Nesta obra recóllense os catro poemarios publicados por Luís Seoane.
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figura moi querida por Seoane, un mito que ten relación coa súa propia historia, un 
mito que explicaría moi ben a sorte dos exiliados e a súa postura ética:

Cada vegada creo máis verdade a lenda de San Ero de Armenteira. Encantouse no bosco 
escoitando o canto do paxaro. Cecais ista era unha serea pagana en forma de paxaro. Can-
do tornou nada eisistía do que lembraba. Todo tíñase trocado. Tampouco o lembraban a 
él. Nós saímos a andar pol-o mundo seguindo o canto da nosa serea. A serea aínda soa no 
noso corazón. Cando voltemos, si voltamos, teremos en esperencia a idade sin tempo de 
San Ero e atoparemos todo trocado. O noso paxaro, a nosa serea, poden ser, é, un ideal 
político e social. Cecais tamén San Ero non encontrou no encerro do convento o que de-
sexaba a súa alma. E posíbele que tivese seguido a Prisciliano, a serea pagana das ideas de 
este, e voltase logo de derrotados o bosco, o paxaro, o home, a terra, ao convento ortodoxo. 
Somente canso, vello e soio, tornou un día ao mosteiro. A desfeita desfixo o feitizo. Mais, 
nós non estamos vencidos. O paxaro canta ceibe no noso peito. 
(Limiar de Na brétema, Sant-Iago, 1956).

Moitos poetas da súa xeración botaran man dos aspectos ancestrais de Santiago, 
pero, a diferenza deles, que recreaban a cidade como centro espiritual e simbólico, 
Seoane utiliza o “carácter mítico de Compostela como conformador de Galicia como 
pobo e país con dignidade”6.

Quería facerlle un homenaxe a Santiago que fose a lembranza dun mundo perdido e á vez fose 
todo tempo. Fixen coincidir o meu homenaxe co vintecinco aniversario do remate da carreira 
que se cumpre este ano, e si non podo estar presente físicamente en Santiago, como segura-
mente o estarán moitos dos meus compañeiros, estareino desta maneira máis anónima. O 
destino xogounos unha mala pasada a algúns daquela promoción de licenciados en Dereito.
(Carta a Francisco Fernández del Riego, 6-4-56).

O poeta, derrotado da Guerra Civil, integrante ao seu pesar da “España peregrina”, 
escribe sempre dende a nostalxia da terra. Este sentimento de ausencia da terra, que o 
exiliado comparte co emigrado, comporta, no caso do exilio (e Seoane sería o arque-

6 X. L. Axeitos, “A obra literaria de Luís Seoane”, Luís Seoane, 1910-1979. Unha fotobiografía, Xerais, Vigo, 
1994, p. 20.
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tipo do exiliado galego), un compoñente ético e moral que o leva a loitar por mudar a 
situación da patria perdida, polo triunfo da xustiza. Así, hai que sinalar o compromiso 
como trazo esencial da súa poética. “[…] porque máis que nada é iso (un diálogo 
plástico) o que nesta soedade veño facendo en lembranza dunha terra que me nego a 
perder, que non quero que me seia arrancada. Ela reside nevoenta polos anos de apar-
tamento en min e a ela acudo como teima. (Carta a Domingo García-Sabell).

O profesor Basilio Losada, no prólogo da súa edición da obra poética de Seoane, 
explica as claves da súa poesía: “Seoane coñece coma poucos a historia da Galicia, ou a 
adiviña. O seu ollo de pintor, e o amor ás vellas crónicas, combínanse pra darnos unha 
visión do mundo medieval galego dende unha perspectiva na que o mito ou a lenda 
cobran plasticidade pola maxia do seu estilo de poeta-muralista”. É ben certo que toda 
a obra poética de Seoane pódese analizar dende dúas perspectivas: como unha esculca 
lírica sobre a emigración galega vista dende a perspectiva do emigrado, e como visión 
máxica da historia de Galicia, moitas veces como lección para o presente.

Para Helena González, esta obra “está gobernada por unha forte atracción, que lle 
vén de vello, polo pasado esplendoroso de Compostela que aínda segue vivo na súa 
arquitectura…”7. Os poemas son coma retratos de personaxes-tipo anónimos e serven, 
en realidade, para facer unha reconstrución do conxunto urbano que el coñecera na 
súa mocidade. Tenta así Seoane reconstruír o ambiente da Compostela medieval tal 
como el a percibe a través da pedra labrada que chegou aos nosos días.

Esta etapa brillante da historia de Galicia, a Idade Media, etapa de eclosión artís-
tica e literaria, é para Seoane “misteriosa, brutal, chea dun encanto fabuloso”. E coma 
sempre na súa obra, está presente a reivindicación do pobo como protagonista. Así 
desfilan polos poemas deste libro artesáns, mendigos, alquimistas, meigas, cabaleiros, 
saltimbanquis, xograres, peregrinos…

O miniaturista que decora os códices, un dos oficios artesanais do medievo máis 
queridos por Seoane, é un personaxe imprescindible pola importancia da súa función. 
Non podía escapárselle esta figura a un bibliófilo:

No scriptorium senlleiro, lonxe do roído,
traballa, arrodeado de cornos con tintas,

7 Helena González, Luís Seoane. Vida e obra, Galaxia, Vigo, 1994, p. 122.
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alombado no pupitre, 
o miniador.

Vestindo de coor e de ledicia os códexes.

Enchendo, de acordo as fórmulas litúrxicas,
os espacios valeiros deixados pol-os calígrafos.

(“O Miniador”, vv.1-7).

O enterro dun mendigo “farrapento” sérvelle de xustificación ao autor para a des-
crición da miseria física duns seres marxinais, os vagabundos que tanto abundaban 
na Compostela medieval, e que, por tanto, falan coma os “antergos”; parecera que 
estamos diante dun conxunto escultórico, e todo situado no adro da igrexa de Santa 
María Salomé, nunha rúa chea de lembranzas para Seoane:

O que agora é o mais vello de todos
guinda sobor do morto,
en nome dos mendigos de Santa María de Salomé,
unha estranxeira i estraña moeda de plata 
coma unha esmola que enterrasen pra sempre.

(“O enterro do moinante”, vv. 33-37).

Este poema semella unha escena teatral con dúas longas anotacións e un esbozo 
de diálogo.

Tampouco pode faltar na Idade Media un alquimista, aínda que parece máis 
unha recreación inventada para xustificar o nome dunha rúa ca o retrato dun home. 
O vello alquimista, alcumado castrón de ouro pola súa fasquía e sempre na procura 
da pedra filosofal, asociaríase con Saturno, deus que simboliza a vellez: 

Purificaba como Alberto Magno o ouro,
querendo atopar a pedra filosofal
e a trave de todol-os segredos naturaes.
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Consagrando a xuntanza do sofre e do azougue,
do lume co ár, ca terra e coa auga.

Castrón d’Ouro alcumábanlle as xentes
pol-as longas barbas encanecidas,
pol-a sua natureza senlleira, melancólica,
e a sequedade elemental do seu trato.

(“Castrón de Ouro”, vv. 12-20).

Outro dos retratos de personaxes-tipo é o que aparece no poema “Bernardo, o 
físico”, que, ao igual que o alquimista, representa a aqueles personaxes que polos 
seus coñecementos se adiantan á súa época. Aquí, Bernardo, un médico, representa 
o pulo da ciencia contra os tabús e as imposicións dominantes na época:

Defiñábanselle os ollos e as velas
lendo vellas enciclopedias médicas latinas,
os libros de Casiodoro,
estudando as práticas de Notker
[…]
Axudaban ao físico nas curaciós
decindo pregos contra súas práticas
nos adros e no hospital de pelengrinos,
algús monxes descreídos da meiciña.

(“Bernardo, o físico”, vv. 1-4, 23-26).

Non esquece Seoane as meigas, figuras que perduran aínda no imaxinario po-
pular. Neste poema cóntase o axustizamento por parte da Inquisición dunha moza 
acusada de meiga. O tema da morte, tan propio da Idade Media, está presente en 
todo o poemario:

Sacada da sombriza bóveda do tormento,
logo de arrastada por sete escadas
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e atada e deitada sobor do poldro
ao que deron sete voltas, 
foi aducida a meiga belida
ao interior da catedral pintada de verde,
seus anzos, seus piares, súas bóvedas,
pro auto de fé.

(“A meiga belida”, vv.1-8).

As lendas medievais relacionadas con seres fantásticos dan pé tamén a evoca-
cións coma a do poema “Aureana e o alicorne”, onde atopamos unha escena propia 
da literatura cabaleiresca medieval:

Cando Aureana escoitaba 
o marmurio da auga
na Fonte do Camiño,
e o dos soños,
pol-os que cabalgaba
con estrondo e afouteza
o cabaleiro de lanza e escudo,
o invisíbel alicorne
–que somente amóstrase ás virxens–,
brincóu sobor do seu colo,
pra xogar satisfeito
antre os seus purísimos dedos.

Coido: -Pra Aureana
máis tarde virá o cabaleiro.

(“Aureana e o Alicorne”).

A aparición da auga, neste caso unha fonte, constitúe a fronteira que separa o 
mundo real do marabilloso, e de feito anuncia a aparición dun animal fabuloso: 
o unicornio, que na Idade Media simbolizaba a forza e a virxindade. O nome de 
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Aureana sería un xeito de individualizar as mulleres que recollían ouro nos ríos 
Sil e Miño e, de feito, ás “aureanas” dedicará unha das audicións radiais Galicia 
Emigrante (19-I-58).

O poema “A moza e o pelengrín” fainos lembrar unha pastorela galego-portu-
guesa no que ten de encontro entre a parella cabaleiro-pastora (neste caso peregrino 
a Santiago) nun lugar arredado.

Caídas as loiras trenzas
sobor da faciana acendida. A sorrisa témera
sentindo na coliga, dende atrás,
a boca e os ollos clavados do pelengrín

(“A moza e o pelengrín”, vv. 15-18).

No poema “O tapiz”, apuntamento escénico e dramático localizado na praza do 
Toural, cóntase o suceso dunha “belida moza errante” que caerá morta sobre un 
tapiz de saltimbanqui.

Espandiu o saltimbanqui 
no meio da Praza do Toural
o humilde tapiz envellecido
de freques prateados,
onde él
e a moza vestida de rosa
de cabelos coma de ouro colado,
facían os seus brincos perigosos.
[…]
a belida moza errante
de ouro triste e rosa
perdía no salto sua vida
de triste rosa e ouro.

(“O tapiz”, vv. 1-7, 15-18).
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Arcadio López-Casanova analizou o exemplar uso que fai Seoane dos emblemas 
cromáticos; neste caso, a clave expresiva do poema atoparíase no par “rosa/ouro”, 
atributos da moza, e que ao se repetiren adquiren unha gran carga simbólica e con-
verten a moza en “imaxe dun desvalido sopro de beleza e inocencia”8.

Pero tamén aparecen personaxes e feitos históricos precisos, como no poema “A 
raíña espida”, onde se fala do levantamento do pobo contra a raíña Urraca e o bispo 
Xelmírez en 1117:

O pobo asañado e xusticieiro,
a Irmandade dos homes ceibes,
trata de asegurar a paz ca violencia
axustando na raíña seus aldraxes.
Xúntanse con eles pro castigo,
soldados revoltados, artesáns e mendigos.
[…]
¿Onde os teus falcós heráldicos?
¿Onde os teus xograres e os teus cas?
¿Por qué ti soia nesta historia,
teus peitos ao ár e desguedellada,
a tua branca pel espida na lama?

(“A raíña espida”, vv. 1-9, 32-36).

Atoparemos exactamente o mesmo episodio nun gravado do seu último libro, 
Imágenes de Galicia. Este episodio concreto da loita do pobo contra o bispo Xelmírez 
e a raíña Dona Urraca, tal e como aparece no poema e no gravado, ten como fonte a 
Historia Compostelana: “Cuando la turba la vio salir, se abalanzaron sobre ella, la co-
gieron y la echaron en tierra en un lodazal, la raptaron como lobos y desgarraron sus 
vestidos; con el cuerpo desnudo desde el pecho hasta abajo y delante de todos quedó 
en tierra durante mucho tiempo vergonzosamente”. Este sería un claro exemplo do 
intento, por parte de Seoane, de creación do poema histórico galego.

8 A. López-Casanova, “A poesía de Luís Seoane”, en Luís Seoane, Xunta de Galicia, 1994, p. 109.
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Igual que no seu primeiro poemario, Fardel de esiliado, esta obra ábrese cun poe-
ma de contido autobiográfico: “Desterrados”. Nel, o Seoane pintor aparece como 
“o artesán do medievo que firma a súa obra, ou como o Mestre Mateo, ‘architectus’, 
ó pé da súa grande obra, sen fachenda, pero con convencemento”:

Nesas figuras pintadas nas paredes,
que semellan que agardan, probes, limitadas, labouriosas,
entrego o meu mensaxe. Esa mestura de ensoños e de tenrura
que o pobo lonxano, esquecido de min, ourentou.
Rubido no andaime, a moitos metros do chan,
tencionando dibuxar nas paredes imáxens que me socedan,
que póidanse escavar pasados mil anos
antre colunas crebadas, xoias e útiles de traballo.

(“Desterrados”, vv. 1-8).

Noutro dos poemas fai Seoane a súa propia lectura da fachada de Praterías da 
catedral de Santiago:

Ao escultor agora non lle importaban
as fórmulas estéticas e narrativas,
os contratos de aprendimento,
as escrituras de encarregos.
Tivéselle gostado somente ser o autor
da muller sentada sobor do monstro
co león nos brazos –o Anticristo–,
co seo dereito descoberto,
un pé calzo e outro descalzo,
desguedellada i espidas as pernas.

(“O mestre das Platerías”, vv. 1-10).

E se a obra abría cun poema autobiográfico, pecha coa “Oración do artista que 
volta”, unha invocación a un artista consagrado da Idade Media, o Mestre Mateo, 
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artífice do Pórtico da Gloria. É un dos seus máis fermosos poemas, cheo tamén de 
referencias á súa propia realidade e que se converte en toda unha declaración de fe. 
A volta á terra parece ter un carácter sagrado, e o artista, coma un peregrino máis, 
vai á Catedral a prostrarse, pero non perante o Apóstolo, senón perante o Mestre 
Mateo, a quen dirixe unha sentida pregaria que se transforma nunha ofrenda: 

Dende moi lonxe vimos camiñando
pra atopar cos ollos
esta terra nosa.
Túa e nosa, Mestre Mateo.
Pra dar coa nosa testa de osos
na tua testa de pedra,
e decir a esta terra:
Témoste levado sempre connosco
ao través da mar e do deserto
antre homes cobizosos e vagamundos,
temendo perdernos.

Agora que estamos soios e é tarde
vimos dende moi lonxe,
dende as sombras, 
coma tantos outros viñeron denantes
a oferecerte únicamente,
terra:
A nosa morte.

Amén

(“Oración do artista que volta”, vv. 15-33).

Ao longo de todo o poemario, na brétema da distancia, está sempre a cidade 
relembrada polo artista, Santiago de Compostela, ese lugar que é fonte perma-
nente de evocacións e que aparece recreada nunha infinidade de rúas e prazas: a 
Alameda (“Desterrados”), o Sar (“O miniador”), o adro da igrexa de Santa María 
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Salomé (“O enterro do moinante”), a Algalia (“Bernardo o Físico”), a rúa do Cas-
trón d’Ouro (“Castrón de Ouro”), a praza do Campo (“A meiga belida”), a rúa 
do Franco (“A fonte”), a praza das Praterías (“A rúa dos tolos”), o Hospital de San 
Roque (“O campaneiro”), a praza do Toural (“O tapiz”), Santa Susana (“A peste”), 
a praza da Quintana (“O cabaleiro vagamundo”), a rúa de San Pedro (“A taberna da 
rúa de San Pedro”)…

1.3. A Soldadeira (1957)

En 1956 Seoane escribe unha obra de teatro en galego que titula A Soldadeira. El 
mesmo vai traducila ao castelán, e será esta versión a que se publique en 1957 (La 
Soldadera, editorial Ariadna, Bos Aires)9. A Soldadeira, como ocorreu coa outra peza 
teatral de Seoane, O Irlandés Astrólogo, nunca tivo a fortuna de ser representada.

Coincidindo co resto da súa produción artística e literaria, marcada sempre polo 
seu compromiso ético e estético cun tempo e cun pobo, Seoane desenvolve un teatro 
crítico e á vez innovador, o que supuxo, ao dicir dalgúns críticos, “un verdadeiro boom 
no ermo panorama do teatro galego de fins dos 50”. Segundo o profesor Alonso Mon-
tero, a intención de Seoane coa súa obra é a de facer un alegación social, no sentido das 
formulacións social-marxistas ou das teorías de Sartre, e por isto a escolla do episodio 
histórico das rebelións irmandiñas é deliberada, xa que supuña para Galicia un mo-
mento clave do seu devir histórico, co pobo como verdadeiro protagonista. 

A figura da “soldadeira” é o personaxe feminino máis coñecido e célebre dos can-
cioneiros, particularmente da cantiga de escarnio. “Tipo de xograresa, era cantante e 
bailarina, e o mesmo que o xograr, levaba unha vida airada; aínda que non se pode 
xeneralizar, parece que gozaban de status variados e que o seu oficio era asemade dis-
par, englobando o baile, ben remunerado, o canto, e mesmo a prostitución”10. A máis 
famosa soldadeira dos nosos Cancioneiros era María Balteira, a quen Seoane dedicara 
un fermosísimo gravado no ano 44, no seu libro María Pita e tres retratos medioevales.

9 Para as citas, Luís Seoane, A Soldadeira, edición de X. L. Axeitos, estudo introdutorio de M.a Fe González e A. 
Requeixo, Ediciós do Castro, Sada, 1996. Esta é a primeira edición en libro do orixinal autógrafo que conservaba 
Maruxa, a viúva de Seoane. A primeira vez que se publicara o texto orixinal en galego da peza fora pouco antes, 
en 1994, no Boletín Galego de Literatura, n.o 11 (maio de 1994), en edición de Xosé Luís Axeitos.
10 Sobre a figura da ‘soldadeira’, vid. Esther Corral Díaz, As mulleres nas cantigas medievais, Ediciós do Castro, 1999, 
pp. 278-281 e A. Resende de Oliveira, Trobadores e xograres. Contexto histórico, Xerais, Vigo, 1995, pp. 55-61.
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Ao utilizar como fío condutor da historia a figura dunha soldadeira que serve de 
contacto entre os gremios artesanais de Santiago —o acto I sitúase na praza das Pra-
terías— e os insurrectos irmandiños ás ordes de Roi Xordo, asistimos á historia do 
fracaso da rebelión. O pano de fondo son as “guerras irmandiñas”, a expresión máis 
evidente das tensións que azoutaban a sociedade galega do século , porque se trata 
de conflitos xeneralizados, nos que participan fundamentalmente nobres, clérigos de 
diferente rango e unha manchea de campesiños. A denominación de “irmandiñas” 
amosa a seu carácter colectivo e solidario. A primeira guerra irmandiña chamouse “Ir-
mandade Fusquenlla” e formouse en 1431 en terras do señor de Andrade, pola dureza 
coa que trataba aos seus vasalos. Iniciouse na comarca de Pontedeume e Betanzos e 
expandiuse polo bispado de Lugo e Mondoñedo até chegar a Santiago. As disensións 
internas e as tropas dos Andrade, o rei de Castela e o arcebispo compostelán acabaron 
coa revolta. Foi dirixida polo fidalgo coruñés Roi Xordo, “capitán sagaz, prudente e 
valeroso” que morreu na represión posterior á desfeita irmandiña. Roi Xordo tamén 
aparecera retratado no álbum antes citado, María Pita e tres retratos medioevales, e 
devén un dos heroes populares máis reivindicados na obra de Seoane.

Na peza, Minia —a soldadeira protagonista da obra— trata de facerlles ver a uns 
campesiños actuais que os feitos da loita irmandiña que están a contemplar forman 
parte do seu ser e que se deben recoñecer neles. Seoane utiliza o artificio do teatro 
dentro do teatro a través da creación de dous tempos, a época medieval e a actual; 
pero a obra avanza e os campesiños actuais van recoñecéndose nos homes medievais 
até chegar ao terceiro acto, onde o tempo é abolido e os campesiños actuais fan súa 
a loita que ao principio da obra contemplaban como espectadores. No sincretismo 
entre os tempos do medievo e da actualidade, amósase a similitude dos problemas e 
da explotación que padecen os labregos ao longo dos séculos.

Nesta obra os personaxes simbólicos ou proféticos están individualizados como 
Minia, e tamén Roi Xordo ou Vasco de Mazarelos, respondendo a un desexo de 
fidelidade e ambientación historicista; o resto —campesiños medievais, comerciantes 
e campesiños actuais— están esfumados, porque Seoane, preocupado polo proceso 
histórico, quere presentalos colectivamente, dar a idea de que son pobo. 

Na obra aparecen tamén personaxes propios do Camiño de Santiago: cegos, peregri-
nos, falsos Cabaleiros de Santiago, o tolo profético… Xa no seu día sinalaron Lino Braxe 
e Xavier Seoane que o personaxe do tolo profético outórgalle unha certa compoñente 
bíblica á obra; é coma un guía poético para o lector, un guía que fala con parlamentos 
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tirados da “Epístola de Santiago Apóstol”: “E vosoutros, os ricos, chorade a berros sobor 
das miserias que vos ameazan”, “Acaso a fonte bota polo mesmo cano auga doce e ace-
da”, “Ollade, pois, como polas obras e non pola fe somente se xustifica o home”…

Minia, a soldadeira protagonista da peza, constitúe o símbolo do pobo galego 
(e, por extensión, de Galicia), ao devir na voz da conciencia do pobo a través dos 
tempos. Con Minia vai cambiar o tópico da Galicia nai, doída e resignada, porque 
nun momento de inflexión histórica abandona o seu refuxio no campo, loita pola 
súa liberdade e vólvese rebelde, marxinal e heroína.

CAMPESIÑO MOZO –Non sei de ti máis que o teu nome, Minia. Nin tan siquera en-
tendo o alcume que din istes, Soldadeira. Mais de ti deprendín que é amor e que é guerra. 
Que é para sempre o amor e que é ista guerra. Unha guerra nosa, da que cecais temos per-
dida a súa lembranza, porque ninguén nos dixo endexamáis dista Irmandade campesiña, 
que pasa coma o vento, que todo estraga e o enterra pra facer fogo a terra máis fecunda. 
É unha guerra nosa. A guerra que fan os pais e herdan os fillos. Unha guerra coma sempre 
foron as guerras. Unha guerra que se herda. Ti, Minia, Soldadeira, pra min soio Minia.
O CEGO –A sorrinte, linguaraz fada Minia, sen tempo, sen apelido, sen orixe sabido. 
Lembranza e historia do teu pobo, non podes morrer. Ti eres historia que xunta. Eres máis 
que a historia. Eres fada, lenda, eternidade do teu pobo.
FATO DE CAMPESIÑOS ACTUAIS E MEDIEVAIS –Todos estamos contigo, guerra. 
Ca nosa vontade e co noso sangue, Minia, Soldadeira…

Pretendía Seoane construír as bases para un teatro histórico en Galicia e así o 
recoñece Eduardo Blanco-Amor: “Obras como La Soldadera, de la que, afortuna-
damente, existe texto original en gallego, fundamentan nuestra esperanza de lo que 
podrá llegar a ser un teatro nacional en una Galicia recuperada”11. 

Pero esta obra non é só unha mostra de teatro histórico, é un texto que fai unha 
lectura ideoloxizadora expresa da memoria común para integrar o pasado no presente e 
incidir nel. A profesora Helena González analizou varios dos temas sobre a realidade ga-
lega da época que se reflicten nesta peza, temas recorrentes en toda a obra de Seoane12:

11 E. Blanco-Amor, “La Soldadera”, Galicia, Revista del Centro Gallego de Buenos Aires, n.o 499, Bos Aires, 
xaneiro-febreiro, 1958. 
12 Helena González, op.cit., pp. 101-107.

Actas Seoane novo.indd   302 27/7/11   08:43:45



A IDADE MEDIA NA OBRA ESCRITA DE LUÍS SEOANE

 303

—  A aparición de novos impostos, un mal endémico que sofren as clases populares, 
por imposición do cabido ou dos concellos:

PEDRO VINAGRE –Os señores impuxéronnos rendas eisaxeradas e erguen fosados 
entre nós sen calcular o dano que nos fan.

—  O empobrecemento dos labregos polo sistema impositivo que soportan e que 
non permite desenvolver a súa capacidade para crear riqueza:

O CAMPESIÑO MAIOR –Vivimos exclusivamente pra pagar impostos.

—  A chamada á sublevación contra o réxime establecido e gardado, no texto, 
polos falsos cabaleiros de Santiago:

VASCO DE MAZARELOS –Todos xuntos venceremos. Eih, Pedro Vinagre ¡Ergue de 
novo a túa forca!

Un dos motivos polos que quizais non se escenificou esta peza é a participación dun 
moi elevado número de personaxes, que chegan a constituír un auténtico friso histó-
rico, o que denota a visión tantas veces muralista do seu autor. Como vemos, Seoane 
relata aquí un dos seus temas favoritos, as rebelións irmandiñas, ás que tamén dedicará 
moitos anos despois unha serie de cinco gravados no seu álbum Imágenes de Galicia13.

2. ENSAIO

Aínda que non semelle moi ortodoxo, queremos recoller neste apartado unha relación 
dos diversos textos en que Seoane trata dun xeito ou doutro temas que poderiamos cua-
lificar de “medievais”. Trataríase dunha mostra certamente limitada do seu pensamento 
publicado baixo a forma de artigos, conferencias, prólogos ou comunicacións para a 
emisión radiofónica Galicia Emigrante, que el conservou integramente no seu arquivo.

13 Imágenes de Galicia, Albino y Asociados, Bos Aires, 1978.
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•  “Breve historia del libro gallego”, catálogo da exposición Libros y autores gallegos, 
Centro Galego de Bos Aires, 1948.

•  “El Maese de San Isidoro de León”, Buenos Aires Literaria, 14, Bos Aires, 
1953.

•  “La azabachería, un arte gallego” (asinado co pseudónimo Conrado Além), 
Galicia Emigrante, 4, Bos Aires, 1954.

•  “Dos ejemplos de arte medioeval” (asinado co pseudónimo Conrado Além), 
Galicia Emigrante, 16, Bos Aires, 1955.

•  “Carpinteiros e imaxineiros” (11-IX-55), colaboración da audición radiofónica 
Galicia Emigrante.

•  “O idioma galego. Bela Bartok” (1-VII-56), colaboración da audición radiofó-
nica Galicia Emigrante.

•  “O mar de Galicia” (11-IX-56), colaboración da audición radiofónica Galicia 
Emigrante.

•  “Os normandos en Galicia” (26-I-57), colaboración da audición radiofónica 
Galicia Emigrante.

•  “O tema medioeval na literatura actual” (10-II-57), colaboración da audición 
radiofónica Galicia Emigrante.

•  “O mosteiro de Caaveiro e Lord Byron” (16-VI-57), colaboración da audición 
radiofónica Galicia Emigrante.

•  “Debuxando a Compostela” (21-VII-57), colaboración da audición radiofóni-
ca Galicia Emigrante.

•  “Breve crónica en relación conmigo y las artes gráficas”, introdución de Segun-
do libro de tapas, Ediciones Bonino, Bos Aires, 1957.

•  “As Aureanas e a enerxía eléctrica” (19-I-58), colaboración da audición radio-
fónica Galicia Emigrante.

•  “Un argumento para teatro en La Compostelana” (23-II-58), colaboración da 
audición radiofónica Galicia Emigrante.

•  “A morriña na vieira” (2-III-58), colaboración da audición radiofónica Galicia 
Emigrante.

•  “A troita na lenda e na cociña” (27-IV-58), colaboración da audición radiofó-
nica Galicia Emigrante.

•  “Son vella, ai, capellán” (21-IX-58), colaboración da audición radiofónica Ga-
licia Emigrante.
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•  “Os acibecheiros de Santiago” (29-X-58), colaboración da audición radiofónica 
Galicia Emigrante.

•  “Prólogo”, Doce cabezas, Ediciones Bonino, Bos Aires, 1958.
•  “Galicia y la miniatura hispánica”, Galicia Emigrante, 37, Bos Aires, 1959.
•  “Cetrería galega” (8-III-59), colaboración da audición radiofónica Galicia 

Emigrante.
•  “O que foi unha catedral” (29-III-59), colaboración da audición radiofónica 

Galicia Emigrante.
•  “Escultura tradicional de Galicia” (19-V-59), colaboración da audición radio-

fónica Galicia Emigrante.
•  “Importancia do povo dentro da historia” (21-VI-59), colaboración da audi-

ción radiofónica Galicia Emigrante.
•  “A tradición da pintura galega” (1-IX-59), colaboración da audición radiofóni-

ca Galicia Emigrante.
•  “Algúns personaxes de La Compostelana” (4-IX-59), colaboración da audición 

radiofónica Galicia Emigrante.
•  “Ernesto Renán” (10-XI-59), colaboración da audición radiofónica Galicia 

Emigrante.
•  “A policromía nos pórticos” (9-X-60), colaboración da audición radiofónica 

Galicia Emigrante.
•  “Os cruceiros dentro da escultura galega” (12-II-61), colaboración da audición 

radiofónica Galicia Emigrante.
•  “Nicolás Flamel, pelengrín a Compostela” (7-V-61), colaboración da audición 

radiofónica Galicia Emigrante.
•  “Arte Galega”, Cuaderno del Centro Lucense de Buenos Aires, n.o 1, 1961.
•  “As campás” (28-VIII-62), colaboración da audición radiofónica Galicia Emi-

grante.
•  “Piero della Francesca”, en Piero della Francesca. Pinacoteca de los genios, Ed. 

Códex, Bos Aires, 1965.
•  “El Bosco”, en El Bosco. Pinacoteca de los genios, Ed. Códex, Bos Aires, 1965.
•  “O poema ‘Pranto da Frouseira’” (5-I-65), colaboración da audición radiofóni-

ca Galicia Emigrante (1954-1971).
•  “Os irmandiños” (2-IV-65), colaboración da audición radiofónica Galicia 

Emigrante.
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•  “Unha historia que ten de facerse” (28-I-68), colaboración da audición radio-
fónica Galicia Emigrante.

•  “Un feixe de debuxos case esquecidos”, en Un feixe de debuxos case esquecidos, 
Ed. do Castro, 1973.

•  “Ilustración del libro, el libro y mis ilustraciones”, en Arte mural. La ilustra-
ción, Ed. Sudamericana, Bos Aires, 1974.

•  “Prólogo a Bestiario”, en Bestiario, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, Bos 
Aires, 1976. 

•  “Prólogo a Imágenes de Galicia”, en Imágenes de Galicia, Albino y Asociados, 
Bos Aires, 1978.

•  “A escultura en Galicia”, conferencia, s/d.

Estamos diante dun corpus de máis de 40 textos que teñen afán fundamentalmen-
te divulgativo e nos que vemos o seu interese por concienciar os galegos na Arxentina 
(e tamén os da terra) da importancia da súa tradición, da súa historia e, sobre todo, da 
importancia da época medieval como o período máximo de esplendor de Galicia.

3. OBRA CULTURAL: EDITOR, DESEÑADOR E IMPULSOR DE 
INDUSTRIAS CULTURAIS

Non debemos esquecer o entusiasta labor de Seoane como editor, deseñador e im-
pulsor de industrias culturais en Bos Aires, nin a presenza continuada de temas 
medievais nesta faceta da súa vida, coa pretensión de establecer sempre unha imaxe 
de Galicia culta e suxestiva e, por tanto, de engrandecer o nome da súa terra.

Luís Seoane personifica a aventura editorial de alén mar, pois será no exilio arxenti-
no onde vai poñer a disposición da cultura galega unha actividade tan necesaria coma 
urxente. Coa actividade editorial pretende acadar dous obxectivos: paliar o dano que a 
partir de 1936 a falta de liberdade provoca na cultura galega e conectar a cultura galega 
co mundo hispanoamericano (“engrandecer o nome de Galicia nas repúblicas ameri-
canas”), ao tempo que tenta prestixiar e dignificar a imaxe do galego na Arxentina14.

14 Vid. X. L. Axeitos e X. Seoane, “Luís Seoane e o libro galego na Argentina (1937-1979)” en Luís Seoane 
e o libro galego na Argentina (1937-1979), catálogo, Deputación da Coruña, A Coruña, 1994, pp. 6-24.
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Comeza como colaborador artístico da editorial Emecé, deseñando marcas ti-
pográficas, tapas e ilustracións nas coleccións Hórreo ou Dorna, onde se publican, 
entre 1940 e 1942, obras como Macías o Namorado, Cancioneiro Popular Gallego e 
a antoloxía Poesía gallega medioeval. Hai que sinalar a importancia da aparición en 
Bos Aires, en 1941, desta antoloxía15, cando non existía en Galicia nada semellante, 
o que manifesta claramente a importancia que para Luís Seoane tiña a lírica medie-
val galega, adiantándose así en moitos anos a iniciativas parellas en Galicia.

No ano 1943 crea unha editorial, Nova, que vai converterse nunha aventura 
cultural, e as súas primeiras coleccións serán Pomba (poesía) e Camino de Santiago 
(narrativa e ensaio). Relación de algunas casas y linajes del Reino de Galicia, Don 
Diego Gelmírez, Historia del siglo XV en Galicia, Origen y formación de la lengua 
gallega… son algúns títulos desta colección.

Paralelamente, entre 1943 e 1945, ocúpase tamén de dirixir con Arturo Cuadrado 
e Lorenzo Varela unha revista quincenal: Correo Literario, que pretendía continuar o 
seu labor ao servizo da cultura hispanoamericana, un labor iniciado no ano 42 con 
outra revista, De Mar a Mar, que só publicara sete números. Logo da desaparición 
da editorial Nova, vai xurdir en 1947 Ediciós Botella al Mar, dirixida por Seoane e 
Cuadrado. Será nesta editorial onde publicará o seu único libro de relatos, Tres hojas 
de ruda y un ajo verde, no ano 48. 

En 1948 vai organizar, con Rodolfo Prada, unha exposición de gran relevancia 
no Centro Galego de Bos Aires, a Primeira Mostra do Libro Galego na Arxentina, 
en realidade, a primeira do mundo.

Esta mostra acadou un grande éxito e revelou á intelectualidade arxentina a im-
portancia da nosa cultura; ademais, a exposición completouse con conferencias sobre 
o libro galego pronunciadas por Manuel Agromayor, Eduardo Blanco-Amor, Xavier 
Bóveda e Lois Tobío Fernández. A exposición foi montada só cos libros que tiñan en 
Bos Aires, sobre todo con fondos do Centro Galego e de particulares, como o propio 
Seoane, Emilio Pita, Ricardo Molinari, Rodolfo Prada, Eduardo Blanco-Amor, Al-
fonso Castelao ou Xosé Núñez Búa, entre outros. Dende o noso punto de vista, temos 
que subliñar a importancia do préstamo feito polo poeta arxentino Ricardo E. Moli-

15 “Sabe Seoane da importancia e do prestixio da nosa lírica medieval, o que explica a publicación desa grosa 
Antoloxía nun tempo (1941) en que non existía, entre nós, nin para estudantes nin para estudosos, un vade-
mécum semellante”, X. Alonso Montero, As palabras no exilio, p. 49.
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nari: o Cancioneiro da Vaticana e o de Colocci-Brancuti (nun só volume; publicado en 
Halle, pola editorial Max Niemeyer, anos 1875-1880; impreso por Ernesto Monaci).

O catálogo, feito por Seoane, fornece importantísima información sobre os fon-
dos bibliográficos aos que tiña acceso Seoane lonxe de Galicia, indica quen prestou 
cada un dos títulos e, para os libros referentes á Idade Media, mostra as reprodu-
cións fotográficas que se presentaron na exposición —moitas foran enviadas por 
D. Ramón Otero Pedrayo, segundo se indica nos agradecementos. A exposición 
iníciase con reproducións fotográficas do Libro de Horas de Fernando I e do Tumbo 
A da Catedral de Santiago16. Precisamente, Otero Pedrayo estivera en Bos Aires 
no verán do 47, o ano antes da Exposición do Libro Galego, invitado pola comi-
sión de cultura do Centro Galego —a iniciativa de Seoane—, para impartir varias 
conferencias. Xorde entón o proxecto de editar o libro Otero Pedrayo y la Galicia 
Medieval, do historiador arxentino José Luis Romero, e Seoane mesmo chegou a 
deseñar a capa17, pero este traballo ficou inédito.

En 1957 Seoane, incansable, crea unha nova editorial, Citania, cos mesmos 
obxectivos e o mesmo norte das anteriores: Galicia. Vai estruturarse en cinco colec-
cións: Mestre Mateo, Idacio, Herba de Namorar, Dolmen de Dombate e Martín 
Sarmiento. “A editorial Citania aspira a ter un mínimo de mil suscriptores dos seus 
libros. A ter na colectividade un núcleo inicial de mil homes galegos ou de orixe 
galega que, porque senten amor á súa estirpe e á vella nación da súa orixe, apoien 
esta obra de divulgación cultural que servirá para engrandecer o nome de Gali-
cia nas repúblicas americanas” (“A editorial Citania”, audición radiofónica Galicia 
Emigrante, 15-IX-1957).

Dende o ano 1950 está a ocuparse tamén de Ediciones Galicia, do Centro Gale-
go de Bos Aires, onde se publicarán títulos como Las catedrales gallegas de J. Carro 
ou Danzas populares gallegas de F. Fernández del Riego. En 1954 funda, ilustra, 
dirixe e escribe a revista Galicia Emigrante, que vai durar até 1959. Será esta revista 

16 “[…] debes coñecer cal foi o éxito da Exposición de Autores e Libros Galegos nesta cidade. Ningún acto 
da colonia de emigrantes foi, no que vai de século, máis importante que este, nin atinxiu tal resonancia. A 
Exposición, con todos os perxuicios naturales por ser feita fóra de Galicia, por non ter apoio de ningún xénero 
e por non poder contar con moitos libros dos séculos  e  imposibles de atopar aquí, foi de todos xeitos 
unha gran mostra que chamou a atención”. Carta de Seoane a F. Fernández del Riego, 6/9/1948, recollida en 
Cartas de Luís Seoane desde o exilio, Ediciós do Castro, Sada, 2002, p. 31.
17 Este deseño de cuberta consérvase no arquivo da Fundación Seoane.
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a que lle permitirá pasear polo mundo, nos seus 37 números, unha visión renovada 
de Galicia, constituíndo un documento cultural imprescindible. 

Pero, ao mesmo tempo, non deixou de colaborar noutras aventuras editoriais 
dun ou doutro xeito: Editorial Follas Novas (co matrimonio Neira Vilas), Editorial 
Atlántida (con Rafael Dieste), Editorial Nós (de Manuel Puente)… até chegar a 
Hombre al Agua, a súa última aventura editorial alén mar.

Cuando comenzó el gran movimiento editorial argentino […] algunos artistas gráficos tra-
taron de imprimir personalidad a los libros que salían por vez primera en cantidad de las 
imprentas de Buenos Aires. Tres sobre todo, A. Rossi, J. Hermelín, y yo mismo, desde edito-
riales distintas, quisimos conseguir esa diferenciación. […] Cada uno de nosotros dejó en la 
arquitectura y decoración del libro industrial argentino, en la creación de cada uno de los que 
hizo, o de muchas colecciones de ellos, el aporte de su sensibilidad artística y de su cultura. 
[…] traté de servirme de mi conocimiento del pasado para mis experiencias gráficas. El gusto 
por las prehistóricas insculturas en las rocas, numerosas en Galicia, por las inscripciones de 
los sarcófagos romanos que también allí abundan, y por los miniados medievales (Sobre 
todo aquellos del cartulario de la catedral compostelana, del Tumbo A, y los del Diurnal de 
Fernando I…). Con este gusto fue el color lo que más me preocupó siempre en la decoración 
y diagramación del libro.
(“Breve crónica en relación conmigo y las artes gráficas”, Segundo libro de tapas, Ediciones 
Bonino, Bos Aires, 1957).

En 1963, e como parte do proxecto do Laboratorio de Formas de Galicia, ideado 
por el e por Isaac Díaz Pardo na Arxentina, inicia a súa andaina Ediciós do Castro (en 
Sada), que se inaugura precisamente con dous títulos de Luís Seoane: El toro júbilo e 
O Meco.

A pretensión de Seoane con este inxente labor editorial foi sempre a de “establecer, 
dentro e fóra da colonia galega, unha imaxe de Galicia culta, suxestiva, plural, fonda”18. 
Camino de Santiago, Citania, Mestre Mateo, Dolmen de Dombate, Idacio, Martín 
Sarmiento…, os nomes das coleccións que ideou son tan evocadores que falan por si 
mesmos da importancia que para Luís Seoane tiña manter viva a historia da súa terra.

18 X. Alonso Montero, “Luís Seoane, os libros e Gil Vicente”, prólogo a Gil Vicente, Autos / Luis Seoane, De-
buxos, Ediciós do Castro, 1991, p. 6.
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* * *
Temos que concluír que a súa defensa do pobo como protagonista da historia e 

a reivindicación dos caudillos e personaxes populares que aparecen ao longo dunha 
inxente obra pluridisciplinar fan de Seoane unha figura realmente singular. Para 
Luís Seoane, esta Galicia medieval así representada, este pasado que nos une, ser-
viría como un novo pulo, un alento para todos cara ao futuro. A súa pretensión de 
reconstruír e divulgar a historia silenciada de Galicia ocupa en maior ou menor me-
dida toda a súa obra, ao converterse no seu fío condutor, para proxectar no presente 
a memoria histórica e concienciar o pobo, que padece as inxustizas económicas, 
sociais ou políticas, de que ten que rebelarse contra delas, loitar e cambiar o rumbo 
da historia. 

A súa poética artística está intensamente influenciada por un espazo, Galicia, 
e un tempo, a Idade Media, que atopan no noso polifacético artista un dos seus 
máis entusiastas divulgadores, porque os considera alicerce da idiosincrasia galega 
e espello duns valores que cómpre recuperar como modelo de autenticidade no pre-
sente. Nestes tempos que estamos a vivir parece máis necesario ca nunca lembrar e 
recuperar o fondo compromiso de Luís Seoane coa súa terra.
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O título deste relatorio parece fixar na noción de compromiso unha marca de 
identificación desde a cal fundamentar a lectura de medio século de participación 
na vida e no debate públicos. No debate político, ideolóxico, estético, artísti-
co e cultural, cabería precisar. Podemos e debemos preguntarnos se a noción é 
apropiada. Se a hipótese de marcar o compromiso como unha especie de punto 
de fuga para lermos a Luís Seoane nos planos mencionados resultará excesiva. 
Talvez sexa así. Dependerá dos criterios empregados para perfilar qué se entende 
por compromiso1 e qué implicacións introduce interpretalo como posición no 
campo cultural e igualmente como habitus e como praxe. Recoñezamos de an-
temán que é posíbel que o termo, cunha historia conceptual ligada á propia da 
palabra intelectual, deixe fóra ou marxine certos aspectos dun activismo como o 
de Seoane, en especial cando se manexa, e non é infrecuente, como un absoluto. 
Ou cando se emprega de xeito idílico, ignorando os condicionamentos de toda 
tarefa e de todo discurso político. Ou tamén cando se vehicula como extensión 
do compromiso específico do analista que toma a palabra, da súa propia percep-
ción da realidade, da tradición crítica na que se recoñece e da discursivización 
que diso resolva facer, pois o discurso sobre o compromiso doutro é en ocasións 
un discurso de (auto)lexitimación moral ou política. Sabemos que isto tampouco 
é inusual. E podemos contrastalo a propósito de Seoane en varias fontes, nas fór-
mulas coas que esas fontes dimensionan esta ou esoutra marca a fin de destacar 
ou de minorar algo.

1 Un entre os posíbeis criterios, quizais o de maior predicamento, é este que pode representar Helena 
González Fernández (1994: 5) cando a propósito do propio Seoane comenta: “as súas conviccións ideo-
lóxicas subxacen sempre en calquera mostra do seu labor artístico e actuaron como o verdadeiro motor 
das iniciativas editoriais e literarias que abandeirou”. E máis adiante: “seis son os postulados básicos sobre 
os que se constrúe a poética desta arte comprometida co home e cos seus conflictos comúns: o realismo, 
a arte feita para o home, o compromiso co entorno, a reapropiación da memoria histórica, a importancia 
do colectivo e a defensa da identidade nacional” (10). Benoît Denis (2000) diferencia entre dúas acep-
cións de littérature engagée: a correspondente ao fenómeno histórico que representa na posguerra europea 
a figura de Sartre e a emerxencia dunha discursividade desexosa de contribuír á edificación dun mundo 
novo, a través da atención aos grandes problemas sociais e políticos, e, nun sentido máis amplo e non tan 
restrinxido en termos históricos, a correspondente a aquelas prácticas que se constitúen en xeral como 
resposta crítica a algunha forma de poder ou como postulación de determinados valores universais, no-
meadamente a liberdade.
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RELACIÓNS, AFINIDADES

Hai razóns por tanto que fan aconsellábel aclarar e concretar os obxectivos marca-
dos, que non se inscriben plenamente nunha análise académica cinguida á produción 
artístico-literaria de Seoane sometida a algún prisma estético ou ideolóxico específi-
co (as variantes do realismo social, o materialismo histórico, os pactos de recepción 
lectora, visual, espectacular…), nin corresponden a unha síntese documental ilus-
trativa dunha dedicación ou á traxectoria dun compromiso entendido en clave bio-
gráfico-partidaria, con apuntamentos sobre militancias, plataformas ou publicacións 
de textos de carácter declarativo e manifestario de diversa índole e circunstancia. 
Percorridos —digamos por exemplificar só con referencias de preguerra, que en con-
secuencia abranguen o primeiro cuarto de século da vida de Seoane— como os que 
poderían marcar a participación verdadeiramente entusiasta nalgunhas das propostas 
do programa da Federación Universitaria Escolar xa antes da Segunda República, o 
apoio algo menos decidido ao Seminario de Estudos Galegos, a posición pública e 
recoñecida como “estudante marxista” nos últimos anos de carreira2, a converxencia 
en 1931 co núcleo lugués de Yunque (o autodenominado “periódico de vanguardia 
política”) e a finais de 1933 co “semanario de izquierdas” compostelán Claridad (do 
que Seoane sería director tras a renuncia de Luís Manteiga), o inicial desempeño 
profesional como avogado de militantes cenetistas e en xeral da causa revolucionaria 
durante o Bienio Negro, a colaboración con Ramón Suárez Picallo na promoción de 
organizacións sindicais agrarias ou as afiliacións a partir da Irmandade da Fala com-
postelá na Asociación Nazonalista de Santiago e en Esquerda Galeguista3 en 1931, 
e algo despois na Unión Socialista Galega (1932) —escisión do PSOE liderada por 
Xoán Xesús González— e nunha data non segura que podería ser a de finais de 1934 
na Federación das Mocedades Galeguistas e no propio Partido Galeguista, contando 
ademais con que en abril dese mesmo ano de 1934 apoiara a organización do gru-

2 Nun momento en que non abundaban os intelectuais desta orientación no país. Entre os que tratou Seoane 
naqueles anos cabe destacar a Luís Tobío, Emilio Pita e Arturo Souto (Alonso Montero 2007). Tamén, con pre-
dicamento directo sobre Seoane aínda que con connotacións políticas diferentes, a Carlos Maside, quen se afiliaría 
ao PSOE pouco antes do comezo da guerra.
3 Este foi un grupo reducido actuante sobre todo en Compostela. Beramendi (2007: 793) ofrece a seguinte lista 
de afiliados: Ánxel Casal, Álvaro de las Casas, Arturo Cuadrado, Xosé Eiroa, Antón Fraguas, Primitivo Rodríguez 
Sanjurjo, Ricardo Carvalho Calero, Luís Tobío e Luís Seoane.
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po compostelán de Izquierda Republicana4 (X. Díaz 1994: 21-42, Alonso Montero 
1994: 29-37 e 2007: 142-190, X. Seoane 1994: 11-23, Beramendi 2007: 793-889). 
Por fortuna, os datos biográficos destas e doutras formas francas de compromiso 
coñécense de forma suficiente5, polo que é posíbel prestar atención agora a outro tipo 
de exame, máis analítico que historizante, se quere dicirse así. A proposta que con-
cretarei ten así mesmo algo de modesto testado metodolóxico orientado a un xeito 
quizais non tradicional de entender a historia cultural e, de forma subsidiaria, tamén 
a historia intelectual do exilio. Por esta mesma razón, o que se sinale ten nese nivel 
heurístico-metodolóxico unha significación apenas provisoria.

Cando se pensa en termos de creatividade artística a obra de Seoane aparecen sem-
pre tres parámetros, un é a vasteza (a desmesura, que dicía Marino Dónega), outro a 
pluralidade e o terceiro sería unha tensa vitalidade, impulsiva e sempre proxectada en 
dimensión práctica, tanxíbel. Os seus contributos son en efecto numerosísimos e son á 
vez diversos en canto a medios, soportes e varios vectores máis. Fórono tamén os seus 
vínculos, os seus compromisos (en plural este concepto pesa menos que en singular), 
todo o que en terminoloxía de mercado se denomina hoxe contactos pero que son antes 
que nada encontros, relacións, responsabilidades, afinidades, redes colaborativas que 
o entusiasmo das ideas acababa propiciando. De entrada, isto desaconsella reducir ou 
someter eses contributos aos esquemas dunha análise cultural unidimensional. Porén, 
pensarmos a obra de Seoane en canto produción discursiva nunha serie de situacións de 
campo determinadas, interpretarmos como praxe ou como acción o que fixo e dixo en 
diferentes coordenadas históricas e biográficas —as súas tomas de posición, en suma—, 
lermos aqueles compromisos á luz dunha lóxica relacional habilita unha perspectiva di-
ferente, pois, segundo o pensado por Pierre Bourdieu, desenvolvendo unha tradición 
de pensamento que parte de Ernst Cassirer e alcanza todas as ramas do funcionalismo 
dinámico europeo, o real é o relacional. Entón, lonxe de simplificar o que sen dúbida 
se concretou como complexo e plural, esa lóxica relacional contribuiría á clarificación 

4 Seoane sería un dos vinte e sete precandidatos do Partido Galeguista para as eleccións de febreiro de 1936 ao 
Congreso dos Deputados. A súa candidatura foi a que obtivo menos número de votos, 160, fronte por exemplo 
aos 1785 que obtivo o militante máis votado, Castelao (Beramendi 2007: 1042).
5 Sobre a autopercepción persoal de parte deses procesos, e tamén doutros como os estéticos e os artísticos (pin-
tura, cinema, arquitectura, deseño industrial, danza, escultura…), faise imprescindíbel a consulta dos textos “Na-
rración sobre Santiago na súa época de estudiante” e “Notas autobiográficas da súa época de estudiante (dende 
1928 ata 1933. Establecéndose como ano clave 1930)” (Seoane 1991: 22-44).
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do que nin foi disperso nin tampouco monocorde ou uniforme ao longo do tempo, 
segundo deixan ver as colaboracións radiofónicas do autor (Braxe e X. Seoane 1989), a 
recepción na prensa da súa produción e as reflexións que esta ocasionou no propio Seoa-
ne (Pérez Rodríguez 2003) ou, noutro plano, o que se vai coñecendo do seu epistolario, 
en particular pola correspondencia dirixida a Isaac Díaz Pardo6 (M. A. Díaz 2004).

Un apuntamento deste último, quizais o mellor coñecedor da fábrica de ideas 
do seu compañeiro, resulta revelador e ao tempo algo inquietante para quen aspire a 
entender quen foi Seoane. Segundo escribiu Díaz Pardo no limiar á compilación das 
cartas que lle escribiu o seu amigo, este viviu case sempre na tensión de non permitir 
que os proxectos en marcha fanasen novas iniciativas ou as vías para a necesaria reno-
vación do seu pensamento. Díaz Pardo (en M. A. Díaz 2004: 11) vai algo máis lonxe 
cando afirma que Seoane sentía atracción polo coñecemento dos sistemas artísticos, 
técnicos ou de pensamento pero que esa curiosidade intelectual, esa pulsión derivaba 
axiña en abandono e rexeitamento das bases e programas de cada un dos sistemas 
asimilados, nun movemento constante de renovación persoal que afectou tamén ao 
proxecto do Laboratorio de Formas de Galicia e a outras empresas comúns.

Con todo, sería ben facer converxer esta apreciación cunha segunda nota que supón 
bastante máis que un esbozo sobre un carácter ou forma de ser. Botaremos man para 
empezar a falar disto dunha das figuraciós que Seoane publica no xornal La Voz de 
Galicia, en concreto o 3 de setembro de 1972 (Seoane 1990: 50). A descrición e o re-
trato corresponderon nesa ocasión ao sociólogo e xornalista arxentino Ricardo Palmás, 
fillo de emigrantes galegos que participara no período 1956-1959 na xeira formativa 
da Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (AGUEA). A AGUEA 
creárana no inverno austral de 1956 o propio Seoane, Eduardo Blanco-Amor, Anto-
nio Baltar, Xosé Núñez Búa, Rafael Dieste, Díaz Pardo, Laxeiro, Emilio Pita, Ramón 
de Valenzuela e outros exiliados7 e por suposto non foi nin moito menos a empresa 

6 Son relevantes así mesmo as cartas cruzadas entre Seoane e Carlos Maside, recollidas no volume Textos inéditos 
(Seoane 1991), e Francisco Fernández del Riego, compiladas en Cartas de Luís Seoane desde o exilio (Fernández 
del Riego 2002). Pola cita que encabeza o volume compilado por María América Díaz (2004: 5) sabemos que 
Fernández del Riego e Díaz Pardo foron os interlocutores máis frecuentes no epistolario de Seoane.
7 Polo epistolario de Seoane a Fernández del Riego (2002: 120-121) e polos complementos que ofrecen as ano-
tacións das cartas do primeiro a Díaz Pardo (2004: 32-33), sabemos que o núcleo de Galaxia rexeitou colaborar 
coa AGUEA en proxectos concretos de carácter socioeconómico e que incluso declinou recibir en xullo de 1957 
a Antonio Baltar, comisionado pola asociación para viaxar a Galicia e finalmente expulsado pola policía.
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de maior transcendencia no plano que aquí nos está a ocupar. Ten interese a presen-
tación que da entidade fixo Seoane na emisión radiofónica Galicia Emigrante o 2 de 
setembro de 1956 e a conexión trazada vinte anos despois na figuración sobre Palmás, 
quen por certo chegou a escribir pouco antes de falecer en 1996 un artigo sobre a súa 
experiencia como alumno xuvenil da AGUEA. O relevante é o modo en que Seoane 
traza unha continuidade de compromisos sociopolíticos e opón ese dato á desconti-
nuidade histórica nacional é a memoria e conciencia históricas. Quen coñece a obra 
dramática do autor pode supoñer de que estamos a falar exactamente. De converter 
aos espectadores en testemuñas políticas da historia para demandar a súa reflexión e 
análise. Exactamente os procedementos de Piscator e de Brecht, os do teatro docu-
mental e de axitación alemán. A conversión do público en axente de cambio históri-
co grazas ás analoxías promovidas por unha dramaturxia popular de protagonismos 
colectivos8. A AGUEA sería ademais para Seoane unha proxección do labor social da 
Federación Universitaria Escolar (FUE), cuxa sección galega se constituíu no inicio 
do curso 1929-1930 en Compostela con participación do propio Seoane e tamén dou-
tros estudantes como Carvalho Calero, Fernández del Riego, Cunqueiro ou Martínez 
Barbeito, que defendían a galeguización da Universidade desde filiacións ideolóxicas 
non sempre homoxéneas. Para Seoane, que fai en Galicia Emigrante unha valoración 
máis que positiva da Universidade Popular inspirada pola FUE e dos froitos da comu-
nicación entre estudantes universitarios e pobo traballador, próxima esta ao programa 
das Misiones Pedagógicas republicanas, a AGUEA representaría unha traslación de 
toda esa tarefa política ao eido da emigración e do exilio9. Na figuración sobre Palmás 
incide a partir de aí na creba institucional, nacional e histórica galega e sitúa a esperan-
za política do país na capacidade de que os fillos da emigración repartidos polo mundo 
saiban impoñer —como o fixeron xudeus, armenios e outras diásporas nacionais— o 
seu dinamismo colectivo e o seu acordo suprapartidario e suprasocietario a fin de ven-

8 Ese é o papel dos campesiños actuais n’A Soldadeira (1956) e o do público do espectáculo de monicreques na 
praza do Campo en El irlandés astrólogo (1959), obra publicada en Bos Aires na Editorial Losange tres anos despois 
de aparecer alí a tradución do Galileo Galilei de Brecht. A pegada de Brecht é perceptíbel tamén no traballo de 
Seoane como poeta. Fronte a outras converxencias sinaladas pola crítica, esta xúlgoa fundamental por contribuír 
mellor que outras para explicar algunhas das opcións estéticas e políticas do Seoane poeta. Ante todo, a decisión por 
unha dicción narrativa sen concesións rítmicas nin eufónicas, presente segundo é sabido en certo Brecht.
9 Como xa o era a propia Galicia Emigrante, con cinco anos de traxectoria en formato impreso (1954-1959) 
e dezasete anos de vida como emisión radiofónica (1954-1971).

Actas Seoane novo.indd   317 27/7/11   08:43:54



Arturo Casas

318

cer a pausa histórica e un atraso económico de séculos. Na percepción que Seoane facía 
pública en 1972, a continuación nacional de Galicia viña sendo obra da emigración 
americana desde había moito tempo. E acaso por iso mesmo daba saída o seu texto a 
unha convicción íntima e vivencial para pechar a emisión radiofónica daquel setembro 
de 1956. Contemplando o esforzo das familias da emigración bonaerense por formar-
se na cultura e na historia do seu país de orixe Seoane exclama que “Galicia renasce en 
homes novos logo de cada martírio” (Braxe e X. Seoane 1989: 143).

Co título deste relatorio delimítanse por outra parte algunhas premisas na orde 
epistemolóxica dunha historia cultural. Comeza por aceptar de forma tácita como 
hipótese de traballo a existencia dun campo cultural galego durante a etapa de in-
tervención pública de Luís Seoane como intelectual10, por tanto desde comezos dos 
anos trinta até finais dos anos setenta do século pasado. Recoñezo que a hipótese 
pode resultar controvertida, en particular de asumirse a norma excesiva de que sen 
autonomía plena de campo non hai propiamente campo11. Adianto que no criterio 
que aquí se habilita autonomía e heteronomía son valores dialécticos en reaxuste ou 
negociación permanente, o que nos conduce a entendelos como marcadores dinámi-
cos e en ningún caso como extremos absolutos sen gradación intermedia. Pero dúas 
advertencias máis se fan precisas: aínda que Bourdieu describa a miúdo os campos 
culturais en termos nacionais, isto non debería conducir a un mapeo de campos que 
os converta en consecutivos dunha cartografía político-administrativa habitual; alén 
diso, a concepción bourdiana da autonomía non é especialmente eficaz para a detec-
ción de fenómenos complexos de intersección ou hibridación cultural, nin no plano 
propiamente intercultural nin no plano interno ao campo, referido por exemplo ás 
converxencias da cultura popular, a cultura de masas e a cultura burguesa.

Asemade, sen saír desta esfera, querería indicar algo sobre o afortunado rótulo 
deste congreso. Esa mención da dobre cidadanía de Seoane, que como lema alcan-
za unha potencialidade que non debería pasar desapercibida. A apelación á dobre 
cidadanía éo tamén en boa medida a dous mundos e a dúas culturas de instalación 

10 Complementarase o sentido histórico desta categoría e a aplicabilidade desta a Seoane máis adiante.
11 Sobre este debate véxase Figueroa (2001: 111-127). A discusión garda paralelo coa existencia ou non dunha cultu-
ra pública, asunto polo que se interesou González-Millán en varios traballos. Véxase en particular González-Millán 
(2002b), onde se presenta un debate sobre o momento histórico no que en Galicia se pode empezar a falar de cultura 
e espazo públicos. Para unha crítica do modelo sociolóxico bourdiano, con notas relativas á súa aplicación ao campo 
cultural galego, véxase Gónzalez-Millán (1999).
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e acción civil, e aínda a dúas perspectivas diferentes sobre o proceso histórico da 
racionalidade/colonialidade europea e sobre os discursos lexitimadores e de con-
testación desenvolvidos desde Europa e desde América Latina, segundo deixa ver 
con claridade a iniciativa de promover nos primeiros anos corenta as coidadísimas 
coleccións Buen Aire da Editorial Emecé e Mar Dulce da Editorial Nova, cen-
tradas na temática indixenista e a cultura popular latinoamericana, con volumes 
como Popol Vuh ou Guaman Poma, entre moitos outros que, por certo, alcanzaron 
continuidade na obra muralista de Seoane. Estamos así de por parte diante dunha 
mención cuestionadora dos procedementos de comprensión e tradución intercul-
tural, e isto é da máxima importancia tanto en perspectiva política xeral como en 
relación coa posición intelectual de Seoane.

A este respecto, conviría afacerse a pensar a participación dos axentes culturais 
no campo ou sistema sen a clase de restricións subsidiarias do vello principio da to-
talidade orgánica, segundo o cal as culturas entendidas como sistemas encaixarían 
en pezas xeoculturais sucesivamente máis amplas e complexas, de forma que o eixe 
relacional da interculturalidade acaba mostrando unha entidade apenas vertical12 e 
os axentes pertencen univocamente a tal cultura ou a tal campo/sistema. O histori-
cismo romántico xerarquizou as relacións interliterarias e propiciou que ese principio 
xeocultural prestase menos atención da debida a outros dous planos: o das relacións 
que poderiamos chamar horizontais, con niveis de transferencia equilibrados entre 
os repertorios en liza, e o da asociación múltiple. Este último correspóndese coa idea 

12 O principio da totalidade orgánica pode explicarse como un operativo en orixe propedéutico e heurístico 
reclamado pola necesidade de restrinxir o obxecto de estudo, unha cultura nacional, por exemplo. O problema 
aparece no momento en que esa restrición modelizante e provisoria deixa de cuestionarse, queda fixada como 
definitiva e pasa a interpretarse como referencia real e xa non como simple modelo teórico. Fálase de totalidade 
por entender que o campo de produción e consumo cultural habilitado mediante ese protocolo de descrición é 
(quérese) autónomo e autosuficiente. Mesmo, en sentido lotmaniano, que non recoñece en termos heurísticos 
a existencia de espazos de negociación e tradución da diferenza e a alteridade cultural (as fronteiras da semios-
fera, entendidas por Iuri Lotman (1996) como marcos de intercambio e de axuste do dentro/fóra cultural), nin 
tampouco, agora en terminoloxía sistémica, a existencia de interferencias (Even-Zohar 2005: 54-71). E fálase de 
organicidade para resaltar unha comprensión de todo a parte a través da cal calquera elemento considerado pasa 
a lerse como peza fixa dunha estrutura autónoma percibida como síntese culminada e por tanto relativamente 
estábel. Este principio organicista ten repercusión na concepción, de novo redutiva, dos axentes participantes, 
de modo que conxuga mal dedicacións plurais como a que, talvez mellor que ninguén, poida representar Luís 
Seoane. A noción de “talento múltiple”, de liñaxe comparatista, tampouco resolve debidamente este problema 
concreto por reconducilo case sempre ao marco da xenialidade estética. Voltaremos a isto de inmediato.
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de que unha cultura mantén en simultaneidade relacións de intercambio e interac-
ción con varias outras culturas, que incluso non teñen por que pertencer en canto 
conxunto a un mesmo tronco ou a cartografía común ningunha, por dicilo de forma 
gráfica. A organicidade metodolóxica de certos estudos culturais proxecta alén diso 
xeitos de percepción e clasificación da intervención pública de pensadores, artistas e 
escritores en exceso nesgada por filiacións identitarias, o cal, por razóns facilmente 
discerníbeis, é con certeza máis acusado no subcampo literario que en ningún outro 
subcampo cultural. Por suposto, os axentes que toman parte nos campos culturais, o 
mesmo que os espectadores, lectores ou consumidores, estabelecen vínculos de orde 
identitaria e inciden nesas coordenadas, pero tamén o fan noutras varias das que non 
informa con suficiencia unha organicidade como a mencionada.

CAMPO CULTURAL E EXILIO

Parte do até aquí indicado presupón a incorporación dunha referencialidade me-
todolóxica plural para a análise. A central é a fornecida pola socioloxía dos cam-
pos culturais de Pierre Bourdieu, acompañada das réplicas e debates activados por 
unha proposta á que o mundo académico galego dista moito de ser alleo, e unida 
tamén ás dúbidas que suscite a aplicación do método para a análise dunha realidade 
cruzada pola localización física e política no exilio. Neste sentido, procede concre-
tar canto antes un par de observacións.

En primeiro lugar, que a aceptación dunha autonomía relativa do campo cultural res-
pecto do campo do poder e do campo económico13 significa no básico aceptar a existen-
cia dun capital simbólico por repartir e igualmente a convivencia dos dous principios de 
lexitimación e de xerarquización habituais en todo campo, o externo e o interno. Aquel, 
correlativo de factores de tipo comercial; este, dunha acreditación simbólica emanada 
dos propios axentes que participan no campo. Pero o decisivo é que ambos implican 
competencia polo incremento e administración do capital simbólico mencionado.

13 Bourdieu (2004: 27-34) fala adoito disto mesmo, dunha procesualidade por suposto reversíbel cara ao logro 
da autonomización do campo artístico, literario, cultural, sen que isto supoña esixir unha autonomía en termos 
absolutos. Bourdieu sinala incluso que o grao de autonomía máximo alcanzado polo campo literario francés se 
logrou na segunda metade do século .
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En segundo lugar, que descoñezo a existencia de propostas analíticas satisfactorias 
de fundamento sociolóxico-cultural sobre unha realidade histórica como a que repre-
senta o longo exilio galego de 1936, que como é manifesto conxuga como mínimo 
tres vertentes básicas: primeiro, o feito elemental da creba do campo, co desprazamen-
to, desaparición ou silenciamento dun sector moi importante das elites intelectuais e 
artísticas do país; segundo, e non menos relevante, o feito de estarmos a falar dunha 
cultura que coa fundación das Irmandades da Fala en 1916, coa explosión cultural 
dos anos de entreguerras e co pulo civil republicano iniciara un camiño de emanci-
pación converxente cos doutras nacións do estado; terceiro, e tampouco semella un 
dato irrelevante, que sen esquecer destinos como o da zona do Caribe, o exilio dos 
antifascistas galegos vinculados coa esfera das artes e das letras tivo a súa proxección 
fundamental sobre as dúas marxes do Río da Prata, moi en particular a arxentina, 
espazo tamén priorizado pola cuantiosa emigración anterior.

Isto último introduce circunstancias e relacións que non poden desatenderse, 
sobre as cales o propio Luís Seoane tomou nota e partido ao longo do tempo, dun 
modo non comparábel con ningún outro que se poida aducir, incluído o de Cas-
telao. E isto, de entrada xa, por razóns meramente biolóxicas: Seoane chega a un 
exilio que se corresponde como destino co seu lugar de orixe, coa súa cidade natal14, 
e faino antes de cumprir os 27 anos, por tanto con toda unha vida profesional e 
pública por diante. Pero non só isto. Responder á pregunta de cando remata o seu 
exilio é complicado. Seoane non chegou a pensar nunha instalación definitiva en 
Galicia até o mesmo ano do seu falecemento ou pouco menos. En 1949, de regreso 
a Bos Aires tras participar no Congreso da Paz en París, desembarca en Vigo e pasa 
unhas horas con Maside, Laxeiro, Colmeiro, Fernández del Riego e outros amigos. 
En 1960 pasa unhas semanas en Madrid antes de visitar a familia Díaz Arias no 
Castro e reúnese co grupo Brais Pinto, como recentemente lembrou Méndez Ferrín 
na súa columna do Faro de Vigo15. Maruxa Fernández, a esposa de Seoane, referiu 
nalgunha entrevista (X. Seoane 1994: 31) que a policía os incomodou teimosa-

14 Para esta dimensión do encontro (máis que reencontro) de Luís Seoane coa cultura urbana porteña e coas 
redes artísticas alí activas a finais dos anos trinta e nos decenios seguintes é imprescindíbel o catálogo da exposi-
ción Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane, comisariada por Rodrigo Gutiérrez Viñuales e Miguel Anxo Seixas 
Seoane (2007).
15 “Centenarios: Seoane”, 29 de xaneiro de 2010. Carlos Martínez Barbeito foi quen mediou para que se pro-
ducise o encontro no reservado dunha taberna da rúa Noviciado.
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mente nesa viaxe. En 1963 chegan a Galicia e pasarán aquí algo máis de tempo, 
acollidos por Díaz Pardo, quen nesa altura e até 1968 tamén ía e viña entre os dous 
continentes por razóns profesionais e de militancia político-cultural. É o frutífero 
tempo da activación do Laboratorio de Formas e dos alicerces da serie de proxec-
tos destinados á recuperación da memoria histórica de Galicia, co Museo Carlos 
Maside, Ediciós do Castro e a fábrica de cerámicas de Sargadelos. En 1970 Seoane 
e a súa esposa adquiren un piso na Coruña, pero nunca chegaron a ocupalo de 
xeito permanente. Así pois, o regreso non alcanzou nunca para Seoane un sentido 
conclusivo.

Da correlación dos factores que se acaban de apuntar e da excepcionalidade 
dunha situación que creo sen parangón con outras diásporas modernas deriva o 
carácter exploratorio (antes falouse de testado metodolóxico)16 da análise sobre o 
exilio galego e o lugar nel de Luís Seoane. Paréceme acaído neste punto facer men-
ción dunha achega imprescindíbel de Xoán González-Millán (2002a). Trátase da 
súa exploración sobre a formulación discursiva do exilio. Lendo a coñecida compi-
lación de John Glad Literature in Exile, de 1990, González-Millán esquematizou 
un repertorio de cinco trazos mínimos na estruturación discursiva do exilio, de 
todo exilio. Percibirase que son de doada aplicabilidade ao que aquí estamos a 
discutir. Son os seguintes: 1) a persistencia dunha dialéctica fuxida-retorno; 2) 
unha dobre dualidade temporal e espacial vivida de forma axiolóxica, valorando 
en positivo ou en negativo os antes e os despois, os aquí e os alá, intensificados e 
polarizados ademais por un imaxinario destinado a potenciar a percepción da 
distancia entre esas realidades; 3) o predominio dunha retórica experiencial e á 
vez fundacional, sustentada en imaxinarios colectivos de dimensión nacional; 4) 
a emerxencia dunha modalidade de utopismo do porvir que contrasta co carácter 
habitualmente nostálxico dos discursos que expresan a experiencia da emigración; 
e 5) a instauración dunha lóxica tamén diferenciada da propia da emigración e 
orientada á constitución de cadeas sociodiscursivas de cohesión, con predominio 
dos vínculos estabelecidos cos discursos político, etnolóxico, literario e histórico. 
González-Millán (2002a: 9) subliña a necesidade de que a investigación do fenó-
meno do exilio centre a atención “en analizar cómo evoluciona cada uno de los 

16 Porque acaso force a propia heurística bourdiana o feito de incorporar un obxecto de análise como o exilio.
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discursos que entran en esta red de interrelaciones sociodiscursivas, qué aspectos 
del discurso son potenciados y cuáles silenciados, al ser apropiados por la expe-
riencia del exilio”. E a este mesmo respecto permítome complementar o seguinte 
a propósito desa rede sociodiscursiva mencionada por González-Millán. En reali-
dade, as cadeas discursivas de cohesión e de planificación incorpóranse no campo 
social a partir do sistema de disposicións ou habitus dos axentes e das agrupacións 
actuantes. Isto é, a partir das actitudes que foron interiorizadas previamente de 
modo correlativo a unhas condicións obxectivas de existencia e de subsistencia. 
Como campo social, todo núcleo de exilio —en canto exilio cultural-nacional— 
fixa como mínimo seis grandes itinerarios de resposta ou de negociación sociodis-
cursiva con outros tantos destinatarios socioculturais e políticos. Son, respectiva-
mente, os concretados co campo de poder e co campo cultural do país de acollida, 
co campo de poder e co campo cultural do país que o expulsa, co subcampo social 
dos núcleos de resistencia neste último marco e cunha estrutura discreta e menos 
definida correspondente ao resto de núcleos internacionais dese exilio específico 
e mesmo con outros núcleos culturais/nacionais de exiliados que concorren no 
mesmo espazo de acollida17. Naturalmente, a análise dos sistemas de disposicións 
e da correlativa percepción da realidade histórica neses sete sectores é fundamental 
para unha correcta interpretación das dinámicas discursivas en liza, así como para 
o discernimento das relacións obxectivas de subordinación, complementariedade 
e antagonismo (Bourdieu 1991: 342-359) dadas en cada un dos seis campos des-
critos e nas interaccións cruzadas que sucesivamente se activen e desactiven. E isto 
complícase se se entra a considerar —como é esixíbel— os mecanismos de control 
promovidos desde os distintos poderes, en particular o político a través dos apa-

17 No caso do exilio galego en Bos Aires esa estrutura discreta estaría configurada, por unha parte, polos núcleos 
de exiliados galegos en Montevideo, México D.F. e noutras cidades sobre todo latinoamericanas, e, por outra, 
por núcleos de exiliados doutras procedencias radicados na propia capital porteña, tanto procedentes da derrota 
republicana en España como doutras situacións. Seoane publicou en Galicia Emigrante, o 4 de novembro de 
1962, un artigo titulado “Exiliados”, no que entre outras cousas argumenta o seguinte: “Cando hai xa muitos 
anos chegaron a Buenos Aires os primeiros exiliados galegos, alén de, naturalmente, entrar en contacto e amizade 
coas xentes emigradas de Galicia e as súas organizacións, os seus grandes compañeiros foron os desterrados italiáns 
e alemáns que vivian desde poucos anos antes nesta cidade. Reunian-se ao menos un dia á semá. Unia-lles unha 
esperanza comun ainda que fosen distintas as tendéncias ideolóxicas que sostiñan. Alguns cafés da Avenida de 
Mayo de Arua Corrientes [sic] eran centros de tertúlias de exiliados. Asi nasceron algunhas empresas comuns hoxe 
esquecidas” (en Braxe e X. Seoane 1989: 174).
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ratos estatais, coa finalidade de reconducir ou sabotar as actividades e os propios 
metadiscursos dos núcleos de exiliados, inducindo nese campo a aparición de po-
sicións antagónicas ás dominantes cando estas son consideradas perigosas nalgún 
sentido. O réxime de Franco foi relativamente eficaz, a partir de certo momento, 
no combate político polo control societario que tivo lugar tanto na Arxentina 
como no Uruguai.

Hai aínda algo máis que sinalar a propósito das reservas e dificultades meto-
dolóxicas anotadas, en particular se o que se pretende é propiciar en primeiro ou 
segundo plano unha lectura histórica do campo cultural. Nos estudos literarios 
galegos de fundamento tanto idealista como positivista —o cal representa, como 
en todas as partes, unha porción ampla da torta metodolóxica correspondente— o 
corrente é a promoción de pautas performativas reforzadoras dunha autoimaxe ou 
autopostulación. Entre elas, a dunha cohesión negadora ou cando menos relativi-
zadora do conflito e da diferenza cando isto pon en cuestión o discurso identitario 
asimilado. Insisto en que non se trata dunha peculiaridade exclusiva18. Todo o contrario, 
segundo exemplifican casos como o italiano, o búlgaro, o alemán ou o exipcio en dis-
tintos momentos da segunda metade do século  e tamén despois (Even-Zohar 
1993, �iesse 2001). En todo caso, o anterior non é compatíbel cunha perspectiva 
que aspire a informar sobre o campo ou o sistema, nin cara ao interior nin en rela-
ción coas relacións exteriores ou intersistémicas.

18 Non corresponde falar disto de forma central pero apuntarei algo. A apelación ao carácter non normalizado 
da produción e consumo de bens literarios é frecuente cando se analiza a realidade cultural nacional. Tamén o 
é a indicación da anormalidade que isto supón en termos culturais e políticos. Pero esta é case sempre unha ob-
servación de partida, non investigada despois na súa dimensión empírico-sistémica. De modo que se silencian 
por unha especie de pacto tácito as zonas de efectivo conflito entre repertorios, institucións e outros factores de 
colisión. Por exemplo, os existentes entre a literatura galega e aquela(s) outra(s) que a condicionan ou condi-
cionaron en sentido histórico. A pregunta sería esta: pódese facer Historia literaria ignorando as manifestacións 
específicas do conflito e os propios factores de heteronomización do campo? A miña resposta persoal é nega-
tiva. O asunto presenta outra vertente: polas mesmas razóns aducidas, perde calidade e rigor científico unha 
Historia literaria que descoñeza ou omita ese plano desde a parte hexemónica (así, por exemplo, as historiogra-
fías literarias española e portuguesa en diferentes etapas en relación coa galega). Obviamente, este é un asunto 
que dista moito de afectar en exclusiva á literatura galega ou ás outras dúas das que se fixo mención. Máis ben 
resulta ser a práctica habitual de toda historiografía nacional. Con probabilidade, o problema é heurístico antes 
(ou á vez) que ideolóxico. O fondo da cuestión segue a ser a opción por facer historia de modelos socioculturais 
inexistentes obliterando a realidade do campo/sistema. As supostas superacións comparatistas do problema 
distan de selo se —como fixo e fai a comparatística tradicional— poñen en práctica unha abstracción da con-
flitividade cultural e centran os esforzos só no compartido e común.
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A LÓXICA RELACIONAL DO CAMPO CULTURAL

O vector cohesionador citado aplícase tamén con excesos ás identidades individuais 
maiores19 para acabar creando epítomes da identidade colectiva, pezas sólidas e repre-
sentativas dunha forma de concibir a cultura popular e nacional, así como as marcas 
sinaladas como específicas da comunidade postulada. De modo tal que con frecuen-
cia a Historia literaria de base idealista procedeu a blindar dous principios performa-
tivos: o da cohesión cultural da nación, propiciada por un consenso activado polos 
que Even-Zohar chama axentes socio-semióticos da fundamentación nacional (Ma-
nuel Murguía, por exemplo), e o da coherencia persoal e ideolóxica deses epítomes 
que representan a cultura nacional (Rosalía e Castelao, poñamos por caso). A forma 
de subliñar isto último foi adoito a de formular un sentido orientado da existencia 
individual desas personalidades, en definitiva o que Bourdieu (1997: 74-83) estudou 
como “a ilusión biográfica”.

Incorporar un horizonte problematizador da continuidade e da cohesión do cam-
po contribúe a poñer límite a unha fetichización de textos e autorías vinculada cunha 
filosofía da conciencia e do suxeito allea aos grandes debates europeos de mediados 
do século , entre eles o debate sobre a noción de compromiso e sobre a forma de 
entender qué sexa un intelectual ou a significación política da denominada “morte 
do suxeito”. Contribúe por exemplo a eludir os excesos da personalización dos de-
bates públicos, algo que segue a afectar a Luís Seoane e que induce a consideración 
de que só por contraste con outros axentes contemporáneos se pode alcanzar unha 
comprensión cabal do que aquel representou en termos históricos. Á luz da biblio-
grafía e do debate aínda aberto eses axentes son de forma innegábel Castelao e 
Ramón Piñeiro. E quizais, nun plano máis cinguido ao literario, incluso Celso 

19 Todo isto conformou un dos alicerces empregados por Michel Foucault para o concepto de función-autor 
e para a crítica correlativa da continuidade histórica. Foucault chegou á función-autor estudando o funciona-
mento do “nome de autor” en canto pauta discursiva de uniformización e de exclusión de fracturas biográficas 
e históricas. As propostas interesan por impugnaren toda metafísica do sentido histórico e pola incorporación 
dunha atención a algo polo que tamén se interesou a semiótica da cultura, as rupturas bruscas, que desde Tartu 
explicaría Lotman na fase final da súa produción teórica como explosións ou desenvolvementos non graduais e 
non previsíbeis dos procesos culturais. Unha situación histórico-cultural como a do exilio galego de 1936 ten 
necesariamente que acoller esta perspectiva e como mínimo aceptar o principio heurístico de que non todo foi 
continuidade, restauración, resistencia ou espera.
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Emilio Ferreiro —pensemos na poesía— e Eduardo Blanco-Amor —pensemos 
tanto na produción teatral como na proposta sobre o que debería ser un teatro po-
pular para o exilio e a emigración.

Na lóxica relacional do sistema/campo ese operativo resulta non só aceptábel 
senón apropiado, pero naturalmente a condición de que esa lóxica e esa óptica non 
se suspendan e activen de forma continxente. Porque, en efecto, o conflito e as súas 
repercusións no repartimento do capital simbólico existen sempre, en toda situación 
de campo20. Por que salientar isto agora? O motivo é sinxelo e pode entenderse sen 
dificultade acudindo a unha exploración doada. Fágase por exemplo o exercicio de 
ler as monografías sobre Ramón Piñeiro e véxase nelas cal é a comparecencia efec-
tiva de Seoane. Acaso Piñeiro é preciso para interpretar o proceso de Seoane pero 
este non ó é para interpretar o proceso de Piñeiro? É Seoane prescindíbel para a 
intelección dos chamados anos escuros e para explicar o que Xosé Luís Franco Gran-
de denominou “resistencia cultural dunha xeración”? Porque o dato certo é que na 
edición ampliada das memorias de Franco Grande (2004) Seoane aparece mencio-
nado unha única vez e para iso en relación puntualísima cun dos temas de conversa 
recorrentes de Carlos Maside.

En relación coa figura multifacética de Seoane hai un aspecto complementario 
igualmente digno de consideración. No campo cultural existen subcampos en que 
a produción dos bens sometidos ás leis do mercado compiten de maneira máis di-
recta e menos reservada que por exemplo no subcampo literario dunha produción 
restrinxida. A obra plástica de Seoane entra máis nesa dimensión que a súa obra 
dramática, e esta —en particular nun sentido ampliado ao teatral e ao escénico— 
faino en principio máis que a obra poética ou a narrativa. Certamente, actívanse 
e recoñécense debates, discrepancias, conflitos, loitas… de xeito diferente en fun-
ción do medio de intervención atendido, que por outra parte en Seoane non foi só 
artístico, senón que no sentido pleno destas palabras foi político e foi cultural. E 
resulta ben doado medir, por exemplo grazas á publicación dos seus epistolarios, en 
que modo a temperatura dialéctica variaba na predisposición discursiva de Seoane 

20 Certamente, iso é algo que se reforza ou se visibiliza máis canto máis se incrementa a autonomía do campo. 
Dito noutras palabras, cando o principio de xerarquización interna se sobrepón ao de xerarquización externa 
e nos parámetros da institucionalización se pasa do estadio dun nacionalismo literario ao dunha literatura 
nacional, por expresalo como o fixo Xoán González-Millán (1995).
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cando se pasaba duns perfís a outros. Por exemplo, cando resultaba trascendido o 
que el mesmo interpretaba como marcos ideolóxicos e socioculturais do seu labor 
planificador e de construción ou restauración nacional.

Regresarei a todo isto de xeito progresivo. O que agora é necesario introdu-
cir, esquematizando o fío da argumentación feita, son varias observacións que se 
presentarán de forma sumaria e se darán por probadas en termos dunha semió-
tica histórica: 1) todo sistema, toda semiosfera en termos da culturoloxía de Iuri 
Lotman, vive en situación non estábel de axuste dinámico e de conflito ou loita 
de repertorios, intereses, institucións e axentes; 2) a negación do conflito cultural 
forma parte sempre da estratexia institucional orientada ao manexo dos ritmos do 
cambio histórico (con repercusión nos cambios de normas estéticas ou literarias, 
por exemplo; pero sobre todo con incidencia nos factores de distinción e no habitus 
que serve de guía para a intervención pública dos actores socioculturais e tamén do 
público); 3) a afirmación na centralidade e na perentoriedade do conflito é adoito a 
base primeira da activación de movementos dirixidos desde posicións subordinadas 
para facerse co control da situación do campo, motivo este polo que se traslada con 
facilidade á esfera pública a idea de que só os sometidos ou marxinados perciben a 
existencia efectiva da propia subordinación; 4) non sempre e non todos os axentes 
e públicos desprazados a esa marxinalidade manifestan conciencia da súa posición, 
o cal pode explicarse parcialmente desde a noción gramsciana de hexemonía; 5) 
de forma complementaria, serían aqueles axentes socio-semióticos, sinalados como 
intelectuais desde os albores do século  na Francia do affaire Dreyfus, os pri-
meiros en asumir a existencia do conflito cultural, social, político…, e a partir de 
aí os encargados de explorar solucións, que cando se trata de debates de natureza 
artística ou cultural toman case sempre a forma dunha proposta de renovación ou 
substitución de repertorios culturais, literarios, etc.

OS INTELECTUAIS E A RENOVACIÓN DOS REPERTORIOS CULTURAIS

A propósito de Seoane as referencias a conflitos orixinados en diferenzas de aná-
lise ou de discursivización da loita antifascista e da propia construción nacional 
son relativamente ben coñecidas, aínda que será preciso voltar a elas dentro dun 
momento para tratar de velas desde un punto de vista asociado xustamente á dina-
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mización de repertorios e imaxinarios. O que quizais resulte forzado para algunhas 
percepcións, pero non para o que aquí se está a postular, é pensar a Seoane como 
intelectual. Incluso a partir da consideración do compromiso, equiparados no sen-
tido gramsciano os roles do intelectual e o político a través da conceptualización do 
intelectual orgánico e dunha filosofía da praxe.

O motivo radica seguramente no seu activismo permanente, na súa inquie-
tude por facer, algo que o caracterizaba desde novo —“Teníamos la prisa de los 
jóvenes de convertir el pensamiento en acción” (Seoane 1991: 40)— e que talvez 
ficou decenio tras decenio como trazo dunha forma de estar no mundo. Unha 
forma asociada á concreción e ao tanxíbel práctico, ao inmediato e certo, podería 
dicirse, á crítica —ou a unha teoría crítica— antes que á teorización sistemática, 
segundo contribúe a plasmar a compilación dos seus textos sobre arte (Braxe e 
X. Seoane 1996); polo que a primeira vista resulta inconciliábel coa tendencia 
ao discurso abstracto, academicista e distanciado que adoito se atribúe ao inte-
lectual21. Incompatíbel incluso cunha filosofía da conciencia de procedencia fe-
nomenolóxica como a sartreana22. Estamos a falar en definitiva dos motivos que 
explican afinidades como a procurada co Vkhutemas de Moscova ou coa Bauhaus 
e que conforman os alicerces declarados do Laboratorio de Formas como taller: 
integración das artes, reencontro coas artes populares, diálogo da arte coa técnica 
e a industria, reforzo da función social das artes e da literatura a fin de facilitar a 
vida de diario nun horizonte que non desexa abstraerse da procura da felicidade… 
Pero hai algo máis a este propósito. As reservas para ver en Seoane algo máis que 
un grande artista plástico radican para certas ópticas na súa coñecida refutación 
da discusión finalista en termos político-partidarios23, cerna da súa distancia insal-
vábel co socialrrealismo de liña Proletkult ou co de reformulación xa propiamente 
estalinista. Fálase de autonomía, de independencia? Por suposto que si, pero debe 

21 En Isaac Díaz Pardo, no seu habitus e a miúdo no seu discurso público, evidénciase mesmo unha marca 
anti-intelectualista, estimo que non comparecente en Seoane.
22 Sobre a visión intelectual do mundo en Sartre, a lexitimidade filosófica no campo cultural francés e o habitus 
correlativo véxase a análise de Boschetti (1985).
23 Norberto Bobbio fixo unha crítica da noción de compromiso intelectual precisamente sobre esta clase de 
disposición e tomando como referente a situación da Italia posfascista. A súa proposta consiste en opoñer a 
noción de compromiso, que entende suxeita a lóxicas partidarias, pola de responsabilidade, fundamentada na 
dúbida e na elección. Véxase Bobbio (1998: 83-135).
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saberse que no Seoane contrario ao realismo social de marca soviética pesou bas-
tante máis que unha refutación ética da partinost, ou en xeral de todo dirixismo 
e de todo didactismo, o rexeitamento eto-estético do cativo lugar reservado pola 
ortodoxia comunista para a cultura tradicional e, moi en especial, a desconfianza 
política sobre toda forma que incorporase rupturas de linguaxe (plástica, poética, 
escénica, etc.).

Sobre este marco de debate é de novo produtivo regresar a Bourdieu, en particular 
á súa crítica do concepto idealizado de compromiso en Sartre, debedora de análi-
ses formuladas antes polo propio Gramsci e tamén por Mannheim, Lévi-Strauss, 
Barthes, Foucault, Althusser, Derrida ou Bauman. O fondo do asunto é a im-
pugnación do intelectual total sartreano e a da súa autoridade moral, pero sen 
que isto supoña a procura de alternativas no que Foucault denominou intelectual 
especializado, nin tampouco no intelectual intérprete ou mediador de Bauman ou 
de Bobbio24. En Bourdieu subsisten pautas que se corresponden cos debates prota-
gonizados por pensadores como os citados, pero reclama unha atención permanen-
te ao carácter paradoxal e bidimensional da figura do intelectual, que só existiría 
como tal en canto produtor cultural que adquiriu competencia e autoridade nun 
campo autónomo, independente dos poderes constituídos (o económico, o relixio-
so, o político…), e a partir desa situación comprometeu o seu capital simbólico na 
acción política25. Isto último presupón —de aí o paradoxo— unha saída do marco 
en que demostrou capacidades para intervir noutro campo que posúe outra lóxica26 
(Bourdieu 1991: 656). E hai algo máis na súa consideración, en concreto tres facto-
res básicos: a recondución ao plano colectivo da tradicional dimensión individuali-
zante desas destrezas e competencias, pola que Bourdieu chega á conceptualización 

24 Cabería aplicar esas tres etiquetas, entre os contemporáneos de Luís Seoane, respectivamente a Ramón Pi-
ñeiro, Domingo García-Sabell e Rafael Dieste, aínda que non sen reservas.
25 Segundo é recoñecido, Bourdieu elaborou o seu pensamento basicamente por referencia á realidade social, 
cultural e política inmediata, a francesa. Segundo as interpretacións críticas de Bridget Fowler ás que se refire 
González-Millán nun traballo xa citado (1999), esa sería unha das vertentes problemáticas máis serias da súa 
socioloxía dos campos sociais.
26 En relación coa súa propia especialización, Bourdieu clarifica cal pode ser o rendemento do intelectual 
competente como sociólogo: clarificar a estrutura dos campos sociais, a súa lóxica interna e as súas homoloxías 
(a existente por exemplo entre o campo de poder e o campo artístico ou o campo literario), evidenciar a corre-
lación entre habitus e prácticas sociais e culturais subsecuentes e en particular facer transparentes e lexíbeis os 
mecanismos da violencia simbólica. Todo o anterior —insisto— cunha finalidade política.
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do intelectual colectivo, do que sinala un precedente nos filósofos da Encyclopédie e 
para o que fixa unha tarefa principal no combate das políticas do neoliberalismo; 
a reconsideración do obsoleto papel do intelectual como “compañeiro de viaxe” 
do proletariado e dos dominados para ostentar un protagonismo máis directo e de-
fender así mellor a súa propia autonomía, sen concesión a tutelas ou dependencias 
de ningunha clase; e a constitución dunha política e un corporatismo do uni-
versal. Sen entrarmos no debate sobre o complexo encaixe da diferenza cultural 
e nacional na socioloxía bourdiana, parece probábel que Luís Seoane asumiría o 
programa político e sociocultural de intervención na esfera pública asociado 
a estes tres factores.

Itamar Even-Zohar (2005: 194) define os intelectuais como fabricantes de re-
pertorios, concepto este último que designa na teoría dos polisistemas ou dos siste-
mas heteroxéneos os conxuntos de regras e de materiais reguladores da creación e 
do uso e consumo dos produtos existentes no sistema. Para Even-Zohar (2005: 14), 
en consonancia con Lotman, a cultura é o modelo que posibilita a organización da 
vida social. De aí que consecuentemente especifique que un repertorio cultural é o 
conxunto de regras, técnicas e capacidades que habilitan unha forma concreta de 
entender o mundo e de actuar ou intervir nel. Resulta evidente que os repertorios 
culturais son de forma obrigada inventados, consensuados e compartidos. Isto non 
implica a homoxeneidade do sistema no plano repertorial. A heteroxeneidade de 
repertorios, lonxe de ser unha anomalía, é a situación normal nun sistema cultural 
dado, asunto este ao que Bourdieu non prestou tanta atención. Con todo, Even-
Zohar observa que non é doado estabelecer a priori que grao de heteroxeneidade 
pode admitir un repertorio en relación coa súa supervivencia. A miúdo, a percep-
ción dos axentes que interveñen no sistema é que a multiplicación de repertorios é 
un elemento de desestabilización, polo que a acción se dirixe tamén con frecuencia 
a procesos de asimilación, de resistencia ou de síntese, e mesmo de substitución 
repertorial (Even-Zohar 1998).

Luís Seoane foi con toda probabilidade o maior dinamizador do repertorio 
cultural galego no desterro, o maior e máis constante fabricante de repertorios du-
rante a etapa de corenta anos que abrangue de 1936 aos inicios da transición 
democrática tras a morte do ditador. E polo tanto foi tamén o referente máximo da 
enerxía sociocultural do país, de riqueza cabería dicir con Even-Zohar (1998: 
483). Porén, segundo é sabido, o repertorio, ou mellor os repertorios sucesivos 
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promovidos por Seoane non alcanzaron o éxito que nalgún momento el mesmo 
e o seu núcleo máis próximo consideraron que podía chegar. O compromiso 
intelectual de Seoane, apoiado inicialmente apenas polo que en ocasións se deno-
minou núcleo do Café Tortoni e posteriormente por Isaac Díaz Pardo, consistiu 
basicamente nunha loita aberta por unha alternativa repertorial para a cultura 
galega, con manifestacións concretas nas artes gráficas e visuais e tamén nas li-
terarias e escénicas acompañadas dunha acción pedagóxica igualmente relevante 
desde o sector editorial, desde os medios (prensa, revistas culturais, radio) e desde 
a imbricación arte-industria.

REPERTORIOS E ANTAGONÍA

Segundo xa se mencionou nestas páxinas, ese labor pensouse frecuentemente 
como un antagonismo político e cultural personalizado na figura de Ramón Pi-
ñeiro. Sería totalmente incorrecto descartar esta lectura, pero resulta insuficiente. 
En especial se perdura algunha forma de resentimento na análise, algo que sen 
dúbida constituíu unha das bases da propia percepción polo grupo de Galaxia do 
significado global da intervención política e cultural de Seoane na Arxentina. A 
realidade foi máis complexa e máis ampla.

Seoane interveu no campo cultural galego desde o exilio cunha proposta progra-
mática e planificadora que aspiraba á substitución dos repertorios culturais activos 
ou latentes nos distintos subcampos, tanto no plano xeográfico —a Galicia europea 
e as Galicias americanas— como no plano social —cultura burguesa, cultura pro-
letaria e cultura popular. Este programa non se activou en termos históricos como 
unha impugnación global de todo modelo anterior, malia o cal ía moito máis lonxe 
que calquera planificación previa, incluída a do galeguismo de Nós e o Seminario ou 
toda forma continuísta ou conservadora en relación cun tempo histórico que Seoane 
entendía superado. Pero hai algo máis: o certo é que na disposición e no habitus de 
Seoane e do grupo do Tortoni, tamén na súa praxe entendida ao xeito gramsciano 
como modificación desa disposición a fin de alcanzar a transformación das estrutu-
ras obxectivas, dábase unha renuncia a toda concepción doutrinaria da ideoloxía e 
producírase unha asimilación moi sólida da dobre radicación, da dobre cidadanía, se 
quere expresarse así. Creo probábel que nesta vertente fose Rafael Dieste quen máis 
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pulou para que fose así, o cal non sorprenderá a ninguén que coñeza o seu papel como 
publicista en varios medios vigueses na segunda metade dos anos vinte e a continua-
ción dese labor durante a República e os anos da Guerra Civil27.

Lembremos de todos os modos un dos episodios en que cristalizou a oposición 
dos repertorios culturais promovidos por Seoane e por Piñeiro. Refírome á polémica 
que agroma —tras outras tensións máis ou menos contidas— no momento en que 
Piñeiro recibe o texto dramático A Soldadeira, case coincidente no tempo cun dos 
referentes principais da formalización e publicitación do propio repertorio cultural 
piñeirista28. Por suposto, debe terse presente para unha análise desta clase o que Bour-
dieu chama espazo dos posíbeis (1995: 347-355). Noutras palabras: hai que considerar 
que Piñeiro elabora un repertorio para a supervivencia cultural na ditadura e tamén 
que o lanza desde unha revista cultural de Madrid, Ínsula (Piñeiro 1959), titulando 
factores esenciais da literatura galega. Isto é así, hai algo de estratexia para un tempo 
negro, pero tampouco non é todo. Piñeiro formula nese breve texto en realidade algo 
máis amplo e ambicioso que o que o título deixa ver. El mesmo o subliña ao afirmar 
que comprender as notas esenciais que caracterizan a literatura galega equivale á des-
cuberta do que denomina “raíces do noso ser espiritual”. A súa é propiamente, entón, 
unha proposta de repertorio e tamén —de fondo— un programa imagolóxico orien-
tado asemade á vertente da autoimaxe e á da heteroimaxe: como se ven os galegos e 
como os outros ven os galegos. E nese plano é onde Piñeiro introduce as tres célebres 
notas identitarias: o humorismo, o lirismo e o sentimento da paisaxe.

A dura reacción de Piñeiro contra a proposta estética, teatral e política d’A Sol-
dadeira, o conxunto da súas acusacións, non foi un exabrupto incontrolado nin foi 
tampouco un acontecemento súbito ou imprevisto. Na polémica das cartas cru-
zadas —incluídos os borradores rescatados das cartas de Piñeiro que saíron á luz 
pública en Grial en 1991 e que despois foron contestados por Díaz Pardo29—, nos 

27 A razón mediadora diesteana e a súa comprensión fenomenolóxica da intersubxectividade teñen puntos 
de contacto co sinalado a propósito de Norberto Bobbio. Outro aspecto importante é o que afecta á filosofía 
hermenéutica da historia en Dieste, que incorpora fronte ao positivismo e fronte a todo naturalismo a referen-
cialidade do mito. Ambos os planos influíron decisivamente en Seoane.
28 Todos os textos que se mencionarán a este respecto foron recollidos por Alonso Montero (2007: 154-190), quen 
fai tamén unha completa análise dos pormenores da polémica. Dela é debedora a nosa propia proposta analítica.
29 Na polémica participou tamén Carlos Casares. Véxanse en Alonso Montero (2007: 179) os lugares consecutivos 
desta tras a protesta de Díaz Pardo e as súas acusacións de manipulación.
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editoriais correlativos en Galicia Emigrante e noutras tanxencias do enfrontamento 
non plenamente documentadas hoxe en día temos en realidade a colisión frontal 
de dous repertorios polo dominio do campo cultural. Dous repertorios que na-
turalmente se vinculan con dúas posicións de campo, cos respectivos sistemas de 
disposicións ou habitus30 e cos respectivos espazos dos posíbeis.

Mais tamén, digámolo así, con dous relatos, con dúas comprensións da cano-
nicidade do campo cultural histórico de noso —e a iconografía asociada— e con 
dúas prácticas políticas e culturais diferenciadas: unha inspirada polo marxismo, 
o materialismo histórico e a filosofía da praxe e outra inspirada por unha fenome-
noloxía existencial e unha indagación esencialista da identidade colectiva; unha 
radicada con firmeza na historia e nos lugares da memoria e outra localizada en 
orixe nunha antropoloxía filosófica con derivacións psicolóxicas, hermenéuticas e 
metafísicas; unha vocacionalmente pluridireccional e mesmo promiscua nos seus 
referentes artísticos, na integración das artes e na converxencia arte-industria e 
outra debedora aínda das reservas sobre toda vangarda artística que agromaran no 
pensamento estético do sector máis tradicionalista de Nós e o Seminario de Estu-
dos Galegos, incluído desde logo o propio Castelao; unha cinguida á experiencia 
pro-activa do exilio e ao encontro intercultural coas Américas e cunha emigración 
que se aspira a dignificar a través da autoestima cultural e dunha profunda esti-
lización do enxebrismo31 e outra orientada á procura dunha lexitimidade central 

30 Non podo determe agora a ler a esta luz contributos como os de García-Sabell (1983), Carvalho Calero (en Pi-
llado e Sánchez 1985: 7-9) ou Fernández del Riego (1994), decisivos sen dúbida —xunto con outra rede de textos 
non moi ampla— para a localización de Seoane como intelectual, artista e literato na historia cultural, na historia 
da arte e na historia literaria galegas. Nalgunha forma, algo do que desexaría suxerir aparece en tres observacións 
moi conectadas entre si feitas por Carvalho Calero no lugar que se acaba de precisar: 1) a falta de conexión directa 
de Seoane e o seu círculo co Seminario de Estudos Galegos debido á súa preferencia polo traballo político, 2) a 
discrepancia de Seoane co historicismo dos galeguistas máis tradicionais, 3) a ausencia de engarzamento ou filia-
ción directa de Seoane e o seu círculo co grupo Nós e a procura alternativa de vínculos menos tradicionais e máis 
internacionalistas.
31 Véxase tamén aquí González-Millán (2002a). Tras preguntarse polo que achegou de innovador o exilio no 
proceso de institucionalización cultural iniciado en Galicia a finais do século , sinala o analista a necesidade de 
interpretar en termos de experiencia o exilio galego como unha actitude e unha visión pro-activa “en manos 
de un colectivo más interesado en crear un lenguaje cultural innovador que en reproducir fórmulas discursivas 
periclitadas pero todavía cargadas de un alto grado de legitimación. Los exiliados gallegos, y esto se observa de 
forma muy precisa en la labor editorial de Seoane, enmarcaron su actividad en un diálogo a tres bandas entre 
una determinada interpretación del pasado (la memoria histórica), un presente negativo (y por tanto negado) 
y un futuro que no podía sino ser radicalmente nuevo” (González-Millán 2002a: 15).
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acoutada unidireccionalmente a certa idea de Europa e á referencialidade nela do 
pensamento de Heidegger; unha aberta á hibridación cultural e incluso á negocia-
ción dos referentes simbólicos da cultura nacional e outra situada á defensiva na 
ortodoxia identitaria e na axialidade estática da lingua32; unha propiciadora dunha 
arte e unha literatura populares como soporte efectivo da memoria histórica e outra 
favorecedora de prácticas artísticas de marca formalista.

Unha análise desta clase, talvez polarizada e avaliativa en exceso, necesitada 
de matizacións, acaso nesgada nalgunha apreciación, non debe perder de vista 
—reitérase máis unha vez— os respectivos espazos dos posíbeis nin os marcos de 
institucionalización desde os que actuaron Seoane e Piñeiro. Tampouco é conve-
niente abstraerse das respectivas configuracións do concepto de compromiso e da 
interpretación da función social e política do intelectual, nin, en fin, da centralida-
de que un e outro alcanzaron tras a morte de Castelao como axentes dun campo 
cultural galego escindido polo exilio e polo océano, fundamento en definitiva dun 
leit-motiv permanente nas respostas de Seoane ao piñeirismo, ese “estades mal in-
formados” que ecoa sen pausa nas cartas que lles envía a carón dunha estrañeza 
polo silencio e ausencia de resposta a determinados ofrecementos de colaboración 
e en xeral ao labor desenvolvido durante dous decenios. Esta mesma marca, de 
calquera xeito, é ilustrativa dunha clase de relación na que parecería que só desde 
un lado se fai precisa a explicación mentres que desde o outro se exercita con máis 
claridade o control.

Isto ten que ver de novo coa excepcionalidade histórica. Seoane pensa nos ter-
mos acaso utópicos dunha cultura pública33, Piñeiro non pode facelo porque é 
consciente da súa heteronomía e das propias dependencias dun campo cultural en 
estado de excepción, o cal na súa percepción e en xeral na percepción de todo o 

32 González-Millán (2002a: 10) fala da suspensión temporal, por parte da intelligentsia que liderou o exilio, do 
criterio filolóxico “como factor determinante en los procesos de representación y apropiación”. Loxicamente, a 
opción tivo algo que ver tamén coa ampliación do posíbel mercado e coa procura dunha recepción máis ampla, 
en especial, segundo observa o mesmo analista, a clase letrada das sociedades de acollida e o propio campo 
intelectual neses países, co que os exiliados galegos nunca renunciaron a dialogar.
33 “Ironicamente, un modelo aproximado do que debería ser unha cultura pública galega nunha Galicia demo-
crática sería experimentado, cos matices pertinentes, polas comunidades de exiliados e emigrantes galegos no 
continente americano, especialmente na Arxentina, en México e en Uruguay, precisamente nas décadas máis 
duras do franquismo” (González-Millán 2002b: 261).
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piñeirismo non habilitaba a posibilidade dun debate público nin o contraste libre 
de posicións. Alén diso, o que se vén de sinalar como loita de repertorios foi un 
proceso situado nun tempo histórico concreto e definido. Podería pensarse que 
limitado a esa etapa dos anos 50. Porén, é redutivo velo así. En particular porque 
aquelas posicións no campo cultural persistiron e mesmo se reforzaron coa entrada 
de novos axentes e co propio agromar do nacionalismo organizado a partir de 1963. 
Tamén porque as propostas estético-literarias de Seoane resultaron obliteradas pola 
historia literaria e cultural prevalente a partir de reducións formalistas amparadas 
por críticos e historiadores de diverso signo ideolóxico e de diversa adscrición e mi-
litancia nacionalista. E ademais varridas, nalgún caso, polos seus propios epígonos, 
practicantes en xeral dun realismo social fracasado en termos políticos e ineficaz 
en termos artísticos até as rectificacións que se concretarían contra 1975 da man 
de Méndez Ferrín e Alfonso Pexegueiro, ou, noutro nivel, na recepción que do 
pensamento estético de Seoane aparecería algo máis tarde en Atlántica e no núcleo 
de Luzes de Galiza.
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Nos anos cincuenta o círculo de Galaxia (na órbita da editorial do mesmo nome) era 
férreo, selectivo, unidireccional e respondía ao mando único de Ramón Piñeiro. Na 
realidade tratábase (ao entrarmos dentro viámolo) de varios círculos concéntricos, 
un tanto dantescos, en cuxo centro sentaba un único suxeito dominante. Arredor 
do anticomunismo, do europeísmo e do negacionismo da idea de nación, todo iso 
solidificado en núcleo diamantino, articulábase un discurso complexo. O grupo, sen 
nome, terminou por ser denominado piñeirismo. Por evitar a referencia crúa ao líder, 
digamos agora Grupo Galaxia (GG) predominantemente.

No GG explicábase a historia de Galicia desde unha óptica de guerra fría. O cel-
tismo era francamente escarnido. A Idade Media non existía e a súa interpretación 
aprazábase indefinidamente. Da República aceptábase o Estatuto de autonomía e 
esquecíase a inclusión do PG na Fronte Popular. Nunca houbera guerrilla antifascista 
en Galicia. Castelao e o Consello de Galiza constituíran unha especie de aberración. 
Iso si, os que no Exterior, en Bos Aires notoriamente, se mantiñan na definición 
de Galicia como nación ou eran xentes atrasadas e ridículas ou comunistas. Dicir 
comunista non era nomeada ou caricatura, senón unha definición á altura dos días 
marcados pola histeria maccarthysta, acontecida realmente nos EE UU.

En Compostela, daquela (digamos segunda metade do século ) o GG víase 
en dificultades para explicar a figura de Luís Seoane. Na súa obra plástica, poética, 
xornalística, Seoane non encaixaba no marco piñeirista; rebordaba, fervíalle por fóra. 
Seoane era un nacionalista que educaba, en plástica e en poesía, incidindo na Idade 
Media, no pasado castrexo, no severo valor tráxico da emigración económica. Tamén 
era un marxista que no marco da Guerra Fría se situaba na mesma banda do Iberr ca 
Jean-Paul Sartre: velaí a fronteira infinda. O GG chamáballe, con diferentes graos de 
verdade (na verdade podería haber graos?) comunistas a Seoane, Dieste, Lorenzo Va-
rela, Carlos Velo, Soto, Díaz Pardo, Xosé Velo, algún dos cales dominaran coas súas 
artes oratorias o Congreso da Emigración Galega. Pero tamén xuro que lle ouvín eu 
chamar comunista a Valentín Paz-Andrade, quen xamais se deixou anular no seo do 
GG. E alguén volveulle chamar comunista a Valentín no día en que el, con inmensa 
dignidade, formou parte da Junta Democrática de España como nacionalista galego. 
Pero estas son cousas que entran no texto a traizón e que pertencen realmente a outro 
memorando que non sei se producirei.

É material memorialístico este que agora lles estou a representar? Seguramente e, 
por tanto, véxome a min con dezasete ou dezaoito anos en Policarpo Sanz, nun quios-
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co que leva o nome de Letras e que se acomoda en poucos metros cadrados. Dise que 
é propiedade de X. M. Álvarez Blázquez, aínda que o goberna unha muller nova 
que non lle portén ao poeta e erudito cousa. Pasa con balbordo de ferrové-ferrovello 
o trenciño eléctrico de Baiona para nos dicir que aquilo é Vigo, con estrépito. 
Pillo no interior de Letras, ao chou, un libro novo: Escolma de poesía galega, t. IV: 
Os contemporáneos, da autoría de F. F. del Riego. Mércoo; folléoo alí ao pé: no Bar 
Cantábrico. Bato no capítulo de Luís Seoane e, nun alustre de intuición máxica, 
chouto a Lorenzo Varela. Xa eu me impregnara de galaxismo nos cadernos Grial e 
tivera ocasión de aborrecer Rilke. E mais Heidegger, ao lonxe. Era outra dimensión, 
o verso de Seoane; o verso, del dependente, de Varela. Alí estaban a emigración, o 
touro da ordalía de Adaulfo, os irmandiños. Inda hoxe se me confunden os poemas 
de Luís Seoane cos de Lorenzo Varela; e fai ben a miña memoria, o remol da miña 
reminiscencia. Xurei no Cantábrico, con renxer de tranvías ao fondo, que eu tamén 
escribiría un día un poema a Roi Xordo: e abofé que o fixen.

Existe a crenza —moito divulgada— de que a produción literaria galega do Exilio 
non se coñecía no Interior. Non é completamente certa. A Escolma de Del Riego 
ofreceunos unha amosega moi nutrida da poesía galega escrita en América e tal vo-
lume de Galaxia acadou unha boa difusión. De xeito máis restrinxido, iso si, algúns 
privilexiados puidemos follear libros e álbums de obra gráfica e poética de Seoane 
en domicilios particulares. Ramón Piñeiro, que vetara radicalmente Sempre en Ga-
liza, aínda que a obra de Castelao navegaba de bolina impulsada por ventos doutros 
cuadrantes, deixaba ler algúns números de Galicia Emigrante, que Seoane editaba e 
editorializaba con liñas ben diversas ás seguidas polo GG.

Alén de min, os restantes membros de Brais Pinto tamén coñecían a figura e a 
obra de Luís Seoane o día indefinido do curso 1959/60 no que el apareceu por Ma-
drid. Desde logo todos sabiamos da pauliña de comunista que o GG lle lanzara ao in-
telectual e artista galego-arxentino e internacionalista. Isto non importaba demasiado 
porque Brais Pinto ía desapegándose silenciosa pero seguramente do GG. Foi Carlos 
Martínez Barbeito quen nos presentou a Seoane nunha cita moi ben preparada e 
con certo aspecto de clandestinidade nun reservado de La Región Gallega, metro de 
Noviciado. Por precisar, Seoane non quería falar nun café por razóns de seguridade. 
Eu pensaba que Luís Seoane, como nolo pintaba o GG, era un comunista orgánico 
e ortodoxo. Os meus compañeiros debían de pensar o mesmo pero a ningún pareceu 
importarlle moito tal filiación. A uns porque eran espíritos ceibes por raza (Ferreiro, 
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César), a outros porque xa andaban en contacto formal no PCE (Cribeiro, Herminio 
Barreiro). E así todos máis ou menos. No medio da conversa, por parte, e como de-
fendéndose, Luís Seoane avisounos de que os únicos carnés políticos que posuír foran 
os da FUE, do Partido Galeguista e da Irmandade Galega que o sucedeu por decisión 
de Castelao no exilio. A min fíxome moita graza esta explicación non pedida.

Os encontros de Seoane con Brais Pinto, ocorridos en La Región Gallega e nun 
espazo discreto do Centro Gallego de Carretas, foron para nós unha festa. Nunca a 
esqueceremos os sobreviventes do acontecemento. É ben certo que nós sabiamos moi-
to máis de Seoane do que el sabía de nosoutros. Por iso eu lémbroo moi sorprendido 
do noso grao de información política, histórica, artística e literaria. Aínda que menos, 
tamén a nós nos sorprendeu Seoane cos seus coñecementos. Houbo desacordos, alén 
de vastísimas coincidencias.

Seoane, entusiasmado, intentaba inculcarnos precipitadamente episodios e fi-
guras que el pensaba (devoto fervente do que hoxe chamamos memoria histórica) 
que uns mozos educados na severidade totalitaria do franquismo ignorabamos: Huici, 
Manuela Sánchez e as Guerrillas, o atentado a Paz-Andrade, Villafínez e os naifs, 
A Coruña como cidade revolucionaria, o mito da masonaría perniciosa, o grupo Estu-
dantes Marxistas da FUE, os Irmandiños, Don García Rei. O seu nacionalismo era 
expreso e embebíalle todo o discurso. Falaba de Tendenzlitteratur e de Tendenzkunst 
referíndose a Malevitch, Rodchentko, á Popova, a Bertoldt Brech, e non ás formas 
degradadas do socialrrealismo castelán, que eu detestaba ao tempo. Contounos o seu 
apoio, desde Bos Aires, ao movemento 26 de Xullo e a Fidel Castro, contra a opinión 
desfavorábel que dos que estaban a punto de triunfar tiñan Nicolás Guillén e os seus 
amigos exiliados do PSP cubano. Entusiasmábase coa revolución chinesa e sentía cu-
riosidade polo FLN alxerino, cuxo himno informal e lúdico, Ya Mustafa, cantamos 
os de Brais Pinto á saída da xuntanza polas rúas de Madrid. Os compañeiros que xa 
militaban no PCE carrillista sentíronse contaminados por Seoane do nacionalismo 
que eles tamén notaban no corazón. Outros fomos confortados nos nosos desexos e 
nas nosas intuicións. Eran benvidas as preferencias de Seoane por Sartre e o seu dis-
tanciamento de Lukács, poño por caso. Como eu daquela pensaba (fascinado por 
Ben Gurión) na posibilidade dun socialismo nacional israelita, quedei encantado 
que Seoane se amosase sionista de esquerda. Sempre seremos erróneos.

Tiña tantas ganas de nos falar e de nos educar Luís Seoane naquelas xuntanzas de 
Madrid que mesmamente enviaba para dentro parte das palabras. Observei que non 
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pronunciaba a velar de unha, seguramente debido á súa primeira infancia porteña. 
Carlos Martínez Barbeiro, a persoa que nos puxera en contacto con Seoane, sorría 
compracido e gardaba amábel silencio naqueles encontros.

Unha anécdota correu coma a pólvora por Brais Pinto e círculos galegos próximos 
naquel 1959-1960.

Seoane, Maruxa e outros acompañantes subiron a un autobús. Nel, alguén far-
dado de militar negoulle o asento a unha señora xitana. Máis adiante o mesmo 
individuo cedeullo a unha señorona repintada, daquelas que integraban a paisaxe 
madrileña do barrio de Salamanca da época. Seoane increpou ao militar con grave 
perigo da súa integridade. Así era Seoane.

Falaba eu de desacordos ou de discrepancias naquela altura. Non penso que el se 
decatase dos nosos con el. Falo por min: pareceume que a crítica de Seoane ao GG era 
feble e que se reducía ás formas. Á hora de concretar unha acción nacionalista de novo 
fondo e con novas actitudes orgánicas, Seoane limitábase a aconsellarnos que lle pres-
tásemos atención a Dieste e ao seu círculo de Bos Aires. Non se referiu ao Consello de 
Galiza. Como tema práctico propuxo que, entre todos, escribísemos un almanaque 
con contidos nacionais e de esquerda, o que non resultaba en absoluto unha mala 
idea. Por outra banda, Patiño nunca lle confesou que o seu proxecto artístico, e o da 
Gadaña, era incompatíbel co modo estético del, de Seoane. Con todo, Patiño, o noso 
revolucionario plástico, sempre salvou a Seoane (con Lugrís e Laxeiro) da súa crítica 
total á chamada “pintura galega”. Crítica e preferencias das que sigo participando. 
Pola miña banda, podo dicir (este non é un discurso formal senón apenas notas para 
unhas memorias que seguramente nunca sexan escritas) que considero a figura de 
Luís Seoane a do intelectual galego de esquerda máis notábel dos que se cruzaron na 
miña vida. Comparábel só coa figura de Carlos Velo.

“La vida del revolucionario se mueve siempre entre las crestas del deseo y los valles 
de la realidad”. Velaquí unha cita de segunda man de Manuel Sacristán que me ven 
ás teclas da máquina de escribir despois de vela brillar no recente libro de memorias 
de Manolo López. O desexo dominante en Brais Pinto era o revolucionario de eman-
cipación nacional. A realidade esquiva reprimía ese desexo e en tal realidade incluíase 
o ferodo freador do GG. Podo dicir que as conversas con Luís Seoane no Madrid de 
1959-1960 contribuíron a acentuar aquel desexo básico. Do mesmo modo que o in-
centivaron as visitas de Lois Soto, estas dirixidas non só á produción de Vieiros senón 
á fundación final dun partido nacionalista e revolucionario. Uns membros de Brais 
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Pinto acudiron por fin á cita con Soto e tamén coa historia en 1936, e así abrollou 
a UPG e toda a esquerda nacionalista realmente existente nos nosos días. Outros 
compañeiros decidíronse pola experiencia no PCE sen perder o desexo, finalmente 
cumprido en parte, da constitución dun PCG. O PSG verdadeiramente nacional e 
independizado definitivamente do GG acolleu a uns terceiros. E aínda houbo xente 
de Brais Pinto que se mantivo en posicións políticas non partidarias aínda que nacio-
nalistas e de esquerda.

Por iso eu agora evoco, como memoria vivida e desde un ángulo que sei subxec-
tivo, aquela primeira visita de Luís Seoane á España posterior á Guerra Civil e o 
encontro del con Brais Pinto.

Intexérrimo, Seoane non é merecente de maquillaxe histórica por parte da posteri-
dade. E paso xa a describir o Seoane tal e como vexo que foi, en canto home público, 
antes do encontro madrigalego con Brais Pinto. O Seoane que lin, cuxa obra plástica 
analicei, de quen me falaron e sobre o cal escribir. Sempre será unha construción, 
estou certo. Dela fágome único responsábel.

Vexo un primeiro Seoane a camiñar de gabardina e gravata de lazo con Carballo 
Calero uniformado de tenente de complemento, con Santiso Girón serio, que con-
trasta cun Pepe Queizán sorridente, con Carlos Martínez Barbeito anxélico e Paco 
del Riego de cigarro ao enxesgo. Con eles van raparigas de bata ás pintiñas e zapatiño 
baixo sport, que son Lela Serantes, Conchita Vilas, a propia Maruxa e restante elite 
feminina e republicana. Todos camiñan ao Te Baile da FUE que vai ter lugar no 
hotel Compostela. É a FUE, por tanto. Unha FUE que axiña vai ser FUEG, e na cal 
eles e elas loitan por botar abaixo a Ditadura en estado terminal e traguer a república 
e o galeguismo. Seoane é amigo dun funcionario pintoresco e audaz chamado Arturo 
Cuadrado. O que estou a mirar é o Seoane de Resol, coa barraca Resol, ou quen xa 
debuxa figuras indiscretas para Yunque e saúda de lonxe a X. X. González. O que 
se achega ao marxismo con firmeza e que, axiña, licenciado e avogado en exercicio 
defenderá o proletariado integrado na CNT da Coruña. Comparte Seoane un des-
pacho laboralista (dicimos hoxe) colectivo con Ramón Suárez Picallo, o obreiro que 
se construíra a si mesmo como líder nacionalista de esquerda. Este Seoane previo 
desaparece en xullo de 1936 despois de participar, como membro activo do PG, nas 
campañas electorais do Frente Popular e do Estatuto. O seu cartel co motivo dun 
polbo que nos espreme pasou á historia política de Galicia. Moitos anos máis tar-
de, Patrice Lumumba botaría man da imaxe do polbo para definir o imperialismo. 
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Polbo, di Lumumba, ao que lle hai que ir depenicando os goxos antes de lle pisar a 
cabeza. Seoane, Lumumba.

Agora vexo eu Seoane saír dun silencio de supervivencia, en Bos Aires. El non es-
tivera presente a carón de Castelao na grande empresa de A Nosa Terra, de Galeuzca, 
da terríbel viaxe a Francia. Acudira onda Otero Pedrayo para o abrazar e recordarlle 
que el (Seoane) seguía fiel inconmovíbel á causa nacional galega. Morto Castelao, 
Seoane renace con vigor. Sentese convocado á acción. Calca Seoane con determina-
ción o lousado da voye royale (así dixera Malraux), a calzada magna da Historia nosa 
e internacionalista está presente nas deliberacións da Irmandade Galega. Discute con 
vehemencia. Vexo Seoane nos anos cincuenta a fabricar Galicia Emigrante coa axuda 
de Leopoldo Nóvoa. A discutir privada e publicamente co piñeirismo. El está no 
Movemento Mundial da Paz cos comunistas. Sabe que o socialismo real avanza e 
que a decolonización move a humanidade. Non acredita no Mercado Común nin na 
falacia europeísta federal. Seoane prodúcese como pintor, como deseñador gráfico, 
como ensaísta, como poeta nacional e social galego. E inflúe en Bos Aires máis do 
que el mesmo sospeita. Desde a dirección de Galicia inspira a creación dos premios 
literarios do mesmo nome que dota o Centro Gallego. El inventa o boock-design que 
marca a edición arxentina e a galega de aló e de acó. Le milleiros de libros e pensa, 
escribe, soña. Constitúese en faro. Este Seoane que vexo é o que entra pola porta de 
La Región Gallega de Madrid e nos vai abrazando, un por un, aos camaradas de Brais 
Pinto. Este Seoane que nos abraza en Madrid é un varón de cincuenta anos en ple-
nitude de conciencia e de vida. Vexo como os meus camaradas se identifican coa súa 
representación. Tamén me eu identifico, e xa lles avisei que estes son apuntamentos 
subxectivistas para unhas memorias. Nós en Madrid estabamos ben informados a 
pesar do control piñeirista. Coñeciamos aquel Seoane que poucos anos antes apoiara 
o Consello de Galiza e gozara da presenza de Soto, de Pepe Velo e dun Picallo último 
e espléndido no Congreso da Emigración Galega, que sería o ovo de tantas cousas, 
incluíndo entre elas a UPG.

Vexo, en 1963, Luís Seoane que apoia o nacemento da UPG, e este apoio franco 
éncheme de ledicia. Recoñecemento que Seoane rubrica cara a cara en 1968, en pre-
senza dun Lorenzo Varela moi serio que rachara pola esquerda co PCE e que ollaba 
con esperanza cara á Habana e cara a Pequín. E como verdade, sempre revoluciona-
ria, debo seguir dicindo que en 1968, en Bos Aires, vexo un Seoane que simpatiza 
coa UPG, si, pero que non aproba os nosos esforzos por revitalizar o Consello de Ga-
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liza so a presidencia do señor Afranio, da esquerda nacionalista encarnada na figura 
histórica de Antón Alonso Ríos. Que non aproba os nomeamentos de delegados do 
Consello de Galiza: Carlos Velo, México; Celso Emilio Ferreiro, Caracas. Eu mesmo 
e Alfonso Álvarez Gándara para ocuparmos por primeira vez na historia do Consello 
de Galiza unha delegación no Interior. Naturalmente, cando redacte estas memorias 
deberei consignar a miña decepción de 1968.

Aínda que, desde logo, en 1968 Seoane, desde Bos Aires, seguiu con atención 
máxima os grandes acontecementos galegos. A folga e rebelión universitaria. A cam-
paña do 1 de maio organizada polo PCE (Do Ortegal ao Miño). A non menos masiva 
campaña de propaganda co lema Libertade para Galicia que a UPG puxera a andar os 
derradeiros días de 1967. Impresionárono os milleiros de panfletos que convocaron ao 
25 de xullo daquel 68 como CNC (Concentración Nacional en Compostela), tamén 
so a dirección e execución da UPG, o Día da Patria. Estivo atento e solidario coas 
detencións e procesamentos e revoltado contra a tortura. Eu vexo así Seoane inten-
samente noso. Pero non comprendo o Seoane repregado ao piñeirismo no manifesto 
dos 25 que precedeu a Realidade Galega en 1979. En todo caso, eu veño aquí dar o 
meu testemuño e non a me laiar nin a xulgar a quen lle deu á patria moito máis do 
que eu puiden darlle nunca. E dígoo agora que teño a mesma idade que Seoane tiña 
cando a morte o pillou coa súa “traidora maña”.

Dicía que moitos coñeceramos a obra poética de Seoane desde data temperá por 
estar incluída na Escolma de Del Riego (1955), de máxima influencia na construción 
das tendencias poéticas galegas da segunda metade do século . Algún amigo ben 
conectado, como Faustino Rey Romero, emprestoume os primeiros libros poéticos de 
Seoane. Sempre eu me sentín debedor, como autor de versos, do prosaísmo, epicismo 
e historicismo narrativo do poeta Seoane. Foi para min o “sabio da nación”, o vate 
que nos sinala, coa vara do respecto, o camiño da gran marcha cara á liberdade. El é 
o noso Bertoldt Brecht.

Agora volto sobre da obra poética de Seoane: Fardel do eisilado (1952), Na brétema, 
Sant-Iago (1956), As cicatrices (1959), A maior abondamento (1972). Trátase dun can-
to que me acompañou desde a prima mocidade e que condicionou o meu propio 
canto. Síntome solidario do escrito por min no pasado sobre a poesía de Seoane: na 
obra poética de Luís Seoane predomina a dimensión descritiva. Preséntanos sucesos 
e evoca cadros e comportamentos sobre a historia política e social de Galicia e da 
súa situación actual, con gran forza. Sobre todos, o tema da emigración sobrevén 
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constantemente na súa obra. E, así mesmo, os feitos do pasado e presente popular 
e colectivo. Un certo acedume crítico fere o lector constantemente, provocando nel 
desacougo e reflexión. É a súa unha poesía dirixida a configurar a consciencia histó-
rica e social dun pobo asoballado. Nesta dirección o vate actúa como tal, vaticina, 
e ofrécelles aos galegos unha liña mitolóxica (pero verdadeira e científica) de emo-
ción revolucionaria que supera o celtismo de Pondal e os mitoloxemas de todo o 
nacionalismo anterior. Agora o centro do mito é o pobo, as grandes masas sobre as 
que sobrancea un nome cargado de significación, os signos arcaicos e os motivos 
ornamentais da arte popular que veñen desde a prehistoria. Pero a súa dicción é 
ríspida, monótona, pouco matizada e pouco dúctil. Un verso libre brusco e xoto. Usa 
torpemente ou descoñece os recursos da anáfora. A épica de Seoane resólvese xeral-
mente nun discurso achegado á prosa. Foi o iniciador en 1952 da poesía de intención 
política nacional e antifexista en Galicia.

Podía eu falar de Maiakovski. Pero moitas veces, atopándome eu fronte a un 
“Canto” de Ezra Pound para o traducir ao galego, lembreime da poesía de Seoane. 
Algunhas das notas estilísticas que antes atribuín a Seoane e que poderían parecer 
negativas (ou despectivas pola miña parte) encóntranse tamén no verso inglés de E. 
Pound, un dos poetas do mundo máis procurados para o “anosamento” por Álvaro 
Cunqueiro no seu inxente labor de tradutor de poemas. Isto quere dicir, entre outras 
cousas, que a dureza desapracíbel, o dicir prosaico, a brusquidade intemperante son 
características que comparten Luís Seoane e un dos fundadores da contemporanei-
dade poética universal: Pound. Ou sexa, que Seoane fai parte, con Pound, da grande 
aventura histórica que fixo descer o poema dos pináculos e o colocou no meo dos po-
bos ao tempo que esfarangullaba para sempre un sistema retórico que non se movera 
no esencial desde o Renacemento (Bousoño). Naturalmente, cando máis preto está 
o verso de Pound do de Seoane é no Canto LXV, do ciclo de Adams, no que o poeta 
norteamericano fala da Galicia do século  usando (por certo) de todos os tópicos 
dos viaxeiros anglosaxóns.

A totalidade dos presentes senten que Seoane é un grande da pintura galega con-
temporánea; madia leva. Eu quixera agora declarar (o que lles estou arrebolando é 
unha sorte de corrente de conciencia persoal) que nos anos cincuenta e até hoxe a 
pintura de Seoane converteuse, no seu conxunto, en emblema de independencia na-
cional e espírito libre. Primeiro nos domicilios dos vencidos, dos superviventes: cadro 
aquí, libro del ou deseñado por el acolá, debuxos en revistas e carpetas de gravados de 
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Seoane definían os espazos de liberdade de carácter privado. Máis tarde, nos anos 60, 
sobreviñeron as asociación culturais (O Galo, O Facho, Auriense, De Vigo) como loci 
públicos conqueridos con tenacidade e audacia ao dominio franquista. Alí estaban 
pendurados en ben de casos os cadros de Seoane. Para marcar o ritmo visual da revol-
ta e do desexo de reinstauración. Finalmente estivo a plástica de Seoane en interiores 
poderosos e, nun caso, o Museo Carlos Maside, relacionada coa industria cerámica 
de deseño galego. (Seoane entraba nas grandes coleccións corporativas). En calque ra 
es pazo, digo, fechado no que berren en cromatismo cadros de Seoane, en calquera mesa 
en que se abra un álbum de gravuras de Seoane, en calquera sitio aberto no que un 
mural ou fresco de Seoane se manifeste, alí estará a definición plástica da nación 
en estado de procura arelante da propia plenitude identitaria. O gravador (eu pre-
fíroo; en especial o xilógrafo), o pintor de cabalete, o deseñador industrial (haino) e 
o de libros e publicacións, o muralista foron configurando as cores, as liñas, as formas 
emblemáticas deste pobo incompleto e, consciente ou inconscientemente, os galegos 
senten isto así como eu estou a intentar dicir. Seoane é o Miguelanxo que pintou a 
Capela Sixtina da empresa nacional-popular coas cores do século .

Hai multitudes que recoñecen esta dimensión colectiva da obra de Seoane. Eu 
encóntrome, como suxeito individual, no interior desa masa en movemento. Pero, 
permítanme que insista, o que lles conto non é senón un monllo de notas destinadas 
a se desenvolver nun texto autobiográfico. Como integrante da multitude, eu estoulle 
moi agradecido a Seoane pola súa lección indelébel e por todo aquilo que el lle entre-
gou á Patria. Fago a miña memoria privada tamén. Tiro do Fondo dos Espellos.

Eu estou preso no Centro Penitenciario de El Dueso, Santoña, Cantabria: unha 
cadea famosa e por moitos conceptos primorriverista. Cumpro alí condena a conse-
cuencia das miñas actividades na organización da UPG en clandestinidade. Ou sexa: 
comunismo de práctica nacionalpopular galega. Confeso agora eu ser unha persoa 
que odia falar de si e, moi especialmente, das súas experiencias en materia de interro-
gatorios, de persecución e de cadea. Agora non teño outra opción que facer aquilo do 
que non gusto.

Por tanto: isto é El Dueso. Unha impoñente construción represiva, diciamos. O 
centro panóptico permite que os penados paseen ben vixiados por unha área ao ar libre 
de Cantabria, riba da bela praia de Berria e con gaivotas latricantes sobre as cabezas. 
Os presos poden cultivar pequenas hortas. Pero cada tardiña o toque de corneta fai 
formar os presos e estes (sempre de marrón) volven aos sombríos edificios e redúcense 
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ao silencio das celas e das chamadas aglomeracións. Celas ás que acceden en masa 
parda e silandeira, adoitaba marmañar.

En celas baixas, cos tolos, cos perigosos, vivo eu. Un día a censura carceraria 
permite que chegue a min un sobre no interior do cal se inclúe unha publicación 
de Bos Aires. Ela é Cuco-Rei, folla voante tipo Resol, setembro 1970. O inspirador 
é Luís Seoane. Tal Cuco púxome o corazón de pé, como adoitaba dicir alguén moi 
achegado a min. Na publicación Cuco-Rei incluíase un poema dedicado a este que 
lles fala por Lorenzo Varela, “Cantiga nova que se chama cadea”, que en realidade 
estaba dirixido a todos os presos antifranquistas. Seoane estaba alí. Este relator, ao se 
lembrar a si mesmo en estado de preso antifascista, nunca esquecerá o xesto dirixente 
de Seoane, e a potencia cordial e partidaria de Lorenzo Varela. Zarrapechados nas 
celas, os presos entraban neles mesmos, cada un no propio altomar, como dixera Ma-
nuel Antonio, a quen Seoane veneraba. Comezada a rolda da voz dos gardas civís de 
sentinela arredor dos muros de El Dueso. “Alerta el uno, el dos, el tres…”. Un xitano, 
veciño meu, da planta de riba, entoaba unhas carceleras e as galerías escoitaban en 
silencio. El Dueso, Santoña, Cuco-Rei.

Pouco despois de eu cumprir a miña condena, Luís Seoane debuxaba as ilustra-
cións e a portada da Poesía enteira de Heriberto Bens. Alí, nas ilustracións de Seoane, 
están os guerrilleiros dos anos corenta e os estudantes insurrectos dos anos sesenta. 
Como eu podería lembrar sen emoción a Luís Seoane, a Lorenzo Varela agora, aquí, 
no Consello da Cultura Galega?

Dicía Erich-Maria Remarque que todo suxeito que viviu unha guerra levará esta 
dentro o resto da súa vida. Todo aquel que viviu a cadea terá esta incorporada tamén 
mentres vivir, maniféstea francamente ou garde a súa experiencia no segredo ou, mes-
mo, a transfigure en lingua literaria. A entrada de Cuco-Rei na cadea de El Dueso 
constitúe un episodio memorábel da miña vida. Estoulles a transmitir unha historia de 
vida, seguramente innecesaria ou extemporánea nun congreso académico coma este.

E como lle explicariamos Seoane aos que non o coñeceron e que van sendo, polo 
paso do tempo, maioranza? Era un suxeito persoalmente tenro e apaixonado, fiel 
aos principios e solidificado cos amigos, vellos e novos. A súa curiosidade levábao a 
pescudar nas máis diversas direccións: no pensamento, na teoría da arte, na historia. 
Converteuse nunha das persoas mellor informadas en materia de ciencias humanas 
que deu Galicia no século . Individualista e ao mesmo tempo solidario, discutía 
con vehemencia e dificilmente se deixaba convencer. Os seus grandes cambios de 
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punto de vista, digamos políticos, procedían de graves reflexións e profundamentos 
posteriores á discusión. Sabía, como G. Lukács (non apreciaba a estética deste mar-
xista, ollo), que entre o pensamento e a práctica debe mediar o partido ou, en caso 
contrario, o suxeito intelectual pérdese. As súas adhesións partidarias oficiais foron 
(en orde cronolóxica) a FUE, o PG, a Irmandade Galega. Apoiou o Consello da 
Galiza até un intre que eu non sabería precisar. Máis que probabelmente pertenceu á 
masonaría (triángulo Ronsel?, loxa Faraldo?, loxa Prometeu?). Pero Seoane non goza-
ba na célula, na reunión, na asemblea. Impacientábase cos irmáns obtusos, laiábase 
da perda de tempo. E regresaba á reflexión solitaria, á conversa informal con amigos 
e próximos escolleitos. Tivo duros enfrontamentos co nacionalismo bonaerense que el 
consideraba errado, desinformado e inferior e dun de tales xurdiu precisamente 
Cuco-Rei. Pero tamén combateu contra Celso E. Ferreiro cando este era un ídolo 
de toda a xuventude antifascista, non só de Galicia senón de todo o territorio espa-
ñol, figura representativa da UPG no exterior e delegado do Consello de Galiza en 
Caracas. Xamais conspirou contra ninguén nin constituíu camarilla nin intrigou nin 
montou ichós para ninguén caer neles. Soubo rectificar cando o considerou oportu-
no e facer autocrítica coa mesma severidade coa que fixera crítica. Era home sensíbel 
e levaba unha tristura dentro. Pensaba que non tiña os recoñecementos de que era 
merecente nin na Galicia interior nin na súa Galicia emigrante. Queixóuseme de que 
non fora chamado á Academia Galega. Na súa xenerosidade, nunca quixo decatarse 
de que a Academia estaba gobernada nos días das súas queixas por algún dos que 
foran vellos camaradas del na FUE. E el áchase agora na compaña excelente de Celso 
Emilio Ferreiro ou de Uxío Novoneyra, aos que tamén en vida lles deran coas portas 
da Academia nos fociños. El sempre acreditou no talento (ou talvez no xenio) de 
Eduardo Blanco-Amor. Para editarlle a este A esmorga, prohibida na totalidade pola 
censura, Seoane reuniu os cartos necesarios e creou, co seu estilo inconfundíbel, a 
editorial Citania sen se chufar nunca desta nin doutras anteriores empresas desintere-
sadas. Así despediu, corazón ao vento, Eduardo a Seoane con ocasión da morte deste: 
“A súa existencia rigorosa, tan rica en entorno e en intimidade, discorreu en tertulias 
divagantes, sen impaciencias, sen exitismos facilóns, sen superfluas desviacións —un 
en dous—, á beira da súa Maruxa, da nosa Maruxa, nun fogar no que o cariño se 
compartía co traballo e coa conmovedora fidelidade a un sino común”. Coas palabras 
tomadas a Eduardo Blanco-Amor poño fin á miña intervención sobre Luís Seoane. 
Beizón por me prestardes ouvidos.
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O obxecto do presente relatorio, as relacións durante a maior parte da ditadura de 
Franco entre os exiliados do nacionalismo galego e os galeguistas que actuaron en 
Galicia, é unha cuestión da que pouco novo podo dicir a estas alturas no que atinxe 
aos feitos relevantes, case todos ben coñecidos hoxe grazas aos artigos, monografías, 
recompilacións de documentos, correspondencias, sínteses biográficas, memorias e 
facsímiles das principais publicacións periódicas que saíron do prelo nos últimos 
anos1. Outra cousa é a presentación e interpretación acaídas deses feitos, que veñen 
sendo máis munición de confrontación política que materia prima dunha análise 
historiográfica propiamente dita. Gran parte dos estudos publicados procuran, ora 
a defensa a morte do exilio e nomeadamente das ideas e accións de Castelao, coa 
conseguinte condena explícita ou implícita da traxectoria dos galeguistas do in-
terior (B. Alonso, 2000; X. C. Garrido, 2009), ora a xustificación desta última 
e moi especialmente a de Ramón Piñeiro (C. Casares, 1991; M. Barros, 2009). 
Por fortuna, non faltan os intentos de ofrecer unha visión o máis obxectiva posible 
(X. Castro, ed., 2000: 17-74). Pola miña parte, aínda que tampouco podo despren-
derme totalmente das miñas preferencias ideolóxicas, esforzareime por conseguir 
aquí un achegamento que persiga sobre todo unha explicación das posturas de 
ambos os bandos baseada o máis posible na consideración dos condicionamentos 
reais que operaban nese momento sobre uns e outros e non tanto no que cada quen 
desexe a posteriori verbo das actuacións pasadas deses actores. 

E para empezar teño que dicir que, na miña opinión, este é un asunto relati-
vamente secundario na evolución do nacionalismo galego da segunda metade do 
século . O galeguismo político na emigración, que adquire certa forza dende 
os comezos da fase rexionalista nos anos oitenta do século  (Beramendi, 2007: 
327-332; Núñez Seixas, 1992), aínda non sendo totalmente irrelevante, nunca foi 
factor decisivo para o desenvolvemento do metropolitano, incluído o período que 
agora consideramos, que en principio sería o máis favorable para o contrario. O ver-
dadeiramente decisivo para o nacionalismo galego, tanto na posguerra como des-
pois de 1960, non foron as posturas e actuacións dos exiliados nin as súas relacións 
co interior, senón a realidade da ditadura e as decisións que, moi autonomamente 
respecto do exilio, adoptaron perante esa realidade os poucos militantes que ficaron 

1 Véxase unha relación non exhaustiva na lista de referencias que figura no remate deste traballo. 
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no “interior” e os que se incorporaron despois. É certo que o legado da obra do 
Castelao exiliado contribuíu positivamente á reactivación do nacionalismo galego a 
partir de 1963-1964, pero esa reactivación produciríase igualmente en ausencia de 
tal legado con só algunhas variacións discursivas non fundamentais. 

En todo caso, e volvendo á relación que nos ocupa, coido que debemos ter en 
conta varios feitos que a condicionaron moito e que, polo tanto, son clave para ex-
plicarmos as tensións e diverxencias que tanta tinta fixeron correr despois.

O primeiro feito é, obviamente, a radical diferenza entre as situacións en que 
exiliados e galeguistas do interior vivían e desenvolvían o seu labor, situacións que, 
aínda cambiantes dentro e fóra co paso do tempo, seguiron sendo moi distintas 
en todo momento. En Galicia, a durísima e sistemática represión practicada pola 
ditadura impoñía unhas dificultades case insalvables para a organización e a acción 
políticas clandestinas. Xa que logo, o obxectivo maior do nacionalismo residual do 
interior tiña que ser acabar coa ditadura para recuperar uns niveis, aínda que fosen 
imperfectos, de seguridade e liberdade. E para isto era imprescindible a unidade de 
todos os antifranquistas e moi especialmente o concurso das forzas democráticos 
de ámbito español. 

En cambio, no exilio nin a vida nin a liberdade dos nacionalistas corrían pe-
rigo, polo que a prioridade estaba tamén en acabar coa ditadura, pero mantendo 
a posición conseguida por Galicia en 1936 (que non estaba parlamentariamente 
asegurada) e, se era posible, mellorala. E para iso era imprescindible o apoio firme 
dos nacionalismos catalán e vasco ás reivindicacións do galego e a loita sen conce-
sións contra as posturas antiautonomistas da maior parte dos partidos democráti-
cos españois do exilio. De aquí o programa inflexible e invariable que mantén con 
belixerancia o exilio galego de principio a fin: como mínimo a restauración da II 
República, culminación da autonomía de Galicia incluída, e como máximo unha 
III República federal/confederal. Calquera mención á posibilidade de rebaixar ese 
programa ou de partir outra volta de cero nun hipotético proceso constituínte pos-
ditadura era considerada pecado político mortal.

Estas diferenzas son probablemente a causa maior das discrepancias pero non a 
única, polo que na miña opinión tan erróneo sería ignoralas como pretender deducir 
os termos do contencioso exclusivamente a partir delas. 

O segundo condicionante é a dobre fractura xeracional e territorial que os acon-
tecementos impoñen ao nacionalismo galego. As diferenzas xeracionais, sempre 
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presentes nalgunha medida na dinámica interna de todas as formacións políticas, 
adquiren no noso caso unha forza maior polo feito de que os dirixentes con máis 
auctoritas e potestas do PG de anteguerra desaparecen de Galicia, ben porque son 
asasinados (Alexandre Bóveda, Víctor Casas, Ánxel Casal), ben porque conseguen 
fuxir ao exilio (Alfonso Castelao, Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo). Os 
poucos séniors que fican vivos e libres no interior (Ramón Otero Pedrayo, Manuel 
Gómez Román), malia o respecto persoal que merecen, non teñen perante os no-
vos o peso político suficiente. Son algúns destes mozos, forxados nas Mocedades 
Galeguistas, os que toman o mando, convencidos ademais de que, logo do tráxico 
fracaso histórico dos seus maiores, só eles están capacitados para dirixir todo o na-
cionalismo galego, o de dentro e o de fóra, como eles mesmos se encargan de deixar 
claro autonoméandose nalgunha ocasión “xeración do 36”2. A esta fractura xeracio-
nal súmase a territorial (interior/exilio), agravada por dificultades case insalvables 
para manter unha comunicación regular e segura entre as dúas beiras do Atlántico. 
E isto amplificou o efecto separador provocado pola causa maior xa citada. 

Pero aínda hai un último aspecto que ter en conta: o factor individual. De 
incidencia moi variable en organizacións grandes que actúan na legalidade, a súa 
repercusión é decisiva cando se trata de organizacións minúsculas e á defensiva, 
actúen ou non na clandestinidade, pero especialmente cando se dá esta condición. 
No noso caso, este factor acada cotas máximas que serían impensables nunha si-
tuación de funcionamento normal do nacionalismo galego. No interior, logo da 
reconstitución do PG, Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego son dende 
un principio os que máis inflúen na definición da liña política e da táctica do PG 
e, como ben sabemos, o primeiro acabará sendo o ideólogo que, sen alardes de 
mando e coma quen non quere a cousa, dominará sen contestación a traxectoria 
do grupo. 

No exterior, o prestixio de Castelao e a súa actividade incansable en todas as fron-
tes supera algunhas reticencias iniciais e acaba dando paso a un auténtico culto á per-
sonalidade, que se amplifica aínda máis despois da súa morte, co que a liña marcada 

2 Vid. os acordos do Comité Executivo do PG e o desafortunado escrito de traslado a Castelao (redactados 
por Fermín Fernández Penzol), que provocou un dos momentos de maior tensión entre ambas as partes: 
“Nesto é intransixente a mocedade do g do trinta e seis que é a que fixo, hoxe xa homes, o miragre de facer 
rexurdir ao Partido sen acobardamento nen desacougos” (X. Castro, ed., 2000: 350-355).
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por el prevalece na Irmandade Galega en todo momento, aínda na súa ausencia3. Xa 
a finais de agosto de 1939, con Castelao aínda en Nova York, o Grupo Galeguista 
de Bos Aires pídelle que asuma a xefatura de todo o PG, cousa que Castelao acepta 
decontado (o 6 de setembro) como o máis natural dadas as circunstancias, advertin-
do, iso si, que o seu asentimento implica que os demais aceptan a liña política que 
propón: superación do estado integral para ir a unha República Federal, “basada nas 
nacionalidades e como superación do republicanismo pimargaliano e rexionalista”. 
Ademais, “no caso de que os nosos anceios sigan desatendidos e incomprendidos 
pol-os orgaismos chamados nacionales da República Hespañola entón declararnos 
separatistas e traballar exclusivamente pol-a independencia da nosa patria”. Nos días 
seguintes escribe longas cartas a varios compañeiros do exilio, entre eles Sebastián 
González García-Paz, Luís Soto e Rodolfo Prada, nas que lles comunica a boa nova, 
enumera polo miúdo os seus moitos méritos e sacrificios a prol da democracia e do 
autogoberno de Galicia dende 1936, sospeita que o grupo de México non vai aceptar 
de bo grao o seu nomeamento, fai durísimas críticas a Suárez Picallo mesmo aludindo 
á súa “pederastia”, intercala algúns comentarios antisemitas ao comentar a situación 
internacional, insiste na liña política indicada e, en todo caso, demostra que ten moi 
interiorizada a súa condición de líder maior do que queda do nacionalismo galego4. 

Pois ben, como veremos, as diferenzas de carácter, de modos de analizar a rea-
lidade e de achegarse á política eran tan grandes que tamén contribuíron o seu 
a abrir unha fenda cada vez maior entre os primeiros e o segundo, fenda que se 
traduciu nunha fonda desconfianza política mutua. Desconfianza á que sen dúbida 
contribuíu, non pouco, a propensión deste Castelao dos primeiros anos do exilio a 
sobrevalorar a forza dos nacionalismos catalán, vasco e galego para forzar o resto 

3 Isto non quere dicir que absolutamente todos os galeguistas/nacionalistas exiliados formasen unha piña 
unánime arredor de Castelao. Habíaos desconformes, por uns motivos ou por outros, coa súa liña política 
ou mesmo co seu liderado. É ben coñecido o caso de Eduardo Blanco-Amor, que colaborou nos primeiros 
números de A Nosa Terra, pero non tardou moito en afastarse, ao contrario que Alonso Ríos, Rodolfo Prada 
e outros, que se mantiveron incondicionais en todo momento. O propio Luís Seoane discrepou ás veces. Non 
obstante, o nacionalismo do exilio organizado nas Irmandades Galegas de Arxentina e Uruguai si practicou 
sempre ese culto á personalidade de Castelao. Non hai máis que ver o alarde informativo de A Nosa Terra so-
bre os banquetes e homenaxes que se lle dedican, a reprodución in extenso de todos os seus discursos en Bos 
Aires e Montevideo, a cantidade de artigos da súa autoría fixando doutrina ou as frecuentes reproducións de 
fragmentos de Sempre en Galiza a partir de 1944 e máis aínda despois da súa morte en 1950. 
4 Cartas en Núñez Seixas, ed., 2000: 300-321. 
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dos partidos democráticos españois a aceptar unha España confederal5. E se ben 
resulta simplista, e mesmo falaz, reducir o esencial das relacións interior-exilio á 
confrontación Piñeiro versus Castelao nos anos corenta, como fan algúns, tam-
pouco podemos ignorar totalmente a incidencia deste factor6.

A suma destes tres condicionantes dá lugar nos anos corenta a unha pugna máis 
ou menos aberta polo mando de todo o nacionalismo entre a dirección do PG recons-
tituído e a da Irmandade en Sudamérica. Vexámolo con algo de detalle.

5 Son moi numerosas as mostras dos soños políticos de Castelao na súa correspondencia e escritos políticos des-
tes anos. Vid., por exemplo, ademais das cartas mencionadas, a que lle escribe dende Bos Aires a José Antonio 
Aguirre o 3 de xaneiro de 1945, na que, de acordo coa reorganización do PG no interior e coa forza que percibe 
no galeguismo do exilio, afirma: “Ha sonado la hora del renacimiento político de Galicia y este hecho significa 
la muerte del centralismo castellano”. Ou ben: “la verdadera revolución hispana […] será obra de vascos, galle-
gos y catalanes. Galeuzca es la única entidad política con nervio revolucionario […]. Ahoguemos a Castilla con 
nuestro ideal confederativo” (Núñez Seixas, ed., 2000: 489-502). 
6 Polos motivos que fose Ramón Piñeiro sentía por Castelao unha fonda antipatía política que procuraba disi-
mular pero que afloraba arreo. Para el, Castelao era unha boa persoa e un grande artista que, forzado polas cir-
cunstancias, tivo que asumir un protagonismo político. Desta premisa, expresada moitas veces por oral e por 
escrito, deducía unha conclusión que non verbalizaba publicamente, aínda que ás veces si en privado: Castelao 
non estaba preparado para asumir ese papel de líder e foi, malgré lui, un mal político. Esta antipatía foi unha 
constante en Piñeiro ata o final da súa vida. As súas primeiras manifestacións son anteriores ás discrepancias 
sobre mando e táctica entre exilio e interior. Con este ton despectivo despachaba o labor de Castelao na súa 
carta a Ben-Cho-Shey do 6 de xaneiro de 1940: “Castelao está en New-York faguendo dibuxos de negros” 
(Garrido Couceiro, 2009: 12). Esta antipatía acrecentouse, aínda que disimulada, cando as discrepancias 
tácticas pasaron a ocupar o centro das relacións, e manifestouse na súa negativa a agardar en París a chegada 
de Castelao para axudalo na súa función de ministro do Goberno Giral e en numerosas valoracións na súa 
correspondencia deses anos.
Esta actitude segue viva mesmo no momento de obrigada exaltación de Castelao, o da súa morte. No número 
extraordinario de homenaxe, de 76 páxinas, que A Nosa Terra publicou o 25-VII-1950, a necrolóxica de Piñeiro 
(o único texto seu que aparece en ANT nos trinta anos de vida da publicación), forzosamente laudatoria, omitía 
totalmente a dimensión política de Castelao e reducíao a “símbolo moral” de grandes calidades tamén exclusi-
vamente morais: “…a door coleitiva pol-a perda d-un home maniféstase poucas veces na historia de cada povo. 
Nin a cencia do sabio, nin a groria do artista, nin a sona do político abondan para producila cando chega a hora 
da morte. Soio diante da bondade xurde a plenitude da adhesión humán. […] Castelao era o símbolo humán 
das arelas morales do seu povo, das arelas de bondade e de xustiza que sempre están aniñadas na sensibilidade 
coleitiva […]. A sua obra, sempre animada pol-o patetismo de toda i-alma sinceira […]. Apagouse a sua vida, 
pro o seu nome brila no mundo galego co-a inmensa forza mítica d-un símbolo moral”.
E en 1986, cando Castelao levaba 36 anos morto e se cumpría o centenario do seu nacemento, Ramón Piñeiro, 
daquela presidente do Consello da Cultura Galega, negou toda colaboración e axuda desta institución ao Con-
greso conmemorativo que organizaron a Fundación Castelao e a USC, so pretexto de que non era función do 
Consello organizar congresos. Isto cando un ano antes o Consello financiara con cuantiosos fondos o Congreso 
sobre Rosalía e cando só dous anos despois fixo o propio con varios dedicados a Otero Pedrayo.
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AS RELACIÓNS EN VIDA DE CASTELAO

Como é natural, a reorganización política do nacionalismo empezou antes no exilio 
que no interior. O 13 de decembro de 1941 o Grupo Galeguista e a Agrupación 
Artística e Cultural Ultreya de Bos Aires converxen na fundación da Irmandade Ga-
lega baixo a presidencia de Antón Alonso Ríos e con Castelao á cabeza da Comisión 
Cultural7. A postura inicial da nova organización supón unha radicalización nacio-
nalista respecto da práctica política do PG de anteguerra, nunha sorte de retorno ao 
programa de Lugo de 1918, e cunha actitude de clara belixerancia fronte aos partidos 
de ámbito español polo seu menosprezo da autonomía de Galicia. Tal expresa un arti-
go de Alonso Ríos8, onde tras cualificar a Galicia, Euskadi e Cataluña de colonias de 
Castela di o seguinte: “Nin monarquía nin República do 31. As nazóns da Penínsua 
rexurden â vida mirando, non para Madrí, senón cada unha para si mesma. Sinten a 
necesidade de camiñar pol-o seu pê e rexir os seus propios destinos. Esto é o pirmeiro, 
o urxente, o impostergábel. Dempóis esperan que os intereses comúns i-o sentimen-
to d-irmandade as xunten n-unha unión libre de pobos libres”. E un pouco antes 
Castelao manifestara, con algo máis de moderación, a necesidade de dotar a España 
dun “Estado plurinacional” en forma de “República federal”9. Este é o eixe maior da 
política do galeguismo organizado no exilio en plena II Guerra Mundial e cando o 
resultado final desta era aínda incerto. Tres anos despois, cando a derrota de Alemaña, 
Italia e Xapón xa estaba cantada, estes obxectivos reafírmanse con maior vigor10. 

7 Vid. o primeiro número da renacida A Nosa Terra (n.o 425, 28-VI-1942), voceiro da IG, onde aparece a com-
posición do Consello Directivo e se dá noticia das actividades feitas: conferencias de Castelao, Blanco-Amor e 
Alonso Ríos en Bos Aires, Rosario e Mendoza, diversos actos culturais e establecemento de relacións cos grupos 
de Montevideo, Santiago de Chile, A Habana, Nova York, México, Rosario, Mendoza e La Plata. Nese mesmo 
mes de xuño créase a secretaría política das Mocedades Galegas de Arxentina. 
8 “Ren de partidos hespañoles. Os patriotas galegos debemos pensar en Galiza” (ANT, n.o 426, 25-VII-1942, 
p. 1). Na p. 3 reprodúcese o “Manifesto das Mocedades Galegas”, de idéntica orientación autodetermi-
nista-confederalista. 
9 “En este fin de año…”, Euzko-Deya (31-XII-1941), in J. Beramendi, ed., 2000: 205. 
10 No artigo “Con toda lealdade” (ANT, n.o 429, 25-VII-1944) a IG fixa postura na cuestión da posible 
unión das forzas do exilio. Logo de reproducir as palabras finais do primeiro libro de Sempre en Galiza, 
acabado de saír do prelo, afírmase que o afán de concordia dos nacionalistas galegos baséase en tres puntos: 
respecto á Constitución de 1931 pola súa orixe democrática, promulgación inmediata do Estatuto de Galicia 
e restauración dos de Cataluña e Euskadi e “Constitución próisima do Estado hespañol en réxime federal”. 
Adheriríanse a un organismo unitario en canto aceptase estes puntos. 
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Deste eixe derivan as tres liñas maiores da acción política da IG nos anos seguintes, 
que son: organizar e adoutrinar o maior número posible de exiliados e emigrantes 
mediante a propaganda oral e escrita e o establecemento dunha rede de grupos por 
toda Iberoamérica, cubrir o déficit institucional de Galicia respecto de Cataluña e País 
Vasco e consolidar unha alianza estable e activa cos nacionalismos catalán e vasco para 
aumentar a capacidade de presión sobre o resto das forzas republicanas a favor tanto 
da culminación parlamentaria do proceso autonómico galego como dunha hipotética 
república federal cando fose eliminada a ditadura en España. Os froitos maiores da 
aplicación desta estratexia, que Castelao empeza a desenvolver axiña11, foron:

a)  A creación dunha rede inestable e laxa de agrupacións locais en varios países, 
que, a pesar dalgúns esforzos como o periplo que realizou Rodolfo Prada en 
xaneiro de 1945, na práctica só funcionou ben en Arxentina e Uruguai.

b)  O pacto da nova Galeuzca, iniciado no verán de 1944, pacto que “non é unha 
unión de partidos, senón de povos”. Os seus fins declarados eran derrocar o 
réxime franquista, dar ao Estado español unha estrutura federal mediante 
pacto entre as catro nacións (Galicia, Euskadi, Cataluña e Castela), garantir 
“os atributos inherentes a persoalidade dos individuos e das nazóns”, conso-
lidar interiormente o Estado e elevar a súa categoría e prestixio no exterior, 
promover o desenvolvemento industrial e agrario con xustiza distributiva e 
avances sociais que leven a un alto nivel de vida, protexer a familia e fomentar 
a cultura, acabar coa demagoxia e asegurar a orde e a xustiza, e crear un clima 
de convivencia social “atemperado po-la solidaridade i-a tolerancia”12.

  Pero na realidade a tal Galeuzca nin era ese altisonante pacto “entre po-
bos”, algo simplemente imposible naquelas circunstancias, nin tan sequera 

11 Na súa carta do 20 de abril de 1944 a Ramón Suárez Picallo en Santiago de Chile (Núñez Seixas, ed., 
2000: 420-425), Castelao xa dá por moi avanzadas as xestións para a reconstitución de Galeuzca e fala da 
necesidade de formar o Consello de Galiza “sen perda de tempo”, para o que procura superar as súas retesías 
previas con Picallo (“Se tes confianza en min cousa que eu duvido algo…”), o que finalmente conseguirá. 
12 As bases, que se publican en ANT (n.o 430, setembro de 1944, p. 1), aparecen asinadas por “Irmandade 
Galega, Montevideo, 27 de agosto de 1944” e coa pretensión de que o pacto rexa tamén en Chile, Brasil, 
Cuba, México, USA e a rexión do Plata. Coñecemos outra versión (X. Castro, ed., 2000: 89-92) en forma 
de borrador asinado por Aguirre e Castelao e datado o 17 de outubro de 1944, no que se reivindica a auto-
determinación dos pobos, a democracia, unha orde social xusta, a restauración da República e dos gobernos 
autónomos, a participación de Cataluña, Euskadi e Galicia nun goberno provisional e a apertura inmediata 
dun proceso constituínte para formar unha Confederación española ou ibérica. 
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unha alianza firme entre os tres nacionalismos. O catalán, coa súa repre-
sentación dividida entre a Generalitat no exilio de Perpiñán e o Consello 
Nacional de Cataluña, encabezado por Pi i Sunyer en Londres, nunca 
se incorporou dun xeito efectivo. Así que todo quedou reducido a unha 
colaboración máis intensa entre nacionalistas vascos e galegos, e máis con-
cretamente entre José Antonio Aguirre e Castelao, promotores do invento. 
Con todo, a axuda do primeiro foi un balón de osíxeno para o galeguismo 
que, ademais da publicación da revista Galeuzca (1945-1946) en Bos 
Aires, tivo algún resultado posterior palpable, como a incorporación de 
Castelao ao Goberno Giral, que moi probablemente non se produciría sen 
o decidido apoio dos vascos. 

c)  E está, por último, a creación do Consello de Galiza en Montevideo o 15 de 
novembro de 1944 por parte de catro deputados galegos, que eran os tres do 
Partido Galeguista (Alfonso R. Castelao, Antón Alonso Ríos e Ramón Suá-
rez Picallo) e un de Izquierda Republicana (Elpidio Villaverde)13. O Consello 
proclamábase representante, non de partidos, senón de todo o pobo galego, 
nun intento de suplir a carencia dun verdadeiro Goberno de Galicia no exi-
lio, como tiñan vascos e cataláns, mediante a formación dun “soio corpo 
de direición política para manter e defender a derradeira vontade de Galiza, 
antramentras dure esta etapa de asoballamento”. Corpo que pretendía basear 
a súa lexitimidade na reunión dos representantes da última vontade política 
manifestada libremente pola cidadanía galega nas eleccións de febreiro de 
1936 e no plebiscito do Estatuto. Conscientes de que esta pretensión quedaba 
moi en interdito polo feito de que só eran unha minoría dos deputados ga-
legos no exilio, os asinantes confiaban en que houbese novas incorporacións 
ao Consello14. Pero estas limitaríanse dous anos despois á adhesión, máis 
retórica que outra cousa, de Manuel Portela Valladares. Isto é, nin o gro-
so dos republicanos nin socialistas nin comunistas recoñeceron en ningún 

13 Vid. ANT, n.o 433, decembro de 1944 e X. Castro, ed., 2000: 86-89.
14 Dos nove deputados galegos non integrados no Consello, un residía en Nova York (Emilio González Ló-
pez, de IR), dous en Francia (Manuel Portela Valladares, do Partido del Centro, e Manuel Martínez Risco, 
de IR) e seis en México, deles tres de IR (Alfonso Pazos, Bibiano Fernández Ossorio Tafall e Alejandro Viana 
Esperón), dous do PSOE (Edmundo Lorenzo e Pedro Longueira) e o centrista Ramón Fernández Mato. 
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momento a súa autoatribuída representatividade, co que non se alcanzou o 
obxectivo maior da súa creación e, en consecuencia, a súa función real redu-
ciuse a reforzar algo o peso político do seu presidente, Castelao, e a contribuír 
a manter a moral do nacionalismo exiliado. No que atinxe ao seu programa, 
o Consello, en sintonía cos contidos do pacto de Galeuzca, reivindicaba o 
dereito de autodeterminación, en clave non separatista15, para converxer nun 
Estado republicano plurinacional, que superase a Segunda República, pois “a 
latencia autonomista de Galiza manifestouse sempre a favor do sistema fede-
ral”. Por último autorizábase ao presidente Castelao a “levar as negociacións 
de alianza cos Presidentes de Euzkadi e Cataluña”. 

Así as cousas no exilio, entre tanto no interior (Fernández del Riego, 1990: 
139-146; X. Castro, ed., 2000: 23) os cautelosos movementos previos dalgúns super-
viventes da represión conduciron finalmente en xullo de 1943 á reorganización do 
PG na clandestinidade cuns efectivos reducidos á mínima expresión. Aínda que no 
Comité Executivo “provisorio” que alí se elixiu figuraban tres séniors de moita sona 
na década anterior (Ramón Otero Pedrayo, Manuel Gómez Román e Plácido R. 
Castro), o verdadeiro peso político e organizativo recaeu en dous júniors, Ramón Pi-
ñeiro (logo nomeado secretario político) e Francisco Fernández del Riego. O terceiro 
compañeiro de xeración, que tamén aparecía nominalmente no primeiro momento, 
Ricardo Carballo Calero, nunca se incorporou á acción política. 

Cal era a liña política deste PG renacido? Aínda non dispoñendo de moitas fontes 
documentais directas, os datos que temos permiten afirmar que os puntos funda-
mentais eran a recuperación da democracia republicana e a instauración efectiva da 
autonomía de Galicia, para o que se consideraba imprescindible a unión de todos 
os demócratas arredor deses obxectivos maiores. Con tal fin PSOE, UGT, CNT, 
Federación Agraria e PG constituíron na clandestinidade a Xunta Galega de Alianza 
Democrática. Algúns republicanos, cos seus partidos desfeitos, delegaron a súa repre-
sentación no PG, entre eles Peña Novo. Con posterioridade, en 1945, esta Xunta inte-

15 “Os devanditos mandatarios defenderán, por conseguinte, o dereito de autodetermiñación do povo que 
representan, pero considéranse autorizados a restrinxir este dereito ao que é racionalmente xusto e posíbel, 
descartando, de antemán, o separatismo, e abogando por unha unión paccionada de todol-os povos dife-
rentes de Hespaña, ou millor da Penínsua, dentro dun Estado plurinacional republicano, con garantías de 
liberdade para os homes e os povos”. 

Actas Seoane novo.indd   363 27/7/11   08:44:18



Justo Beramendi

364

grouse na estatal Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. O protagonismo do PG 
nestes acordos foi grande dabondo, case sempre a través da persoa de Ramón Piñeiro. 
Ademais, o PG procurou estreitar relacións cos nacionalistas vascos e cataláns. 

Os primeiros contactos entre o interior e o exilio dos que temos constancia tardan 
en producirse. Hai unha carta de Piñeiro a Castelao, probablemente de 1943, na que 
lle expresa a súa solidariedade e lle dá ánimos, pero sen contido político ningún 
(X. Castro, ed., 2000: 77-78). A mediados de 1944, un Castelao descoñecedor da 
reorganización do PG escríbelle a Valentín Paz-Andrade (Núñez Seixas, ed., 2000: 
425-426) instándoo a que, xunto con Otero Pedrayo, Gómez Román e Plácido R. 
Castro e “cicais outros”, promovan a reorganización e designen “unha persoa, non 
moi siñificada, pero aitiva e segura, ao que eu me poida dirixir para darlle instrucións 
e telo ao corrente de todo e, ao mesmo tempo, de quén eu poida recibir novas do voso 
traballo e do ambente que ahí se respira”. Realmente, non elixiu o destinatario máis 
axeitado.

Hai que agardar a finais de 1944 para que Castelao lles escriba dúas cartas aos 
galeguistas do interior (X. Castro, ed., 2000: 79-85, 100-117) nas que, investido coa 
autoridade de líder e con non pouco autobombo16, informa da liña política da IG e 
de todo o feito no exilio, Consello de Galiza e Galeuzca incluídos, critica con dureza 
o “desbaraxuste” republicano e o socialismo de Indalecio Prieto, polo que non é par-
tidario da prevista reunión das Cortes en México, descualifica a Junta Soberana por 
ser un instrumento dos comunistas, comenta a situación política internacional e pide 
información sobre as forzas políticas do interior e sobre as posibilidades da necesaria 
reorganización do galeguismo en Galicia.

A xulgarmos pola resolución do Comité Executivo do PG e a súa resposta á primei-
ra desas cartas (X. Castro, ed., 2000: 93-99), hai aparentemente unha conformidade 
total do interior, pois infórmase a todos os afiliados da constitución de Galeuzca e do 

16 Por exemplo, na primeira carta, as súas estadías en USA, Cuba, Brasil, Uruguai e Arxentina merécenlle 
o seguinte comentario: “en todas partes fixen algo que tardará en ser esquecido”. Di tamén que a recente 
publicación de Sempre en Galiza “está aupando a concencia dos galegos emigrados, e removendo os limos do 
republicanismo español”. Respecto da campaña contra a emigración que está a promover: “non me importaría 
cangar coa responsabilidade de prohibila”. E verbo do previsible afundimento da ditadura de Franco como con-
secuencia da fin da guerra, asegura: “non me roen os remordimentos nin estou disposto a fuxir do meu posto 
de honor”, polo que estará en primeira liña cando se produza. E na segunda carta afirma: “Eiquí as nosas ideias 
non atoparon resistencia e a creación do Consello produxo un orgulo xeral, que a todos causou asombro”. 
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Consello de Galiza, así como do acordo do CE de “suscribir os compromisos adequiri-
dos pol-os nosos irmáns emigrados”, polo que haberá próximos contactos cos cataláns 
e vascos do interior para ratificar o pacto tripartito e esixirase a inclusión das súas rei-
vindicacións nos acordos que se negocien cos partidos españois, incluído un “Réxime 
Federal Hespañol”. O único matiz diferente é a omisión das palabras “confederación” 
e “autodeterminación”. E a Castelao, logo de informalo das invitacións recibidas para 
incorporarse á Junta Soberana de Unión Nacional e á Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas, asegúranlle que condicionarán calquera pacto á aceptación das reivin-
dicacións principais indicadas, pois “As suxerencias que vostede fai na sua carta, res-
ponden por enteiro ao pensar de todos nós”. En suma, de existir algunha discrepancia 
táctica por parte do PG ou reticencias respecto das pretensións de Castelao ao mando 
de todo o nacionalismo, non se manifestan abertamente nestes primeiros contactos.

Pero esta sintonía completa dura moi pouco. Axiña aparecen diferenzas, moi sutís 
ao principio, pero cada vez máis evidentes. Hai tamén unha competición soterrada por 
realzar a forza organizativa e a importancia política de cada parte perante a outra. Xa 
demos algunhas mostras da visión eufórica que dá Castelao da expansión do nacio-
nalismo nas Américas e poderiamos achegar moitas outras17. Pero os do interior non 
quedan atrás na esaxeración tanto da velocidade de reconstrución do PG de anteguerra 
como do seu protagonismo na formación da plataforma unitaria da oposición en Gali-
cia e nas relacións desta coa Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD)18. 

E isto non é máis que a antesala do enfrontamento posterior entre o Comité Exe-
cutivo do PG e Castelao arredor da cuestión de a quen lle corresponde lexitimamente 
o poder de decisión no seo do nacionalismo galego, especialmente no que atinxe á 

17 O 31 de marzo de 1946, na súa carta ao PG dende Bos Aires (X. Castro, ed., 2000: 299-317), no marco da 
polémica sobre a organización do exilio e as súas relacións con Castelao, xa nomeado ministro do Goberno Giral, 
este di: “Podo asegurarvos que en América o Consello de Galiza é o único que eisiste e que a única oposición 
seria que se ergue contra nós está repesentada pol-os socialistas […]. A nosa superioridade eiquí é tal que si con-
sideramos a masa dos emigrados galegos en América como unha Nación, duvido que haxa no mundo ningún 
Goberno que conte cunha maioría tan compacta como é a nosa […] nós podemos decir que contamos co setenta 
por cento dos emigrados galegos, que, ademáis, son afervoadamente galeguistas. Pode acaso pedirse máis?”.
18 Por exemplo, no Informe do CE do PG enviado en xaneiro de 1945 (X. Castro, ed., 2000: 121-126) dise: 
“Funcionan xa todol-os grupos anteriores, inda que sometidos âs normas impostas por unha forzosa e arriscada 
clandestinidade”. E en relación coa constitución da Xunta Galega de Alianza Democrática, logo de afirmar que 
asumiu a proposta do PG sobre a autonomía de Galicia e mesmo a República Federal “como aspiración defini-
tiva,” conclúe: “Por primeira vegada o noso Partido pasóu a ocupar a posición central na política galega”.
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súa actuación exterior. Como primeiro síntoma, os do interior esíxenlle a Castelao en 
xaneiro de 1945 que se comunique exclusivamente co Comité Executivo, algo que 
podía ter unha motivación puramente funcional, mais tamén servía para cortar toda 
vía de influencia do líder exiliado sobre posibles dirixentes do interior discrepantes 
coa liña marcada polo CE. E como complemento do anterior envíanlle o seguinte 
recado sen aludilo directamente: “Existe a convicción de que a representación dâs 
forzas democráticas que aituan no estranxeiro, non refrexa o estado de opinión que 
realmente teñen os elementos residentes no interior do país. Estímase que o futuro 
político do novo réxime debe ser determiñado pol-os que eiquí permañecen en direito 
contacto côs problemas”.

En estreita relación con esta causa de enfrontamento vai aparecer unha segunda: 
o Consello de Galiza, que Castelao, acertado ou non, deseñara como instrumento 
maior da súa estratexia e que en todo caso era un grande activo do seu liderado. Xa 
o 14 de decembro de 1944 un Castelao sempre soñador aconsella que o Consello se 
forme tamén no interior “con persoas capaces, decididas e preparadas para tomaren 
as rendas do goberno da nosa Terra no intre preciso, que será aquel en que se derrube 
a dictadura. Os galeguistas non debemos ceder os nosos postos de honor […]. A res-
ponsabilidade debe recaer sobor de nós”. E debía darse preferencia aos agrarios pois 
antes ou despois “a direición política de Galiza recaerá n-un ‘Partido Verde’, supera-
ción do Galeguista […]. O Consello que vós formedes ahí estará avencellado co que 
eu presido”. Pero procura disipar de entrada todo temor dos do interior a ser relegados 
ao papel de subalternos nese futuro goberno provisional19. A resposta do interior non 
discute de momento as xustificacións de Castelao nin a representatividade do Conse-
llo de Galiza. Simplemente, á parte de rebautizalo como “Consello Provisoal de Ga-
liza”, di que a súa formación no interior “topa agora con serias dificultades práiticas” 
que consisten, como aclararán posteriormente, en que as demais forzas da oposición 
non están polo labor20.

Algo máis de sintonía había en privilexiar as relacións cos nacionalismos vasco 
e catalán, cousa á que se aplica Piñeiro na clandestinidade tanto como Castelao no 

19 “Nós, os eisilados, chegaremos cando poidamos chegar i entón veríamos o que se debe facer, ben entendido 
que os eisilados non temos máis ambición que a de ver a Galiza libre e autónoma. Non se trata de que vós 
sexades os nosos representantes, senón ao contrario: nós somos eiquí os que vos representan a vós”.
20 Carta do PG a Castelao (ca. febreiro de 1945) en X. Castro, ed., 2000: 143-144.
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exilio. Pero aquí tamén a diverxencia acaba sendo profunda porque o primeiro, cun 
realismo que ás veces lle falta por completo ao segundo, aínda que se mantén firme 
na perspectiva federalista, sabe ver non só a fraxilidade interna da nova Galeuzca, 
senón a súa impotencia, por forte que chegase a ser, para impoñer o seu programa ao 
conxunto da España antifraquista: 

una cosa son las aspiraciones ideológicas integralmente consideradas y otra muy distinta sus 
posibilidades reales en un momento o en una situación dada […]. Representaría un grave 
error de cálculo el suponer que la simple fuerza política de Galeuzca basta para triunfar por si 
sola contra la fuerza política del resto de España […]. El camino acertado es precisamente el 
contrario; tomar en conjunto el problema general de España y dentro de él situar el nuestro 
[…]. El mayor error que cometieron los nacionalismos fue el de no saber hablar un lengua-
je “inteligible” para el resto de los españoles [….]. La solución justa de nuestro problema 
depende tanto de que sea comprendido por los españoles como de la voluntad de nuestros 
electores, aunque nosotros queramos que baste con esta última condición basándonos en que 
así “debía” ser21.

En todo caso, o final da Guerra Mundial crea un novo escenario que aumenta a 
esperanza de que os aliados vitoriosos impoñan a fin da ditadura en España. Pero, 
fronte á mera reinstauración da Segunda República, algúns empezan a sopesar a vía 
alternativa, máis moderada e supostamente máis integradora, dunha monarquía par-
lamentaria con don Juan de Borbón no trono. O Reino Unido apostaba claramente 
por esta solución co apoio aberto de monárquicos e parte dos centristas liberais es-
pañois e o máis ou menos encuberto do sector prietista do PSOE. E aumentaron as 
presións sobre a ANFD para que negociase cos monárquicos, o que ergueu novos 
atrancos no xa difícil entendemento dos tres nacionalismos con esa plataforma22. 

A actitude da maior parte do exilio galeguista non cambia. A Nosa Terra (n.o 436, 
marzo 1945, p. 2) non só arremete contra a solución monárquica, senón que incremen-

21 “Situación actual de Galeuzca. Informe dirigido al Comité Ejecutivo del Partido Galeguista” (Cataluña, 
febreiro de 1945). Redactado en castelán con motivo dunha reunión en Cataluña de representantes dos tres 
nacionalismos para unha posible acción conxunta (X. Castro, ed., 2000: 131-142).
22 Sobre as negociacións de Galeuzca e de Piñeiro coa ANFD, nas que esta pretendeu sen éxito que os na-
cionalismos renunciasen ás súas autonomías para abrir un proceso constituínte ex novo, vid. X. C. Garrido, 
2009: 41-53. 
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ta os seus ataques anteriores contra socialistas e republicanos por consideraren intoca-
ble a Constitución de 1931 e mesmo bloquear a culminación do proceso autonómico 
galego. No mesmo número, o Consello de Galiza, “investido da auténtica represen-
tación de todal-as forzas que constitúen a Xunta Galega de Alianza Democrática”23, 
fai un chamamento a todos os demócratas españois para que, superando as súas rifas 
intestinas, se unan arredor do que supostamente piden unitariamente as forzas 
do interior e que non é outra cousa que o programa do propio Consello: recupera-
ción da República, establecemento inmediato das autonomías de Cataluña, Euskadi 
e Galicia e compromiso formal para a implantación dunha república federal. 

Meses despois, e xa finalizada a guerra, o conxunto do exilio español, sen con-
seguir unha unidade suficiente, intenta polo menos recompoñerse para abordar a 
nova situación. A Deputación Permanente das Cortes, que non se reunía dende xullo 
de 1939, reconstitúese en México en xuño de 1945 e consegue que o que queda do 
Congreso dos Deputados se reúna na mesma cidade o 17 de agosto. A Cámara elixe 
un novo Goberno, presidido por José Giral, de Izquierda Republicana, no que entran 
republicanos, socialistas moderados, cataláns, vascos e algúns cenetistas. Fican fóra 
de momento, entre outros, os comunistas e os galeguistas. Esta última exclusión, 
aceptada sen problema por vascos e cataláns, “deixa en evidencia a fraxilidade do 
pacto trilateral” (X. C. Garrido, 2009: 36). A IG, aínda criticando que non sexa un 
Goberno de todos e non só da maioría, exprésalle o seu apoio e insiste no seu rexei-
tamento dunha posible saída monárquica e da postura complementaria de Indalecio 
Prieto, para quen “España está por encima de la República”, de facer “borrón y cuenta 
nueva” e convocar, logo de derrubada a ditadura, un plebiscito que decidise a nature-
za do réxime político24. 

Castelao é contundente na súa resposta á carta que lle envía Dolores Ibárruri 
dende Tolosa o 16 de decembro, na que esta expresa a rotunda oposición do comu-

23 Como síntoma claro de que eles mesmos eran conscientes no fondo da desmesura desta autoatribución está o 
feito de que Castelao estimase necesario publicar neste mesmo número un artigo, “Encol da nosa misión”, no 
que reivindica por enésima vez a lexitimidade do Consello de Galiza, o cal, segundo el, non pretendía ser un 
goberno galego no exilio, pero si representaba nada menos que a todo o pobo galego, e non só aos emigrados. 
24 Vid. o artigo de Ramón Carballo (ANT, n.o 442, outono 1945, p. 2), o editorial “A nosa posición ante o 
Goberno Giral” (ANT, n.o 441, agosto-setembro 1945, p. 1) e os textos “Vertedeiro”, diatriba anti-Prieto onde 
é comparado con Lerroux, e “O noso deber”, chamamento a apoiar o Goberno Giral fronte aos inimigos encu-
bertos da República (ANT, n.o 444, xaneiro 1946, pp. 2, 3). 
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nismo español a calquera pacto co franquismo, que só serviría para perpetuar un 
réxime reaccionario con aparencia de democrático. Di Castelao o 9 de xaneiro de 
1946: “Nada de plebiscitos ni consultas, que pueden favorecer a los monárquicos en 
acecho, a los republicanos claudicantes o a los fascistas dispuestos a cambiar la cha-
queta sin cambiar el alma. Nada de malgastar el poco tiempo de que disponemos 
—el tiempo que Franco necesita para construir el puente de huida— y que noso-
tros aprovecharemos para convertir el Gobierno Giral, legítimamente constituído, 
en Gobierno plenamente representativo y eficiente”. Pola súa parte, o nacionalismo 
vasco concorda totalmente con esta postura, como demostra o telegrama que Agui-
rre lle remite a Leizaola nesas datas e no que propón ademais ampliar o Goberno 
Giral para facelo máis representativo (ANT, n.o 444, xaneiro 1946), cousa que 
finalmente conseguirá. 

En todo caso, a nova situación, no canto de contribuír a limar as diferenzas en-
tre exilio e interior, agudízaas. O PG rexeita de plano a formación dun Consello de 
Galiza na clandestinidade, cuestiona a natureza de Galeuzca, estima inoportuno o 
seu programa de máximos e critica a súa actitude de choque frontal cos demócratas 
españois. Aínda que non o diga, do ton e dos argumentos empregados dedúcese 
que os dirixentes do interior, que se reafirman como nacionalistas e lembran que 
conseguiron que as forzas democráticas de Galicia asumisen a autonomía e mesmo 
un horizonte federal, pensan que a política de Castelao e os seus é aventureira e 
carente por completo de sentido da realidade25.

Iste estado de cousas —que refrexa a situación real dâ política galega— non permite que, 
pol-o de agora, se dían pasos tan revolucionarios como o de constituir un Consello de Galicia 
destiñado a facerse cárrego dô poder na nosa terra […]. Unha postura maisimalista non sería 
secundada hoxe pol-a opinión galega e levaríanos a un isolamento ausoluto e ineficaz […] 
estimamos imprescindibel a colaboración dâs demáis forzas democráticas de Galicia, dentro 
dâs cales nós somos numéricamente inferiores.

25 Informe n.o 3 do Comité Executivo do Partido Galeguista ao Consello de Galiza (Galicia, marzo de 1945) 
en X. Castro, ed., 2000: 145-149. Moi probablemente o informe foi redactado por Piñeiro, quen argumen-
tará in extenso no mesmo sentido (“Co noso arredamento aitual comprometemos todal-as posibilidades de 
federalismo futuro”) no informe que remite ao Comité Executivo dende Madrid o 4 de xuño logo de novas 
conversas con vascos e cataláns sobre un posible pacto coa ANFD.

Actas Seoane novo.indd   369 27/7/11   08:44:19



Justo Beramendi

370

Respecto de Galeuzca, sinala que o Consell Nacional de Catalunya de Pi y Sunyer, 
con sede en Londres, non ten validez legal e que a Generalitat, con sede en Perpiñán, 
non subscribiu o pacto. Polo tanto, Galeuzca 

non representa ‘pobos’, sinón grupos de opinión, salvo a representación vasca, que é, efeitiva-
mente, a que tén condición de Goberno […]. Galeuzka ahí adoitóu unha política de desvío 
en relación coa representación constitucional repubricana, desdeñando o seu valor futuro, 
e partindo dô suposto, ao noso parecer erróneo, de que Galeuzka pode facer unha política 
eficaz, arredada dâ política xêral repubricana […]. Nós coidamos que a política de Galeuzka 
non debe nunca comprometer as posibilidades reales de cada país seguindo o camiño do 
ìntegralismó  ideolóxico. 

En consecuencia, entenden que non se debe cuestionar publicamente a Constitu-
ción de 1931. E dado que o Estatuto galego debe ser aprobado aínda polas Cortes, “será 
impolítica calquer aititude nosa contra a soberanía dâs Cortes, dada a nosa depen-
dencia constitucional co elas”. Ademais Galeuzca “non debe aparecer como un pacto 
presentado frente ao resto de Hespaña” e Galicia debe andar con especial cautela, non 
só porque aínda non ten autonomía firme, senón tamén porque o nacionalismo galego 
“é o que tén menos densidade popular a prol dâs aspiracións nacionalistas”.

A esta reprensión, iso si, adozada na despedida con expresións de moito agarimo 
e respecto por Castelao, súmanse nos meses seguintes outros escritos en que, amais 
de reiterar os argumentos e valoracións que acabamos de resumir26, rebaten algunha 
outra ocorrencia de Castelao27 e deixan entrever un plan do PG para intentar controlar 
o nacionalismo do exterior: se o Consello de Galiza quere cumprir ben a súa misión, 

26 Por exemplo, na carta do PG do 26 de marzo establécese unha diferenza fundamental entre exilio e interior, 
aínda que os dous persigan os mesmos fins: no exilio abórdanse os problemas pensando principalmente “no 
que se debe ou non se debe facer”. No interior teñen que preocuparse ademais, e moito, polo “que se pode ou non 
se pode facer”. Por iso moitas das cousas que propoñen os de fóra son simplemente imposibles no interior.
27 Como a de unir republicanos e galeguistas para formar o “gran partido gobernamental” en Galicia. Logo de lem-
brarlle o fiasco da ORGA e de retomar a vella tese da natureza esencialmente campesiña do país, os do PG rematan: 
“A misión do galeguismo é crara: lograr a incorporación de toda isa masa ‘apolítica’ dotándoa de concencia, de forma-
ción e dun instrumento de aituación política, que é, precisamente, o Partido Galeguista […]. Asolagar o galeguismo 
dentro dunha orgaización repubricán, sería matar as nosas millores posibilidades, e con elas a única garantía de chegar 
a unha verdadeira democracia galega, basada na opinión popular”. “Informe n.o 4. ‘Comentario aos temas que vos 
tratades’, do CE do PG dirixido ón Consello de Galiza” (ca. abril de 1945), en X. Castro, ed., 2000: 169-174. 
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ademais de ampliarse moitísimo, debe trasladarse a Francia, que é onde se vai cocer 
realmente a política do exilio español. Nese caso, para axudalo, o PG mandaría unha 
delegación a través dos Pireneos.

Castelao non se dá por aludido. É certo que o Consello de Galiza se dirixe en xuño 
aos republicanos ofrecéndose a traballar “en pro de una unión concertada de todos los 
demócratas españoles a fin de llegar cuanto antes a una dirección política única”. Pero 
no fundamental, cada parte mantén a súa postura. Na súa carta do 5 de xullo, Caste-
lao, logo de anunciar a adhesión de Portela Valladares ao Consello e describir o fracaso 
das Cortes de México, que impedirá ter un interlocutor coas nacentes Nacións Unidas, 
insiste en que os do interior recoñezan o Consello de Galiza como o seu representante. 
No canto de facelo, o PG realiza unha asemblea en que renova parcialmente a direc-
ción, ratifica a liña política (democracia, autonomía e unión de todos contra a ditadura), 
négase outra volta a constituír o Consello de Galiza na casa e insiste na conveniencia de 
que todas as forzas do exilio trasladen a súa sede a Francia para facilitar os acordos28. 

Na segunda metade de 1945, a desconfianza e o desapego mutuos van en au-
mento29. Pero isto non é óbice para que uns e outros converxan na operación de 
conseguir presenza ministerial no Goberno Giral. Non imos entrar aquí nas diferen-
tes versións sobre a actitude de Piñeiro neste proceso. Parece certo que a maioría da 
oposición clandestina galega acordou que Galicia estivese representada por Castelao 
nese Goberno e que Piñeiro fose a París a defender esa candidatura fronte á de Portela 
Valladares, postulada polo Bloque Nazonal Galego de Francia30. Tras atravesar clan-
destinamente a fronteira e chegar a París en febreiro de 1946, Piñeiro, logo de vencer 

28 Vid. X. Castro, ed., 2000: 183-271. 
29 Velaquí dúas mostras. Na súa carta do 31 de decembro, Castelao rexeita por inxusta a queixa dos do interior, 
coñecida a través dos vascos, da suposta falta de interese do exilio en comunicarse con eles. E conclúe cunha 
primeira puntada a Piñeiro: “A min pareceume que a queixa que recolleron os vascos está embebida do pouco 
aprecio que no interior se sinte pol-os eisiliados políticos […]. A discipriña é para todos, incluso para o delegado 
que leva as vosas relacións do interior”. Polas mesmas datas, no escrito que o PG dirixe “ao trisquel direitivo da 
Irmandade Nacionalista de Francia”, dise do Consello de Galiza: “Nós descoñecemos por completo o grado de 
influencia real que iste Consello ten nos ambentes galegos do eisilio”. Isto é, non crían unha palabra do que lles 
contaba Castelao. Vid. X. Castro, ed., 2000: 272-275, 289-293. 
30 Na súa carta ao PG do 31 de marzo de 1936 (X. Castro, ed., 2000: 299-317), Castelao critica con dureza 
a Portela Valladares e ao BNG, no que “anda Líster e o galeguista Plá, que todos vós coñecedes”. Con todo, 
procura coidar as súas relacións con Portela (e cos comunistas) tanto que “na súa derradeira carta [Portela] 
dime que debo ser eu ministro porque el non quer selo”.
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algunhas dúbidas iniciais dos vascos, e co apoio destes, conseguiu que Giral nomease 
ministro a Castelao o 22 de marzo, a pesar dalgúns desacordos pasados entre os dous. 
Pero esta vitoria unha vez máis non serviu para aliviar as tensións entre exiliados e ga-
leguistas do interior, senón para agravalas ata un punto de case ruptura. Varios foron 
os motivos de disputa, uns vellos, outros novos, uns importantes, outros menos. 

Por suposto seguía viva a discrepancia sobre o Consello de Galiza, pero outras 
cuestións pasaron agora a primeiro plano. O afastamento de Arxentina e o moito 
que tardaba Castelao en conseguir un visado para trasladarse a París31 serven de 
xustificación ao PG para insistir na conveniencia en desprazar o centro de gravidade 
do exilio galego a Francia, “punto negro” para Castelao, onde, segundo el, “hai moi 
poucos galegos e os poucos que hai están apolillados pol-o comunismo hespañol”. 
Está claro que percibía o ambiente francés como un mundo hostil, onde tería que 
actuar sen a axuda e a protección dos seus. Por iso, pide que Piñeiro, a quen felicitara 
o 19 de febreiro polo seu arriscado xesto patriótico mediante un cablegrama aos vas-
cos, agarde a súa chegada para axudalo no seu labor e mesmo para substituílo entre 
tanto no Goberno. O seu desgusto é grande cando recibe a noticia do seu precipi-
tado retorno a España (“a saída repentina de Santiago tronzou as ilusións con que 
eu aceptei o cárrego”) e da súa detención en Madrid o 9 de abril, feito do que culpa 
á “imprudencia de que ahí se fai gala”, pois Piñeiro mesmo chegara a intervir nun 
mitin en Marsella, como se “os nosos nemigos” fosen parvos32.

Pero as discrepancias maiores son políticas e organizativas, que ademais se agra-
van por cuestións persoais. Por un lado, o PG é moi escéptico sobre a viabilidade do 
Goberno Giral e valora a consecución dun ministerio como unha simple táctica para 
estar en boa posición no xogo futuro do exilio español. En consecuencia, estima que 
Castelao debe actuar no seu seo como un representante do partido que siga ao pé da 
letra a liña marcada polo Comité Executivo. En cambio, Castelao ve na consolida-
ción dese Goberno a única vía para manter viva a posibilidade de restauración da Re-
pública e da autonomía de Galicia33 e considera que o seu papel é o de representante 

31 Castelao non conseguirá partir ata o 27 de xullo a bordo do Campana (ANT, n.o 449, xullo 1946). 
32 Vid. as cartas de Castelao ao PG do 31 de marzo e 7 de agosto de 1946 en X. Castro, ed., 2000: 299-317 
e 341-348. 
33 Vid., por exemplo, o artigo sen sinatura “Prieto versus Giral” en ANT, n.o 446, abril 1946, p. 1, ou as 
declaracións que fai, xa en Francia, a La Nouvelle Espagne (ANT, n.o 451, setembro 1946, p. 1).
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de toda a Galicia antifranquista, polo que reivindica autonomía de criterio e de actua-
ción respecto do partido, máxime cando na súa opinión os do interior están menos 
capacitados que el para a complicada política do exilio, tanto por descoñecemento e 
falta de experiencia como porque están excesivamente condicionados polo seu lóxico 
afán de recuperar a liberdade como sexa34.

Pero a dirección do PG non cede nos seus propósitos. As cousas empeoran con-
siderablemente a partir de agosto, logo da chegada de Castelao a París e por dous 
motivos: a decisión do Comité Executivo de nomear como delegado en Francia, con 
atribucións para ser unha sorte de comisario político do novo ministro, nada menos 
que a Xohán X. Plá, de quen Castelao tiña unha opinión pésima, e a designación de 
Fermín Fernández Penzol (“Santiago Pol”), totalmente carente da finezza de Piñeiro, 
para cubrir a vacante producida pola detención deste. Os acordos do CE e os escritos 
a Castelao redactados por Penzol (por certo, nun galego horrible) locen un estilo bu-
rocrático e autoritario, case como o dun xefe a un subordinado. Os puntos principais 
deses acordos, que logo se trasladan a Castelao, son35:

•  Dado que Castelao debía o seu nomeamento en exclusiva ao partido, actua-
ría no Goberno como “Ministro do Partido e non do Consello de Galiza 

34 Vid. a súa carta do 31 de marzo, cit.: “as apreciacións de Santiago [Ramón Piñeiro] son xustísimas cando 
discurre encol dos asuntos do interior ou dos que se refiren ao Goberno republicán; pero non así cando discurre 
sobor da aición realizada en América pol-o Consello, e moito menos cando coida que eu perdín a mellor 
oportunidade política por non estar en Franza”. Descualifica despois o Bloque e os comunistas e reprócha-
lle a Piñeiro que tome en serio as leas destes (“en América non eisiste outra organización galega que a nosa. 
As demáis son contos dos comunistas”) e remata: “A mi antóxaseme, co voso permiso, que Hespaña é un 
gran presidio de inocentes e resulta natural que os que están en prisión non desexen outra cousa que vivir 
en liberdade, sexa como sexa. Por eso, a mín antóxaseme pensar que o estado de ánimo da xeneralidade 
das xentes do interior se incline ás claudicacións con tal de recobrar a liberdade individual. Así se explica 
que os republicáns sexan capaces de entenderse cos monárquicos ou co demo do inferno […] pero a min 
preocupame tanto como derrubar a Franco, saber quén vai a sustituilo. Prefiro que Franco caia de podre a 
que o sustitúa un réxime reaicionario, centralista, nemigo da nosa causa”. E recoñece que se cadra pensa así 
porque el vive en liberdade e o peor que lle pode pasar é morrer no desterro, “ben pouco comparado co que 
vos estades sofrindo ahí”. 
35 Vid. “Informe do Secretario Político do CE do PG” (6-V-1946), “Informe n.o 3 da Secretaría Política 
do PG” (18-VI-1946), “Informe do CE do PG á Secretaría Política” (xullo 1946), “Carta de Caste-
lao ao Partido Galeguista” (Bos Aires, 7-VIII-1946), “Carta de Santiago Pol a Castelao” (17-XI-1946), 
“Acordos do CE do PG” (novembro de 1946), “Informe número 1 do CE do PG a Castelao” (Galicia, 
novembro de 1946) e “Carta de Castelao a Santiago Pol (París, 30-XII-1946), en X. Castro, ed., 2000: 
320-362.
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de Bós Aires”. E para deixar isto máis claro tiña que renunciar á presidencia 
do Consello, incompatible co cargo de ministro.

•  En consecuencia, había que “obligalo a someterse á discipriña [do PG] e se-
guire en todo as instrucións do Comité Executivo para evitare caia en mans 
alleas”36.

•  Para conseguir isto, Castelao seguiría ao pé da letra as “consignas” que lle 
chegarían do CE a través de Plá ou directamente.

Naturalmente, Castelao non se someteu a nada disto e actuou en París (o pouco 
que puido actuar) como considerou conveniente e sen máis relación co PG que a epis-
tolar. Verbo do tal Plá, xa o rexeitara despectivamente nas súas últimas cartas dende 
Arxentina (en Francia necesitaría axuda “pero non axuda dun calquera”) e, cando 
chegou a Francia, simplemente fixo como se non existise37. Respecto do demais, volve 
negar o dereito e a capacidade dos do interior a tratalo como un mandadeiro38 e a “em-
pequenecer” a súa representación e faino de momento nun ton aínda conciliador39. 
Pero cando a torpeza de Penzol traspasa en novembro todos os límites esixíndolle 
que obedeza os mandatos do CE e que se entenda con Plá, Castelao estoupa e nunha 
furiosa resposta, datada en París o 30 de decembro, na que deixa que aflore todo o 
que ía acumulando e renuncia a toda cautela, decide poñer no seu sitio eses “rapaces” 

36 Estas “mans alleas” eran ¡os comunistas! Segundo rumores interesados, aos que a dirección do PG daba 
crédito, Castelao “en troques de rodearse de xentes do partido ou simpatizantes rodeouse dunha camarilla co-
munista á que parece aitualmente entregado”. Vid. “Acta da reunión dun grupo do PG” (ca. primavera 1947), 
en X. Castro, ed., 2000: 393-394. 
37 Actitude en que, por certo, foi correspondido por Plá, que tampouco fixo nada para poñerse en contacto con 
el. Finalmente, perante a insistencia da dirección do PG, escríbelle a Castelao dende Montauban o 8 de xaneiro 
de 1947, tratándoo de “posible correlixionario” e sen ocultarlle que non o consideraba a persoa indicada para 
ocupar o ministerio e que non tiña boa opinión del, pero que por disciplina está disposto a cumprir a función 
que lle asigna o partido. 
38 “e non acatarei máis que o que debo acatar. As cousas do eisilio vémolas mellor os eisiliados. Comprendo 
todo, todo; pero vós debedes estimar un pouco máis o que levamos feito en dez anos de desterro. A min non 
me parece ben que na vosa derradeira carta me faledes das ‘consignas que me mandaredes’. Eso das ‘consignas’ 
está desacreditado dende fai moito tempo. Eu non me atrevería a darlle consignas a ningún ‘home’ nin coido 
que haxa un ‘home’ que as reciba”. 
39 “non tratedes de guiarme por terreos que vós non coñecedes e que eu coñezo moito mellor que vós. No que 
toca ao interior, ben sabedes que si algunha vez insinuei algunha opinión ou consello, fiquei caladiño con ca-
lisquera razón invocada por vós. Pero en cousas do esterior eu obrarei en concencia e dacordo coas orgaizacións 
que no esterior viven”. 
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que pretenden “enseñar a seu pai a facer fillos”40. Esta carta coloca as relacións nun 
punto de ruptura que fai recuar a Penzol cun escrito de case desculpa e leva a Gómez 
Román a escribir tamén a Castelao para suavizar as cousas41. Con todo, aspectos for-
mais á parte, o PG non só non cambia de actitude, senón que pensa en socavar a base 
política de Castelao en América creando delegacións propias nos principais puntos 
de concentración de exiliados e emigrados42. Algo que, por certo, non se molestan en 
ocultarlle ao propio Castelao cando lle contestan doídos pola “inxusticia dos concei-
tos” e o “ton desorbitado” da súa última carta. E aínda que rexeitan as acusacións de 
pretender infravaloralo, manteñen invariables as súas posturas43.

40 “Empezarei dicíndolle que non sei quenes son os homes que agora dirixen o Partido Galeguista, e coido ter dereito 
a saber quén dende tan lonxe pretende someterme ao seu mandado e darme leicións que nin pedín nin necesito”. 
Respecto da frase da xeración do 36: “Moito agradecería que me fixesen coñecer os elementos xustificativos de 
tan óptimo concepto como vostedes teñen de si mesmos, pois eu non arelaría outra cousa que someter a miña 
vellez á mocedade que o mereza. As apariencias son de que vostedes xa fixeron no interior todo canto era posible 
facer e que agora sóbralles tempo para orgaizaren e discipriñaren o galeguismo desterrado”. Rexeita sarcastica-
mente que a xuventude dea dereito a nada e que o mérito de que Galicia teña un ministro sexa só dos do interior. 
E acúsaos de apostar polo fracaso do goberno Giral, único bastión de defensa da República nese momento, e de 
poñelo de ministro “para queimarme co fracaso de Giral i evitar que se queimase ningún irmán do interior”. 
“Eu entendía ao povo galego e o povo galego entendíame a min, como dispois souperon entenderme os 
emigrados galegos de América. Pero empezo a temer que vostedes e máis eu non cheguemos a entendernos, 
cousa que reputo como unha verdadeira desgracia”.
Non tolera que se mesture o seu nomeamento como ministro coa caída de Piñeiro. Se este lle fixese caso e per-
manecese en París, seguiría libre. Fai a continuación un relatorio de agravios sobre a actitude do interior verbo 
do Consello de Galiza. Considera ofensiva a posibilidade de estar á fronte da delegación do PG sendo ministro e 
sobre Plá nada sabe. E respecto do PG, que el fundou, segue a ser o seu partido, “pero non me volvan a mandar 
ucases envoltos en mel, porque entramentras non retorne á Patria eu non me entregarei á loita de Partidos (non 
son tan insensato como son moitos compañeiros de eisilio). Eu no desterro son galeguista de todol-os partidos, 
anque no corazón leve sempre o Partido Galeguista”. 
41 Vid. cartas de Santiago Pol e Manuel Gómez Román a Castelao, as dúas de xaneiro de 1947, en X. Castro, 
ed., 2000: 367-371. 
42 Informe do secretario do CE do PG (15-I-1947): “O    A. Fai uns días recibimos unha 
proposta de varios irmáns de Bos Aires, antre os que se contan Núñez Bua e Seoane, solicitándonos o seu vencella-
mento á política do Partido en Galicia, e a incrusión na nosa discipriña. A tal fin, entenden que se deben constituir 
delegacións do P.G. en Bos Aires, Habana, México, Montevideo, etc., que atenderán, en todo intre ás direitrices que 
dende eiquí se lle marquen. É ista unha vella idea nosa, que coidamos debe realizarse, xa que o galeguismo ganaría 
unidade e consistencia, tanto no interior como fora. Por iso, nos diriximos a vós comunicándovos a proposta. Tamén 
respostaremos aos interesados, advertindolles que se poñan en contaito con vós, para que, por riba de todo criterio 
persoal, e co pensamento posto na libertade da Terra, constituiades unha forza única que dea exempro ás demáis 
forzas emigradas, como eiquí, enfrentándonos con todo risco, estamos dando”. En X. Castro, ed., 2000: 378-381.
43 Informe do CE do PG dirixido “ao irmán Castelao” (28-II-1947). Esas posturas responden aos acordos 
adoptados na asemblea xeral do PG tida o 19 de marzo. Vid. X. Castro, ed., 2000: 382-388.
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Posturas e polémicas que acababan de perder unha parte do seu sentido por mor 
da crise final do Goberno Giral o 27 de xaneiro, á que contribuíu o fracaso no intento 
de que a ONU adoptase unha política decidida de liquidación da ditadura de Franco, 
que fose alén da retirada de embaixadores. A enérxica defensa que fixo Castelao do 
seu presidente nas tormentosas sesións previas do consello de ministros, sobre todo 
fronte ás manobras socialistas, foron probablemente a causa de que Galicia quedase 
sen representación, e Castelao sen ministerio, no seguinte e efémero Goberno en-
cabezado por Rodolfo Llopis, secretario xeral do PSOE44. Castelao pasou os meses 
seguintes en París dixerindo o seu fracaso e xestionando o retorno a Arxentina. E 
tamén liquidando contas políticas pendentes. O 16 de abril contesta por fin ás cartas 
de Plá en ton agre e despectivo: agora nada ten que falar con el, pois “vostede non 
me asisteu cando podía serme necesario” (Núñez Seixas, ed., 2000: 638-640). E o 29 
envía unha seca e breve misiva a “Santiago Pol” na que lle di que as diferenzas son tan 
grandes que non se poden resolver por carta e anuncia a futura visita dun “delegado 
especial” (Rodolfo Prada?) a Galicia con tal fin. 

E así rematan as relacións políticas propiamente ditas de IG-Consello de Galiza 
co PG ata a morte de Castelao, aínda que segue a haber relacións residuais entre o 
interior e o exilio, que son máis ben de tipo persoal ou cultural. Por exemplo, a viaxe 
de Otero Pedrayo no verán45. Con tal motivo, un Castelao abatido escríbelle o 3 de 
agosto dende o Campana unha carta sen contido político ningún expresándolle a súa 
impaciencia por poder abrazalo en Bos Aires, cousa que efectivamente fará. A finais 
dese ano manterá tamén unha breve correspondencia con Paz-Andrade, na que se 
amosa amargado e vencido: “eu fracasei en todol-os meus negocios e agora vivo d-un 
creto que parece mentira que siga concedéndose n-estes tempos”46. Pero non coñece-
mos contacto ningún nos seus dous últimos anos de vida cos responsables do PG.

En cambio, a súa correspondencia con outros dirixentes do exilio (Irujo, Aguirre, 
Martínez Barrio) e, por suposto, cos do galeguismo arxentino (Rodolfo Prada, Manuel 

44 Castelao dá in extenso a súa versión desta crise nun documento publicado por C. Noia en A Trabe de Ouro 
(n.o 12, 1992) e mais en “Ante as crisis do goberno da República” (ANT, n.o 456, outubro 1947), os dous 
reproducidos en J. Beramendi, ed., 2000: 439-472. 
45 A Nosa Terra (n.o 456, outubro 1947) dedica grandes loanzas ao “fidalgo ourensano”, informa das conferen-
cias que pronuncia en Bos Aires, Mendoza e Montevideo, así como dos inevitables banquetes de homenaxe e 
publica (n.o 458, decembro de 1947) o seu artigo “Sete paisaxes galegos máis os alicerces d’unha Teoría”.
46 En Núñez Seixas, ed., 2000: 650-651 e 689-690. 
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Puente, etc.) segue moi viva. Malia o duro golpe da experiencia francesa e dos pasos 
cada vez máis firmes do franquismo na súa consolidación coa benevolencia das poten-
cias occidentais47, o Consello de Galiza non quere dar sinais de desalento. En outubro 
(ANT, n.o 456) ratifica publicamente a súa política de sempre (República e autonomía, 
defensa de Galeuzca) e dá un apoio crítico ao novo Goberno de Álvaro de Albornoz, 
sucesor do de Llopis. Despois radicaliza de novo a súa postura, en sintonía coa evolu-
ción do propio Castelao, que podemos detectar no segundo libro de Sempre en Galiza 
(J. Beramendi, 1989). Reaparece a aposta por unha Terceira República Federal48 e 
mesmo un criptoseparatista “Galiza non é Hespaña” (ANT, n.o 467, xaneiro 1949). 

Porén estes alardes discursivos non debían corresponder cun maior vigor organi-
zativo. A caída na periodicidade de A Nosa Terra parece indicar o contrario. No canto 
de saír puntualmente cada mes, en 1947 só se publican catro números (o de abril e os 
do último trimestre), hai unha recuperación en 1948 (oito números), un lixeiro des-
censo en 1949 (sete números) e unha desfeita case total despois da morte de Castelao, 
da que falaremos no apartado seguinte. 

Que acontecía entre tanto en Galicia? Xa vimos que a detención de Piñeiro e dos 
irmáns Saco en abril de 1946 non conseguiu desmoralizar o pequeno PG clandesti-
no, que recompón a súa dirección, mantén un funcionamento máis que aceptable da 
organización dadas as circunstancias, continúa coas súas relacións políticas dentro e 
fóra e mesmo proxecta expandirse no exterior. Está claro que, mentres segue viva a 
esperanza dun próximo final da ditadura, o PG encaixa os golpes bastante ben. Tam-
pouco cambia a súa liña política, que coñecemos para o momento xusto anterior da fin 
do Goberno Giral grazas á reprodución que fai A Nosa Terra (n.o 455, abril 1947) do 
clandestino Galicia (Boletín de Información), feito a multicopista en xaneiro de 1947.

47 Como o referendo do 6 de xullo de 1947 para aprobar a Lei de sucesión, que definía España como “Reino” e 
Estado católico, e o encontro de Franco con don Juan de Borbón en 1948, que desbaratou a estratexia de Prieto 
e outros de entendemento cos monárquicos. 
48 Vid. o artigo “A nosa política. Nin República do 31 nin Monarquía” (ANT, n.o 464, setembro 1948). Sorprenden-
temente, no número seguinte (novembro 1948) aparece unha columna sen sinatura, “A cultura como base da aición 
galeguista”, que se anticipa a posteriores teses de Piñeiro: “o galeguismo para enraizar fondamente nas próisimas 
xeracións non debe embarcarse con ningún sistema político dos conocidos, somentes facer a política chamada gale-
guista: vale decir aquela que vela pol-a nosa cultura, posto que cultivándoa debidamente os seus valores permitirán 
que a chama da nosa persoalidae alumee sempre no fogar ibérico. Esa personalidade cultural é a que manterá mellor 
que nada a nosa concencia nacional a través do tempo hasta que ocupemos o lugar de que estamos despoxados e por 
eso é e debe seguir sendo a nosa máis forte base de programación en todol-os actos de movemento partidario”.
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Á parte da condena da represión sufrida dende xullo de 1936, da denuncia das mi-
serias do réxime e do esforzo por transmitir unha imaxe de forza da oposición, di: “Tra-
ballamos, en coincidencia coas demáis forzas democráticas, para eliminar a dictadura 
franquista. Estamos de acordo […] no derrocamento do aitual réxime, e no propósito 
de reinstaurar os principios repubricáns”. E resume o programa en catro puntos: 

1.o  O recoñecimento da personalidade xurídica de Galicia, para súa autodetermiña-
ción política, sin que isto poida representar un crebamento da solidaridade que nos 
avencella natural e ceibemente co Estado hespañol, dentro do réxime repubricán, 
garantía das nosas libertades e da democracia da nosa política.

2.o  A perduración das caraiterísticas da personalidade galega […]
3.o  Unha aición social xusta e alonxada, capaz de mellorar a vida labrega e mariñeira, e 

de capacitar ao traballador galego para sua conscente intervención na gobernación 
dos intreses galegos, e para sua redención económica.

4.o  O cumprimento dos destinos históricos de Galicia [para asegurar] guindando cas 
fronteiras, a paz dos pobos e o benestar dos homes.

Máis adiante fai referencia a unha “estroitura federal de Hespaña” na que os esta-
dos federados terán nas súas mans as forzas de orde pública, co que se poderá rematar 
para sempre cos pronunciamentos militares. 

Non sabemos o alcance dos incuestionables efectos negativos que sen dúbida tivo 
nos dous anos seguintes o progresivo esfarelamento das expectativas do final da dita-
dura sobre a moral e a organización dos nacionalistas galegos do interior. Con todo, 
continuaban chegando algúns sinais de que eses efectos non foron totalmente letais. 
Aí está o manifesto duramente antifranquista de “Estudantes Composteláns”, datado 
en decembro de 1948, que A Nosa Terra (n.o 467, xaneiro de 1949) saúda así no seu 
editorial: “Estábamos un pouco tristeiros pol-a falla de reaición da nosa xuventude”. 
Mais tamén é certo que, en contraposición co período inmediatamente anterior, non 
coñecemos documentación interna do PG para este final da década. A falta de máis 
datos seguros temos que pensar que o PG seguiu en pé pero iniciando un devalo 
paralelo ao da IG americana.

No que atinxe ás relacións entre o primeiro e a segunda, cabe afirmar que había 
ruptura de relacións políticas formais, pero sobre o fondo dun sentimento de irman-
dade, base de certas colaboracións, como a publicación dos documentos do interior 
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que acabamos de citar, dalgún artigo de Otero Pedrayo ou de recensións de libros de 
Fernández del Riego ou doutros.

OS ANOS CINCUENTA

Dous feitos marcan un punto de inflexión en coincidencia aproximada co cambio de 
década: a saída de Piñeiro da cadea en marzo de 1949 e a morte de Castelao o 7 de xa-
neiro de 1950. Esta última é un auténtico golpe para a IG, que nin sequera é capaz de 
publicar A Nosa Terra durante máis de seis meses. O 25 de xullo sairá por fin, grazas a 
numerosas achegas particulares, un número extraordinario, o 474, de 76 páxinas, in-
tegramente dedicado a Castelao que, polo menos, permite unha momentánea mostra 
pública de unidade dos galeguistas das dúas beiras do Atlántico49. Pero esa unidade 
na dor será flor dun día. Os camiños políticos do exilio e do interior acentúan aínda 
máis a súa diverxencia, se ben agora sen tensións nin reproches mutuos e mantendo a 
certos niveis unha relación aceptable. 

O Consello de Galiza, reunido en Montevideo en marzo de 1950, acorda que, 
malia a tremenda perda de Castelao, seguirá traballando a prol da democracia e dos 
dereitos de Galicia na liña que marcara o seu presidente, cargo este que non vai cubrir. 
A representación do Consello recaerá no futuro no seu secretario, Alonso Ríos. E a 
pesar de que a debilidade organizativa e económica lles impide publicar o seu voceiro 
durante sete meses, en febreiro de 1951 (n.o 475) ratifican nun editorial o seu empeño 
(República e Autonomía de Galicia) e conseguen normalizar a publicación durante 
seis meses. Pero os problemas volven agravados, porque entre xullo de 1951 e marzo 
de 1953 só poden editar un número en abril de 1952. Pero non se renden e intentan 

49 O número contén unha biografía feita por Núñez Búa, unha selección de fragmentos da súa obra política e 
literaria, algúns debuxos, fotos do seu enterro e da participación de Castelao en actos públicos, e numerosos tele-
gramas de pésame de agrupacións de emigrados, familiares, persoeiros políticos e mesmo autoridades do réxime 
como o arcebispo, o alcalde e o reitor de Santiago, os presidentes da RAG e do Patronato Rosalía de Castro e o 
director do Museo de Pontevedra (Filgueira). Seguen os discursos fúnebres de Blanco-Amor e de Alonso Ríos, en 
nome da colectividade galega e do Consello de Galiza, respectivamente, poesías de Ramón Cabanillas e de Iglesia 
Alvariño, e necrolóxicas de Ramón Otero Pedrayo, Manuel Portela Valladares, Ramón Piñeiro, Ánxel Fole, Luís 
Tobío, Ben-Cho-Shey, Francisco Fernández del Riego, Xesús Carro, Florentino López Cuevillas, Alfredo Somo-
za, Manuel de Irujo e M. Serra Moret. Vicente Risco non aparece por ningures. O número, dirixido por Ramón 
Rey Baltar, foi confeccionado por Luís Seoane, Xosé Núñez Búa, Rodolfo Prada e Moisés da Presa. 
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un novo impulso coa creación o 20 de agosto de 1953 das Mocedades Galeguistas 
como sección xuvenil da IG, adherida tamén ao Consello de Galiza50. 

De todos os modos, consolidada a ditadura, cada vez máis desorganizado e en 
retroceso o exilio republicano, rotas case todas as relacións con outras forzas afíns 
despois da morte de Castelao, o tándem IG-MG pouca política real podía facer, 
fóra de esforzarse en frear a desbandada das súas hostes con homenaxes, banquetes, 
conferencias, cursos sobre nacionalismo e cultura e historia galegas, celebracións de 
efemérides (sobre todo as do plebiscito do Estatuto e o levantamento de 1846), xorna-
das patrióticas arredor do 25 de xullo e algún mitin, de todo o que dan conta puntual 
en A Nosa Terra cando poden publicala. Con todo, de cando en vez preséntaselles a 
ocasión de intentar obter algunha presenza internacional. Tal acontece en 1954 co 
Congreso Internacional pola Liberdade da Cultura en Santiago de Chile, ao que o 
Consello de Galiza presenta unha denuncia da represión que sofre a lingua galega 
baixo o franquismo, denuncia que repetirán meses despois, en compañía de varios 
centros galegos en Arxentina, co gallo da reunión da UNESCO en Montevideo51. 

Entre tanto o galeguismo do interior estaba a dar unha viraxe radical. Nas novas 
circunstancias de España e do mundo, a utilidade da perigosa acción política clan-
destina parecía nula durante un tempo de duración imprevisible, pero en todo caso 
moi longo. Isto provocou nos dirixentes do PG, como é ben sabido, unha reconside-
ración estratéxica do nacionalismo galego, da que o principio coincide máis ou menos 
coa reincorporación de Piñeiro, aínda que sería inxusto atribuírlle a el en exclusiva a 
responsabilidade desa viraxe, se ben é certo que co tempo se converterá no ideólogo 
maior do grupo, no formulador único da teoría dun galeguismo, non só claramente 
diferenciado do nacionalismo, senón mesmo oposto a el e destinado a “galeguizar” 
todos os partidos actuantes en Galicia52. O primeiro resultado deste cambio é aparcar 

50 ANT, n.o 485, setembro de 1953, p. 3. Entre os membros do seu Consello Directivo figuran Xosé Neira Vilas 
e Antón Moreda. As súas Bases Constitutivas establecían os fins das MG: a) Promover entre a xuventude galega 
emigrada e os mozos arxentinos descendentes de galegos unha solidariedade baseada no coñecemento e respec-
to á patria de orixe, Galicia; b) Cultivar e espallar “os valores nacionais galegos”; e c) Apoiar todo movemento 
“tendente a outer a liberdade e o exercicio do dereito de autodetermiñación da nación Galega”.
51 Vid. ANT, n.o 490, 16-VII-1954, e n.o 491, novembro de 1954.
52 Sobre a evolución do pensamento político de Ramón Piñeiro e as súas características principais, vid. J. Bera-
mendi (2009a, 2009b). Unha voluminosa defensa política das súas teses, pero con graves carencias analíticas, 
en M. Barros (2009). 
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a actuación e a organización do partido para centrar as enerxías nun labor cultural, en-
tre paralegal e legal, que permitise conservar viva a conciencia da identidade específica 
de Galicia, e dos dereitos colectivos conexos, e transmitila ás xeracións seguintes. Con 
tal fin fúndase a editorial Galaxia o 25 de xullo de 1950 e faise un proselitismo selec-
tivo na mocidade, sobre todo por parte de Ramón Piñeiro e Domingo García-Sabell 
entre os universitarios de Santiago. 

Malia todo isto, o PG non é disolto formalmente. Mantense, pero vaise conver-
tendo paseniñamente nunha sorte de loxa masónica secreta que funciona intermi-
tentemente, en ocasións especiais. Así parece indicalo a reunión realizada despois do 
regreso de Paco del Riego da súa viaxe a Arxentina en xullo de 1954, invitado polo 
Centro Galego para participar nas xornadas patrióticas arredor do 25 de xullo na súa 
condición de colaborador de Galicia, o periódico do Centro. O obxecto da xuntanza 
é coñecer e discutir o informe de Del Riego, quen fai unha valoración positiva da 
vitalidade e das actuacións do galeguismo en Bos Aires, especialmente do Centro Ga-
lego, que el atribúe en parte á colaboración dos do interior, capítulo en que menciona 
as visitas previas de Otero Pedrayo e García-Sabell. Nin palabra da IG ou de A Nosa 
Terra. Verbo do Consello de Galiza, coida que alí non pode ter outra liña política 
e recoñécelle xurisdición en Arxentina, pero nada máis. Finalmente o PG chega a 
unhas conclusións conciliadoras, pero críticas dende uns postulados propios e novos 
que se enuncian xa con bastante precisión53. 

Fican así fixados os parámetros da nova relación: cada quen polo seu lado e tan 
amigos. De feito, xa viña sendo así dende a morte de Castelao. A visita de Xosé B. 

53 Vid. X. Castro, ed., 2000: 395-399. O Consello de Galiza é “un instrumento de aición do galeguismo de 
B. Aires. Mesmamente por se tratar dun instrumento cuia eficacia aitiva ten carácter local, entendemos que a 
responsabilidade da sua aituación correspóndelles íntegra e plenamente ós irmáns de B. Aires. Cousa distinta sería 
si se pretendese convertilo en órgao representativo da totalidade do galeguismo, pois nise caso non poderíamos 
renunciar á nosa participación responsábel na sua orientación”. A posición política do exilio non ten máis remedio 
que seguir sendo “Repúbrica i Estatuto”, por motivos de propaganda e cohesión. Pero “nós sentímonos na obriga 
de lles comunicar que a pura e ríxida posición republicán-estatutista non se correspoonde co-a realidade política 
aitual dos problemas galegos”. As cousas cambiaron pero non o “único e verdadeiro fin” do galeguismo, que é 
sempre “defender e afirmar os valores auténticos da persoalidade galega con independencia dos rexímenes ou 
sistemas políticos determinados [...]. De ahí a necesidade vital de non inmovilizar as posibilidades de aición do 
galeguismo en posturas fixas, ríxidas, inmutábeles”. As diferenzas son de táctica, non de principios. Aconséllanlles 
aos do exterior máis “elasticidade” para crear “correntes de entusiasmo patriótico arredor dos problemas vivos de 
Galicia”, que son: defensa do idioma perseguido e da “libertade cultural de Galicia”, “incuria do Estado” perante 
a emigración, espolio fiscal que agrava a miseria do campo, modernización da agricultura e da gandaría. 
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Abraira a Galicia en xullo de 1950, con asistencia á misa de Rosalía o día 25 en San-
tiago, non parece ter resultado político ningún54. Dous anos despois desta viaxe e un 
antes da de Paco del Riego, a propia IG parece comprender e aceptar a vía culturalista 
dos do interior, á que por suposto non pensa apuntarse55.

En todo caso, A Nosa Terra dá nos anos seguintes información puntual da acción 
cultural en Galicia e en Arxentina, sexan as publicacións de Bibliófilos Gallegos e 
de Galaxia, a aparición de Grial e da Revista de Economía de Galicia, as visitas a Ar-
xentina de Bouza Brey en 1951, García-Sabell en 1953 e Del Riego e Rof Carballo 
en 1954, ou as exposicións de pintura de Laxeiro, Maside, Díaz Pardo, Seoane, etc. 
Tamén adoitan reproducir os artigos que Paco del Riego envía a Galicia ou dar cabida 
aos poucos que lles envían outros, como Manuel Beiras. Aumentan tamén os textos 
de denuncia sobre a situación económica e a falta de liberdades en Galicia e en Espa-
ña e contra todo acto de prohibición do uso público do galego, como os sufridos por 
Otero Pedrayo en 1952 na homenaxe a Curros Enríquez en Celanova e en 1954 na 
recepción de Gómez Román na RAG.

Pero ás veces aparece algunha pequena fenda nesta especie de pacto de non be-
lixerancia. Por exemplo, nunha ocasión A Nosa Terra56 apoia o artigo publicado en 
Opinión Galega co pseudónimo de Leixaprén, no que un “vello loitador galeguista” 
amosa as súas inquedanzas “pol-a desaxeitada ourentación imposta ao movimento 
patriótico galego por algúns seitores da inteleitualidade do noso país que, converti-

54 (ANT, n.o 475, febreiro 1951). A súa completa tournée (Santiago, Rianxo, Vilagarcía, Vigo, A Coruña, 
Lugo e Ourense) parece indicar que pretendía pulsar a fondo a opinión do maior número posible de “ir-
máns”. No mesmo número infórmase das conferencias dadas por Valentín Paz-Andrade en Bos Aires.
55 “Politica e Cultura” (ANT, n.o 486, 16-XI-1953): algúns consideran estas palabras antitéticas pero son com-
plementarias. Se existe un pobo que está sometido “a máis negra tiranía inútil é que nos esforcemos en facer 
cultura para salvalo. Pero no que atinxe ao momento polo que está a pasar Galicia, non podemos abandonar 
ós irmáns que naquel inferno todo o que poden facer é intentar manter á idea da persoalidade e a historia de 
Galicia pero con medias palabras para sortear á censura.” Ese labor cultural ten que recibir o complemento dos 
exiliados que poden falar con liberdade. Pero iso non abonda. Hai que emprender ademais a acción política. E 
pon o exemplo de Irlanda. Non se pode facer público como debe ser esa acción, así que acción política dende 
fóra e acción cultural dende fóra e dende dentro. Comprenden que os do interior non poidan facer máis, pero 
os do exterior si deben facelo. Lamentan que isto poida provocar represalias contra “persoas inocentes” mais 
non por iso van cinguirse a unha acción “incolora, de vaselina e guante branco, que non produza noxo nos 
mandamáis peninsuares”. Esperan que “todos” comprendan e respecten a súa posicion como eles comprenden 
e respectan a “dos demáis”. E rematan co lema de sempre, “do noso guieiro”: “¡República para Hespaña e Au-
tonomía para Galiza!”.
56 “Posicións do galeguismo”, ANT, n.o 493, abril 1955, p. 1. 
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do en ‘élite reitora’, dedican os seus esforzos á creación dunha ‘estética cultural’ do 
galeguismo fundada en aistracións artístico literarias; as que por carescer de alicerces 
no sentimento coleitivo, de emoción popular, non poderán nunca acadar máis que 
probes e limitados resultados”. A Nosa Terra reafírmanse no dito no editorial “Política 
e Cultura” de novembro de 1953: non pretende desmerecer os méritos do labor cultu-
ral que levan a cabo en Galicia e comprende as dificultades que hai no interior. Pero 
a “recuperación galega” ten que ser obra de todos (labregos, mariñeiros, obreiros in-
dustriais e intelectuais), o que fai necesaria unha “axeitada aición política, basada nas 
necesidades e intreses do noso povo” para “redimir a Galiza da esravitude en que fica 
mergullada”. Obsérvese que agora xa non se desculpa, como en 1953, aos “galaxios” 
nin se propón a política para os de fóra e a cultura para os de dentro.

Meses despois, en xullo, a revista criticará a “lamentable ausencia” de persoeiros de 
Galicia nas xornadas patrióticas bonaerenses. Este crecente distanciamento faise máis 
evidente co gallo do I Congreso da Emigración Galega, promovido polo Consello de 
Galiza coa escusa do centenario do Banquete de Conxo. Na ampla información que 
se dá sobre o programa e os participantes de varios países de América, non hai unha 
soa mención á presenza de galeguistas metropolitanos (ANT, n.o 500, xullo 1956).

Como sabemos polo propio Piñeiro e os seus biógrafos, en 1957 péchase definiti-
vamente a relación entre os liquidadores do Partido Galeguista e a IG nunha “asem-
blea” realizada na casa de García-Sabell en Santiago, con presenza de enviados dende 
Arxentina. Alí Piñeiro presenta a súa Nova orientación do galeguismo, que culmina a 
viraxe iniciada en 1949. 

Despois disto, o devalo da organización bonaerense continúa. En abril de 1958, 
A Nosa Terra (n.o 501) fai un chamamento a afiliarse á Irmandade Galega, que non 
debeu ter moito eco porque pasan trece meses ata que publican o número seguinte, 
no que aparece unha enigmática noticia de moi difícil valoración57. Segundo din, o 
11 de xaneiro de 1959 tivera lugar unha sesión “secreta” da Conferencia de Irman-
dades Galegas de Arxentina e Uruguai (Montevideo, Mar del Plata, Bos Aires, 
Rosario e Mendoza). Alí léronse e comentáronse dez informes traídos en man dende 
Galicia, que se referían “a laboura que se ven desenrolando alí por xentes heroicas e 

57 No que, por certo, Alonso Ríos, en nome do Consello de Galiza, teima nas posturas de sempre: “Postulamos, 
pois, unha comunidade de nacións, basada na autodeterminación dos distintos povos da Penínsua” (ANT, n.o 
502, maio 1959). 
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beneméritas, que traballan días e noites, cada un unha órbita determiñada, deica a 
mesma meta. Trátase de persoas de distintas ideoloxías políticas e sociaes —todas de 
siño democrático e repubricano— mais toas afervoadas por Galicia. Trátase tamén 
das relacións entre o galeguismo que aitua na Terra i-o que aitiua na emigracion”, así 
como de enlaces vía París, outros lugares de Europa, USA e Australia, onde están a 
fundarse entidades de axuda “ós esforzos que están facéndose na Patria.” Suárez Pica-
llo salientou a importancia e interese dos informes, que demostraban que nas “novas 
correntes políticas peninsuares, está presente Galicia, con personalidade propia, po-
lítica, nacional e cultural”. Como consecuencia destes informes adoptáronse acordos 
tamén secretos, que debería executar a IG de Bos Aires.

Quen son eses novos militantes clandestinos que toman o relevo dos “galaxios”? 
Refírense eses informes aos primeiros pasos dos mozos que despois protagonizarán o 
rexurdir do nacionalismo galego, como os que fundan en 1958 o grupo Brais Pinto 
en Madrid? Ou trátase, cousa pouco verosímil, dunha trola para reanimar a propia 
militancia? Cos datos de que dispoñemos non podemos sabelo de certo. En todo 
caso, indica que o nacionalismo do exilio, a pesar de todo, non renunciaba á loita e 
agardaba con esperanza a reaparición en Galicia de compañeiros que compartisen o 
seu proxecto para o país. 

Pero esta nova perspectiva tampouco é capaz de torcer a traxectoria descendente das 
Irmandades sudamericanas, que son incapaces de publicar A Nosa Terra entre maio 
de 1959 (n.o 502) e outubro de 1961 (n.o 503). Neste último número comunícase, con 
máis de cinco meses de atraso, que o Consello de Galiza, que segue avogando por unha 
República federal ou confederal, acordara o 3 de maio que, dado o envellecemento dos 
seus tres membros (Alonso Ríos, Suárez Picallo e Elpidio Villaverde), cambiaría as súas 
bases para incorporar novos integrantes que, naturalmente, xa non serían deputados da 
República. Isto invalidaba a xustificación central que fixera nacer o Consello e facía to-
talmente inexplicable a duplicidade organizativa coa IG. Pero, en efecto, o Consello foi 
ampliado e renovado nos anos seguintes, por suposto con persoas procedentes sempre 
do ámbito nacionalista, co que acabou como unha sorte de sanedrín do movemento58. 

Simultaneamente informábase de iniciativas culturais que en realidade eran mo-
vementos precursores do inminente renacer do nacionalismo: a existencia do grupo 

58 Na renovación de 1965, logo da morte de Suárez Picallo (ANT, n.o 508, marzo 1965, p. 6), o Consello estaba 
composto por uns vinte membros. 
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Brais Pinto en Madrid e a creación da asociación cultural O Galo en Santiago e do 
“Círculo de Estudios Gallegos” en Barcelona polo daquela piñeirista Manolo 
Caamaño. Os novos compañeiros chamaban á porta. 

O EXILIO E O NOVO NACIONALISMO 19631970

A gran novidade destes últimos anos é o renacer do nacionalismo en Galicia a 
partir do efémero Consello da Mocedade, do que un dos promotores é o retornado 
Antón Moreda. Non imos repetir aquí o xa sabido e publicado sobre este proceso, por 
outra parte pendente dun estudo completo e en profundidade59. Lembremos simple-
mente a fundación en 1963-1964 da Unión do Pobo Galego, que evoluirá axiña cara 
a unha liña entre confederalista e criptoseparatista sobre a base dunha ideoloxía mar-
xista-leninista, na liña dalgunhas frontes de liberación nacional do Terceiro Mundo, 
e a constitución en 1963 do Partido Socialista Galego, nun principio na órbita do 
galeguismo non nacionalista de Ramón Piñeiro e que tardará algo máis en asumir un 
nacionalismo federalista e socialdemócrata.

A presenza deste novo nacionalismo, nomeadamente o da UPG, ten algunhas 
repercusións no exilio60. En primeiro lugar, reactiva as críticas, agora públicas, aos 
“culturalistas” que abandonaran a acción política. E así, B. Souto61 mete no mesmo 
saco “antinacionalista” a Teoría de Risco, pola súa fundamentación exclusivamen-
te etnocultural da nación, e “ós inteleituaes que só ven en Galiza unha entidade 
cultural”. E no duro texto editorial “C ” arremeten contra os que 

59 Unha panorámica moi imperfecta en J. Beramendi, 2007: 1080-1090. 
60 Tamén é moi perceptible o interese con que A Nosa Terra informa do salto cualitativo que experimenta a 
oposición antifranquista en toda España a partir das folgas asturianas de 1962 e dos disturbios de 1963-1965 
na Complutense de Madrid, que marcan o nacemento e ascenso imparable dos novos movementos obreiro 
e universitario. E logo continúa informando doutros feitos relevantes, como o proceso de Burgos. Con máis 
motivo recolle canto suceso acontecido en Galicia indique loita contra a ditadura, sexa de inspiración galeguista 
ou non: protestas de estudantes de Santiago no Día das Letras de 1964, conferencia de Otero Pedrayo loando a 
Castelao e accións dos obreiros de Bazán no mesmo ano, incidentes no Hostal durante as Festas Minervais de 
1965, o movemento universitario compostelán de 1968 ou o asasinato de obreiros en Ferrol “polo centralismo 
español” e as folgas de Vigo en 1972 (n.os 507 de xuño 1964, 508 de marzo 1965, 509 de maio 1968, 510 de 
xaneiro 1969, 515 de decembro 1970, 517 de marzo e 518 de novembro 1972). 
61 “Encol do Noso Problema Político” (ANT, n.o 510, xaneiro 1969, p. 2).
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pretenden anular o legado político de Castelao presentándoo só como un artista e un 
literato, en clara alusión a Piñeiro.

En segundo lugar, o feito de que a UPG coloque o dereito de autodeterminación 
no centro do seu programa reafírmaos no seu ideario de sempre e mesmo anima a al-
gúns a ir alén. O Consello de Galiza retoma as súas vellas pretensións autocualificán-
dose de “voso Goberno Autónomo no exilio” co gallo do saúdo que envía ao interior 
o 25 de xullo de 1969 e reivindica a liberdade de Galicia nunha España plurinacional 
e republicana62. Pero do lado disto campa un realzado recadro que reza así: 

A GALIZA DE ONTE, DE HOXE E DE SEMPRE E UN MAL DISIMULADO TE-
RRITORIO COLONIAL. POR DINIDADE, POR PATRIOTISMO TEMOS A OBRI-
GA DE TROCALA NUN PAIS CEIBE E SOBERAN.

E por aí respira máis dun artigo dos que aparecen estes anos no periódico. Por 
exemplo, os de Bieito Cupeiro, para quen Galicia, hoxe prostrada e pobre, só prospera-
rá realmente “o día que se goberne a si mesma ceibe de toda tiranía alleeira onde o povo 
poida ser artífice do seu propio destino, da sua facenda e dos seus direitos e liberdades”. 
Como Bélxica, Holanda, Dinamarca, Suíza, etc.63 Dito máis claramente, as políticas 
estatais, lesivas para o desenvolvemento galego, xustifican a total emancipación do 
Estado español64. “Galiza colonia de Hespanha” sentenciaba consecuentemente quen 
se ocultaba co pseudónimo Manoel da Fusquenlla (ANT, n.o 514, setembro 1970). 
Mesmo alguén coida inevitable unha estratexia frontista para a liberación nacional65.

62 Vid. ANT, n.o 512, outubro de 1969, e, na mesma liña, o manifesto que dirixe aos galegos do interior meses 
despois (ANT, n.o 513, xaneiro de 1970). 
63 “A Galicia de arestora”, ANT, n.o 511, maio-xuño de 1969. 
64 “Colonialismo ou separatismo”, ANT, n.o 516, xuño de 1971. 
65 Vid. o artigo de M. de P., “Partidos Políticos Galegos” (ANT, n.o 509, maio 1968. p. 4). Logo dunha lembran-
za do PG de anteguerra e dunha mención neutra á paréntese de labor cultural, “que era o único que se podía facer 
naqués dramáticos intres”, aparecen novos “partidos políticos nacionaes galegos”: o Socialista Galego, o confe-
sional Social Cristián Galego (que en realidade non chegou a formarse) e a Unión do Povo Galego, “de marcada 
tendencia socialista de esquerda”. Os dous primeiros aspiran a unha Hespaña federal. A UPG ten “arelas de 
autodetermiñación nacional e de xustiza social”. E pregúntase: “¿porqué se non organizou o Partido Nacionalista 
Galego ou, no millor dos casos, se reorganizou o grorioso Partido Galeguista?”. Porque querer abranguer todas 
as tendencias impide ter un programa claro económico-social ou ben que haxa antes ou despois escisión, como 
aconteceu co PG. Claro que está o exemplo das frontes de liberación nacional, pero isto é máis propio de colonias 
moi diferentes da metrópole. De todos os modos, “coidamos que, chegado o intre, por propia evolución da loita 
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Se facemos abstracción do marxismo-leninismo discursivo da UPG, resultan bas-
tante evidentes as súas afinidades co sector máis radicalizado da IG no que atinxe 
ao contencioso Galicia-España. Non é sorprendente, xa que logo, a clara preferencia 
desta por aquela e o frío distanciamento que amosará respecto dun PSG que, no mo-
mento en que remata o período que consideramos, aínda non mudara o galeguismo 
piñeirista de partida polo seu inequívoco nacionalismo de chegada.

Esta preferencia ten nestes anos manifestacións moi variadas, dende a publicación 
de composicións dos seus poetas, como “Acuso a clase media” de Manuel María, ás 
grandes gabanzas a Méndez Ferrín e Celso Emilio pola súa participación nas Xorna-
das Patrióticas de xullo de 1968 ou a enérxica denuncia do procesamento do primeiro 
o ano seguinte, pasando pola reprodución de dous textos da UPG. O primeiro é un 
manifesto en que este partido se presenta como o actor maior da resistencia campe-
siña de Castrelo de Miño, do movemento universitario de 1968, das accións obreiras 
coetáneas e de canto faga falta. O segundo texto é o seu programa, revolucionario e 
comunistizante, ao que A Nosa Terra non lle pon pero ningún66.

Se agora, para rematar, contemplamos na súa totalidade a longa traxectoria das 
relacións entre o nacionalismo galego do interior e o do exilio, vemos que son as teses 
deste último as que acaban prevalecendo no referente á definición dos obxectivos 
maiores do movemento. E non podía ser doutra maneira porque renunciar a eles, 
como fixeron os do grupo Galaxia, equivalía a negar a propia razón de ser de todo 
nacionalismo e, por tanto, a súa autodestrución. De aquí que tanto a UPG, dende o 
seu nacemento, como o PSG, dende que se define nacionalista, tomen como referente 
de orixe non o galeguismo piñeiriano, senón o nacionalismo resistente do exilio e o 
legado político-ideolóxico de Castelao, porque para eles son os únicos nexos de unión 
auténticos coa tradición do nacionalismo de anteguerra e do galeguismo decimonó-
nico previo.

na terra, terá de se chegar ao artellamento dun Fronte Patriótico integrado por tódolos partidos de siño nacional 
galego”. Esta é a única ocasión en que A Nosa Terra menciona os partidos apadriñados por Piñeiro.
66 Vid. ANT, n.o 512, outubro de 1969, p. 4, e n.o 516, xuño 1971, p. 2, respectivamente.

Actas Seoane novo.indd   387 27/7/11   08:44:23



Justo Beramendi

388

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A F, Bieito (1994): Antonio Alonso Ríos: biografía. Crónica dunha fidelidade, Santiago, 
Laiovento. 

— (2000): O exilio de Castelao 1939-1950: pensamento e acción política, Vigo, A Nosa Terra.
— (2001): “O exilio de Castelao e a súa proxección no interior”, in Congreso Castelao co pensamento en Galiza, 

Pontevedra, Consello de Pontevedra-ASPG, pp. 161-174.
A G, Luis e Teresa M C (2003): Ramón Piñeiro: cronobiografía e cartas, 

Santiago, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro.
A G, Luis; María C E e Teresa M C (2003): Bibliografía e 

hemerografía de Ramón Piñeiro: unha contribución, Santiago, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro.
B, Miguel (2009): Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo, Vigo, Galaxia, 2 vols.
B, Justo (1989): “Estructura e evolución da ideoloxía política de Castelao”, in J. Beramendi e 

R. Villares (eds.), Actas Congreso Castelao, Santiago, Xunta de Galicia-Univ. de Santiago de Compostela, 
2 vols., I, pp. 189-223.

— (ed.) (2000): Castelao. Obras. Tomo III. Escritos Políticos. Varia, Vigo, Galaxia. 
— (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo, Xerais.
— (2009a): “A interiorización da derrota. Ramón Piñeiro e o nacionalismo galego”, Grial, n.o 181, pp. 52-59.
— (2009b): “Ramón Piñeiro e a política galega: galeguismo vs. nacionalismo”, in Antón Santamarina (ed.), 

Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, USC, pp. 29-54. 
C, Carlos (2005 [1991]): Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia, Vigo, Galaxia.
C, Alfonso R. (2000): Obras completas, Vigo, Galaxia, 6 vols.
C, Xavier (ed.) (2000): Castelao e os galeguistas do interior. Cartas e documentos 1943-1954, Vigo, 

Galaxia.
F  R, Francisco (1990): O río do tempo. Unha historia vivida, Sada, Ediciós do Castro.
— (2002): Un epistolario de Ramón Piñeiro, Vigo, Galaxia.
F G, Xosé Luís (1985): Os anos escuros. I. A resistencia cultural da xeración da Noite (1954-1960), 

Vigo, Xerais.
GALEUZCA: Galiza-Euzkadi-Catalunya (1945-1946), Bos Aires. Ed. facsímilar, Durango, Leopoldo Zuzaga, 1977.
G C, Xoán Carlos (2009): Piñeiro contra Castelao. Castelao contra Piñeiro, Vigo, A Nosa Terra.
HOMENAXE a Ramón Piñeiro (1991): A Coruña, Fundación Caixa Galicia.
A NOSA TERRA. Irmandade Galega de Bôs Aires (ANT), ed. facsimilar, Vigo, Nova Galicia Edicións, 1990, 4 vols. 

Segue a numeración do voceiro das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista. Comprende dende o n.o 425 
(26-VI-1942) ao n.o 518 (XI-1972). Falta o n.o 459. 

N S, Xosé Manuel (1992): O galeguismo en América. 1879-1936, Sada, Ediciós do Castro.
— (ed.) (2000): Castelao. Obras. Tomo VI. Epistolario, Vigo, Galaxia.
P, Ramón (1953): “Para unha filosofía da saudade”, in La saudade, Vigo, Galaxia, pp. 11-39.
— (2007a [1967]): A linguaxe e as linguas, Vigo, Galaxia. Limiar de H. Monteagudo.
— (2007b [1974]): Olladas no futuro, Vigo, Galaxia.
— (1984): Filosofía da saudade, Vigo, Galaxia.
— (1991): “Documentos políticos”, Grial, XXIX, n.o 111, pp. 353-395.
— (2002): Da miña acordanza. Memorias, ed. de Carlos Casares, Vigo, Galaxia.

Actas Seoane novo.indd   388 27/7/11   08:44:23



SEOANE E O LABORATORIO 
DE FORMAS
Antón Patiño
Artista visual

Actas Seoane novo.indd   389 27/7/11   08:44:23



Luís Seoane. Tres figuras esperando, 1972. Óleo sobre lenzo. 100 x 81 cm. Fundación Luís Seoane

Actas Seoane novo.indd   390 27/7/11   08:44:29



 391

Luís Seoane foi un ser excepcional, o protagonista dunha das aventuras artísticas e 
intelectuais mais intensas do século . Estamos a celebrar hoxe os cen anos do seu 
nacemento. Morreu a unha idade en que aínda tiña moito por facer (con apenas 
69 anos). Realizou un labor de xigante: el só figura unha auténtica fronte cultural. 
Unha melancolía activa fixo de motor. A señardade creadora foi cerna moral dunha 
loita por comunicar: expresar a dignidade dun pobo. Tamén foi un home-ponte, un 
vínculo entre Galicia e América, un vieiro entre tradición autóctona e modernidade, 
memoria viva co latexo do futuro sempre presente: como desexo de transformación. 
A utopía Bauhaus tivo unha versión propia, entre nós, que axudou ao debate cultural 
e á loita democrática contra o franquismo. Unha dobre recuperación está presente no 
proxecto do Laboratorio de Formas: poñer en pé unha estrutura semellante ao que en 
tempos fora o Seminario de Estudos Galegos (que a desfeita do 36 levara por diante) 
e contribuír á recuperación da liberdade.

Carlos Maside e mais Eiroa foron referentes artísticos e humanos. Os interlocutores 
intelectuais: Rafael Dieste e Eduardo Blanco-Amor. Xunto a Lorenzo Varela e Arturo 
Cuadrado formou un eficaz equipo en Bos Aires. Transformou con outros exiliados 
(fuxindo dos totalitarismos europeos) a industria editorial de Arxentina. Foi sempre 
fiel ás súas ideas. Con Isaac Díaz Pardo creou unha industria cultural que foi símbo-
lo de compromiso co deseño, coa contemporaneidade e co país. Solidariedade das 
formas e intelixencia dialéctica. No gravado acadou unha extraordinaria calidade na 
expresión artística. Conseguiu, no eido da pintura, facer unha mestura persoal a xeito 
de síntese: trasladando os recursos gráficos do seu traballo a carón das imprentas. As 
estruturas abertas e os trasacordos visuais característicos: como un baile óptico de cores 
puras mesturadas. Foi un namorado dos libros e da tipografía. Centos de portadas 
cos seus orixinais deseños. Arte mural en diferentes soportes. Traballaba coa salvaxe 
vontade de liberdade dun primitivo: o medievo, a arte arcaica, exerceron unha fascina-
ción intemporal na súa imaxinación sensíbel. Optou por facer unha síntese (fermosa 
e apaixonada) con todos estes referentes. Un militante do humanismo. A beleza para 
Seoane é a verdade. Á procura sempre da autenticidade. Nunha mestura de razón e 
rigor fusionada cunha paixón creadora inzada de vitalidade.

O chamado Laboratorio de Formas de Galiza xorde dunha aliaxe de inquedan-
zas: froito da estreita amizade entre Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. Agroma daquela 
unha decisiva plataforma cara á investigación e creación de novas propostas culturais. 
Unha comunidade de afectos salientada na loita pola reinvención do país (tentando 
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superar tempos escuros) e un nidio compromiso social compartido: son os principais 
ingredientes que están na orixe daquela experiencia. Formaron un extraordinario 
tándem: cun traballo constante e incansábel. Unha fonda compenetración no esen-
cial que os mantivo sempre unidos na empresa común malia a distancia física (océano 
por medio) e as discrepancias puntuais entre dúas personalidades de forte carácter. 
Xerando unha chea de propostas que tiveron sempre coma cerna imantada o seu país. 
Achegaron o seu talento, intelixencia, esforzo e intuicións para manter unha liña de 
constante invención ao servizo dun novo rexurdimento da cultura galega. Unha vi-
sión que procura a integración no contexto máis avanzado da cultura do seu tempo. 
Os arquetipos coma condensacións dinámicas, o soño das formas na súa incesante 
reinvención, a memoria mítica que convoca unha ponte coa orixe. Todo o mundo da 
imaxinación creadora (e das pulsións artísticas) vaise complementar coas esculcas ra-
cionais, coa experimentación vinculada ao novo contexto da época da modernización 
e industrialización. No corazón conceptual do Laboratorio de Formas aparece inscri-
ta esa dobre fasquía, coma lúcida condición dual e complementaria: nunha mestura 
de paixón e coñecemento. O sedimento romántico dun mundo infindo de formas 
recorrentes, a carón do latexo mesmo do intanxíbel e o sentimento dunha identidade 
baseada nun patrimonio moi rico. A fusión da paixón creadora co adestramento téc-
nico e cos procesos de racionalización vencellados á tecnoloxía. Eran moi conscientes 
da riqueza que transportaban: unha cultura popular dunha intensidade singular que 
mantivo unha fonda integridade (mesmo fronte aos atrancos da historia). Autenti-
cidade do que foi peneirado e sedimentado polo tempo: xeración a xeración. Unhas 
liñas básicas de actuación, uns paradigmas onde atopan claves de futuro. Foron quen 
de mesturar o coñecemento polo miúdo do que acontecía no mundo do deseño e da 
arte moderna coa memoria viva de raizame antropolóxica.

Un programa baseado no coñecemento e na solidariedade, na procura de rela-
cións entre arte e sociedade, nunha concepción ética do deseño: traballando para 
mellorar a condición humana. A xeito de laboratorio de ideas, nos encontros entre 
eles (e mais outros intelectuais exiliados na Arxentina coma Rafael Dieste, Lorenzo 
Varela ou Eduardo Blanco-Amor) foi tomando corpo unha xeira de ideais. Naceu 
coma un soño na diáspora este proxecto que vai agromar despois na propia terra de 
orixe (coa axuda de novos compañeiros de viaxe) no ano 1968. Cómpre salientar ese 
aspecto de refundación dende os alicerces do soño compartido no exilio. Ten moito 
este proxecto de alento rexeneracionista, de proposta de recuperación moral e cultural 
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despois da desfeita dos totalitarismos que estragaron Europa. A cidade de Bos Aires 
foi un crisol cosmopolita onde ían coincidir moitos artistas e intelectuais exiliados, 
que chegaran fuxindo das diferentes variantes do fascismo europeo. Xorde daquela 
un activo ecosistema metropolitano en que son inseparábeis a inqueda achega dos 
obradoiros de artistas, o rigor do traballo intelectual e o bulebule das conversas nos 
cafés. A liberdade da resistencia no legado que transportaban os transterrados (como 
lles chamou o filósofo español José Gaos aos exiliados republicanos). Fronte á data 
tráxica da tatuaxe da guerra (o 36) figuran trazar unha contraimaxe na data auroral 
do 63. Hai unha carta de Seoane a Díaz Pardo (datada en decembro de 1963) na que 
escribe: “Continuo madurando o proxecto do Laboratorio”. Comezan daquela a ma-
tinar na fundación do Laboratorio de Formas. Agroma como un certo simbolismo 
nesa data que se mira ao espello. Emerxe un contrapoder dende a iniciativa privada 
duns emigrantes que falan con expresividade de arte, creación, cultura e liberdade. 
Conceptos todos desvalorizados e mesmo prohibidos no ruín contexto oficialista da 
época. Sabemos a importancia que tivo para a arte en Norteamérica a influencia dos 
artistas desprazados dende a Europa esnaquizada no escenario bélico. A capital por-
teña foi asemade un epicentro de faladoiros e intercambios creativos nunha intensa 
vida cultural. Falou sempre Luís Seoane da importancia do seu encontro con Jacobo 
Hermelin e Attilio Rossi, colegas no desenvolvemento gráfico do mundo editorial 
arxentino. Cada un deles fuxira da conxura contra a intelixencia que representou o 
triunfo dos réximes totalitarios de Hitler, Mussolini e Franco, respectivamente, coa 
súa arrepiante escenografía de masas e a institucionalización do terror (co aglutinan-
te do medo e da represión). Nunha chea de ocasións faloume o escritor Eduardo 
Blanco-Amor da decisiva importancia que acadara Bos Aires daquela como capital 
cultural, ao axuntar toda a forza do exilio.

A creación do Laboratorio de Formas foi en certo xeito darlle nova vida ao Se-
minario de Estudos Galegos e a todos os traballos interdisciplinarios que a través da 
xeración Nós e das diferentes estruturas que foron creando os galeguistas ficaran es-
tragadas pola Guerra Civil e a represión da ditadura. F. L. Cuevillas, Otero Pedrayo, 
Bouza Brey, Castelao, Lois Tobío e unha longa ringleira de intelectuais colaboraron 
nestas actividades que tiveron (alén das esculcas arqueolóxicas, artísticas e literarias) 
unha decisiva importancia na configuración do anteproxecto do Estatuto de autono-
mía (a través das seccións económicas e xurídicas). Logo vén o trauma da guerra. A 
terríbel tatuaxe do 36 xerou unha fenda histórica que cumpría superar. Díaz Pardo 
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e Seoane artellaron unha chea de estratexias para esconxurar o horror do pesadelo 
totalitario. A cultura era unha ferramenta de liberdade. Por iso loitaron en moitas 
frontes. Unha delas central: o ámbito do libro (que nos fai libres). O libro que se abre e 
trae o dramático recendo dunha memoria aínda viva. Fronte ao crime e a inxustiza, a 
liberdade da cultura é un laboratorio de resistencia. O fascismo (na súa tripla variante 
cruel) que arrasou Europa deixou unha terríbel ferida aberta. O traballo foi de re-
construción, co apoio conceptual nos alicerces ideolóxicos dos traballos etnográficos 
e as pescudas do Seminario de Estudos Galegos. As achegas da xeración Nós como 
fondo lendario autóctono, unha cosmovisión que fai de Galicia unha illa de sosego 
vivindo en certo xeito nunha arcadia intemporal, han ter unha actualización cara á 
modernidade no traballo do Laboratorio de Formas. Hai unha nidia continuidade 
e ao tempo unha renovación radical: como no emblema da espiral, o pulo dialéctico 
fai que alén do poder do centro (a forza da orixe), o desenvolvemento acade unha ex-
pansión senlleira no espazo. O círculo medra e avanza, en sucesivos impulsos, cara á 
espiral. O centro segue aí: sempre se pode facer unha retrovisión (e chegar á cerna no 
camiño de volta) para coller folgos e dar un novo pulo. “Novas formas/vellas raíces” 
coma o lúcido título daquela mostra que argallaran hai anos Manuel Rivas e Xavier 
Seoane. A chamada da orixe e mais a atracción da contemporaneidade. Esa espiral 
dialéctica é o emblema do activo Mogor que van construír Isaac Díaz Pardo e mais 
Luís Seoane. Non só emerxe entón unha meditada tentativa para refugar o escenario 
de represión e silencio en Galicia. Cómpre situar ese posicionamento no contexto 
internacional. Despois da desfeita do proxecto Bauhaus polo nazismo. As vangardas 
artísticas caricaturizadas como “arte dexenerada” nas mostras de propaganda do III 
Reich. O fermento creativo do construtivismo ruso, coa súa achega central á arte 
aplicada e á industria, clausurado coa desfeita da Vhkutema e co triunfo da estética 
estalinista de cartón pedra no socialrrealismo decadente. A perda da liberdade repre-
sentou a destrución daquel fermoso programa de interacción de arte e vida cotiá a 
través do deseño aplicado a moi diferentes soportes. Esas ideas universais de moder-
nidade, compromiso de transformación e ruptura son as que mantiveron vivas Luís 
Seoane e Isaac Díaz Pardo. Bos coñecedores da importancia daquel legado fixeron un 
dobre labor restaurador: de recolocación no contexto autóctono e de reivindicación 
da importancia de experiencias pioneiras como Bauhaus en Alemaña ou o construti-
vismo e produtivismo racionalista en Rusia. Velaí como se poden integrar na mesma 
loita pola liberdade as reivindicacións propias e o contexto universal. O espírito do 
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tempo (para o bo e para o malo) chega a todos os sitios: coa tatuaxe implacábel do 
zeitgeist nun destino compartido.

En Alemaña, Otl Aicher conseguiu, na década dos cincuenta (xunto con Max Bill 
e Inge Scholl), erguer unha escola de deseño que acadaría fonda repercusión. A escola 
HfG, a Hochschule für Gestaltung, radicada en Ulm, que tivo unha vida breve, in-
tensa e polémica. O debate ao redor do deseño acadou tamén moita importancia en 
Italia, esencialmente en Milán como capital da interacción arte/industria. Nos anos 
sesenta e na década dos setenta foi cobrando unha importancia cada vez meirande a 
reflexión e práctica ao redor do deseño aplicado á industria. Son anos decisivos onde 
teóricos como Gillo Dorfles e Tomás Maldonado ou Bruno Munari fixeron achegas 
de interese. Libros como Símbolo, comunicación e consumo, de Dorfles, representan 
unha achega moi convincente ao novo escenario social. Seoane e Díaz Pardo estaban 
atentos ás transformacións que se están a producir en todo Occidente centradas na 
nova dimensión do consumo e eran bos coñecedores do debate intelectual que xiraba 
ao redor das teses do estruturalismo, da semiótica e da teoría da información. Falá-
base moito daquela do “pensamento visual” e da necesidade de “ler a imaxe”. Hai 
un traballo do ano 1959 no que Luís Seoane formulaba xa o xermolo do proxecto e 
pedía “becas á imaxinación”. Nese guión para as súas colaboracións na radio (publi-
cadas logo no libro Comunicacións mesturadas) vai describindo unha chea de oficios 
e achegas artesáns que, renovados, se poderían exportar dende Galicia. Enumera as 
actividades dos oleiros e prateiros, das tecedeiras e bordadoras. Menciona tamén a 
artesanía do moble. Critica o inmobilismo e a reiteración tópica, para recuperar o 
antigo esplendor creativo: “Gostaríanos que alguén, entidade púbrica ou privada, ou 
un fato de persoas con cartos becasen a imaxinación, somentes a imaxinación, impul-
sándoa para que tratase de cambiar Galicia, maxinando deseños, tarefas e mercados 
que podían trocárese en realidade”. Declaracións, como vemos, preto da tese das 
“factorías da imaxinación” das que ten falado Manuel Rivas. 

O “Manifesto do Laboratorio de Formas de Galicia” é un documento breve e di-
recto que amosa o sentido expreso de antepoñer a propia praxe ás intricadas digresións 
teóricas. O manifesto vén a emitir unha mensaxe sinxela: chegou a hora de se poñer 
mans á obra. Despois de moito parolar, de conversas arreo, do utópico arelar dunha 
chea de posibilidades de reconstrución. Alén das “treboadas de ideas” entre os dous 
amigos na outra beira do océano. Aquel soño tiña que se materializar axiña para dar 
a mensaxe dun impulso de resistencia cultural e simultáneo desexo de modernidade. 
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Nótase como unha sensación de excitación, un carácter de urxencia: a necesidade de 
compartir a boa nova da redescuberta dun patrimonio que mira cara ao futuro. O 
modelo ao que aspiraban está vencellado á utopía de crear unha estrutura de creación, 
produción e debate ao xeito dunha Bauhaus autóctona: axeitada aos tempos e ás ca-
racterísticas do país. Bos coñecedores da tradición vangardista do construtivismo e do 
racionalismo da Bauhaus ou das experiencias posteriores da Escola de Ulm, ademais 
da pegada estética do neoplasticismo e da arte concreta. Dende a arquitectura ao mo-
biliario, o deseño gráfico e rotulación, todo vai ter no Sargadelos reconstituído un selo 
propio e inconfundíbel (nunha vontade de integración das artes). As pezas cerámicas 
vangardistas deseñadas por un feliz Seoane (reincorporado á terra e integrado na pai-
saxe amada) que semella xogar coa arxila como Picasso en Vallauris. A policromía e a 
frescura, o sabor primitivo: o recendo dun esquematismo popularista. Seoane levou o 
mundo da vangarda á cerámica: experimentando do mesmo xeito libre que fixera co 
gravado. Crea un universo de formas. Xunto cos debuxos e deseños de Díaz Pardo, 
onde aflora a pegada artesá das escenografías e traballos gráficos do pai: Camilo Díaz 
Baliño (co que colabora dende novo). Chegan á configuración dunha identidade: onde 
a imaxe de marca é un activo central. Os coidados logotipos das diferentes empresas 
vencelladas ao grupo. A orixinal tipografía nos carteis e embalaxes. As pautas precisas 
do deseño de interiorismo das distintas sedes e franquías: nótase un coidado carácter 
unitario dende as vitrinas aos estantes, ata a iluminación. Todo vai ter unha pronun-
ciada coherencia nun efecto de conxunto caracterizado pola sobriedade e pola eficacia 
visual. Unha atmosfera de moderna transparencia co contrapunto das ornamentacións 
das reixas negras de ferro na fachada. Esa consolidada identidade corporativa fixo da 
empresa, durante décadas, un exemplo de modernidade e bo criterio. Unha estética 
limpa, clara, sinxela, eficaz, pautada pola economía expresiva. A orixinalidade que 
reflicte a piscina deseñada por Seoane en Cervo: a chamada “Pía do Xunco” (cun gran 
polbo como “animal totémico” que vai abrazar a quen se mergulle nela) e o rotundo 
mural (elaborado en lousa e gres) no Castro de Samoedo incorpórase con naturalidade 
a un hábitat senlleiro de amor á arte e á cultura. Unha achega decisiva foi así mesmo 
a do arquitecto Andrés Fernández Albalat, que configurou (sempre con tino e bo cri-
terio) a tipoloxía construtiva do conxunto de edificios. Unha summa de propostas que 
xorde de mesturar factores produtivos, construtivos, económicos e simbólicos.

Gravita sobre o Laboratorio de Formas o eco visual das insculturas prehistóricas 
nórdicas, os baixorrelevos gravados nas pedras que fascinaran tamén a Castelao (e a 
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artistas coma o meu curmán Reimundo Patiño). No libro As cruces de pedra na Galiza 
(editado cando a morte de Castelao e baixo o coidado precisamente de Luís Seoane) 
hai un apartado primeiro cunha secuencia de representacións gráficas de moitos pe-
troglifos: debuxados a pluma por Castelao. Nesa prodixiosa escrita das protoformas 
(sucos abertos no baixorrelevo granítico) van procurar un latexo fundacional: a xeito 
de talismán que transmite unha vibración arcaica. As formas circulares, os ritmos 
envolventes en dinámica rotación van ser o logotipo recorrente de toda a aventura do 
Laboratorio de Formas e Sargadelos. O labirinto de Mogor, a esvástica do Miño, os 
complexos sucos nas pedras de Campo Lameiro, os trísceles a xeito de rodas solares… 
unha constelación de formas envolventes que gardan a enerxía primitiva da fascina-
ción polo astro rei. O movemento do lume. O culto ao sol como enerxía primordial 
no panteísmo. A grafía do substrato castrexo. Unha chea de símbolos dinámicos e 
hipnóticos. Unha familia de formas que dende a espiral ao tríscele manifestan ese 
poder recorrente do centro xeratriz. Como un xermolo a vibrar no espazo. Remuíño 
de formas visuais moi sedutoras polo seu esquematismo e o diálogo de alto contraste, 
enfrontando o positivo e negativo da imaxe (dalgún xeito a pegada da “psicoloxía 
da gestalt” está aínda moi presente: a chamada “boa forma”). A proba decisiva desta 
atracción pola curva envolvente e a rotación son a ringleira das iconas visuais da iden-
tidade corporativa: a xeito de diferentes facianas da empresa. Sempre coa constante da 
recorrencia circular como leit motiv. Así mesmo, o feito de que o edificio asinado por 
Abalat tivese planta circular (abofé como programa estético previo ao proxecto) foi 
outra atinada opción nesa explícita constante iconográfica. O acerto da comunicación 
visual que establece Sargadelos está aí: nesa coherencia e fidelidade ao latexo primor-
dial das formas. Outro dos logros radica no esforzo que fixeron por visualizar o eido 
das supersticións e mitos. Dar forma ao invisíbel a través desas cativas xoias de cerámi-
ca que van conxurar o heteroxéneo mundo dos trasgos do país. Os exvotos do pobo e 
as figas do misterio. Invocacións animistas, mitoloxías antigas, humor popular, forza 
cromática e expresividade das formas, caracterizan o legado iconográfico da dobre 
aventura, empresarial e cultural. Cómpre sinalar ademais que unha das pautas máis 
fértiles da vangarda artística expresa ao longo de moitos autores esa afinidade entre 
sensibilidade moderna e sentimento primitivo. Fala Seoane dun “equilibrio ondula-
torio” neses ritmos senlleiros: “unha especie de memoria ancestral, sinais de formas e 
grafismos prehistóricos e esa modulación dos volumes, tendendo na forma á espiral 
e ao círculo, que foi característica da arquitectura e da arte céltica, e que tan ben se 
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compaxinou co románico, alternando cos estilos de cada época”. Devalar interioriza-
do nun latexar telúrico onde conviven a fasquía da paisaxe e os “torsos redondos e de 
liñas dondas”. A convicción nese poder máxico das formas imantadas achéganos ao 
patrimonio inmaterial de raizame antropolóxica: a paisaxe humana anónima que foi 
cerna das súas loitas. Nada tan fermoso como as descricións que fai desa integración 
do ser humano coa contorna da natureza no limiar do libro editado na Arxentina 
Figurando recuerdos: “Allá lejos, lejos, en Galicia, crecen líquenes y musgos sobre nues-
tros muertos y nuestros nombres. Nosotros, lejos, muy lejos, recordamos las sosegadas 
tardes campesinas, con los hombres agachados sobre la misma tierra que labran y 
dibujan con sus aperos desde hace dos mil años. La lenta llovizna. El dibujo errante en 
la estela de la barca pescadora en el mar. Las broncas tormentas. La mañana, la tarde y 
la noche. Las estaciones. Todos aquellos rostros que una vez vimos quedándonos para 
siempre en la memoria. Eran campesinos. Eran marineros”.

O idioma das formas expresa o latexo vivo dunha comunidade, con tanta forza 
como a linguaxe oral e a palabra escrita. “Un mundo de signos herdados” que se 
transmiten como arquetipos e condensacións simbólicas que teñen un fondo evoluír 
co paso do tempo, pero manteñen recorrencias e constantes. Unhas invariantes grá-
ficas que expresan a continuidade. Medios que se converten en portadores de signos, 
configurando unha traza diferencial. “Todas esas formas y signos constituyen como 
un idioma que nos distingue y que enriquece a los hombres”, escribe Seoane nesa 
mesma introdución. Ler os sinais agochados no dramatismo profundo do subsolo 
antropolóxico dun pobo silenciado: ese foi o ideario estético militante de Luís Seoane. 
Nesa loita actuou xunto con Isaac Díaz Pardo: inquedos activistas culturais que par-
ticiparon en todas as batallas. Ás veces recorrendo mesmo á clandestinidade coma 
cando editan o libro-documento Galicia Hoy baixo o selo da editorial antifranquista 
Ruedo Ibérico cos pseudónimos de Santiago Fernández e Máximo Brocos. O que fan 
Isaac Díaz Pardo e mais Luís Seoane (en colaboración con diferentes interlocutores e 
compañeiros de viaxe que se van sumando ao proxecto) é casar o pulo da vangarda ar-
tística coa resistencia cultural e democrática. Fusionando a recuperación de propostas 
que gardan certa semellanza co que representou en tempos o Seminario de Estudos 
Galegos nunha actualización á nova situación. O mero feito de erguer institucións 
culturais (coma no caso da Editorial Galaxia) desprendía xa un recendo nidio de 
restauración democrática. Para acadar unha pluralidade cultural e o debate ideolóxico 
que ficara cencenado pola violencia totalitaria e a instauración do réxime militar.
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Gostou sempre Luís Seoane da metáfora da árbore. Para a mostra “Presencia de 
Galiza” trazou unha rotunda árbore chantada con boas raíces no chan e unha chea 
de ponlas que ían medrando con forza dende o tronco. A árbore da cultura galega. A 
dúas tintas: trazo verde, no debuxo, e fondo amarelo (onde deixou respirar o branco: 
neses ocos-intersticios tan característicos do estilo de seu). A cultura galega debuxaba 
da súa man unha árbore expansiva cunha cerna circular onde logo as ponlas e as 
follas desbordaban nas beiras (nesas mil primaveras máis para Galicia que pedira 
Álvaro Cunqueiro). Como na Alba de Groria a Santa Compaña inmorredoira vai 
perfilando os diferentes episodios dunha cultura silenciada. Sobre as raíces da mito-
loxía galega, da tradición, da transmisión oral, os ritos e cultos animistas, as supers-
ticións e a historia ágrafa. Logo deixa un bo espazo para o referente cultura popular 
(que aparece moi salientado). O idioma galego: como peza angular. Os cancioneiros 
medievais. As cantigas de amigo. Afonso X O Sabio. A saudade (tamén coma con-
cepto con carta de autonomía). Ponlas que se chaman Martín Códax e Pero Meogo. 
Outras corresponden aos nomes de Feijoo e Sarmiento. Pondal e Curros. Noutra 
ponla Rosalía, Castelao (ambos moi destacados). Outros nomes. A propia metáfora 
visual da árbore que medra pódenos servir para interpretar e visualizar o crecemento 
e as ramificacións do Laboratorio de Formas. Como pedras que lanzaron á auga dous 
emigrantes galegos e formaron ondas expansivas. O carácter interdisciplinario e de 
sinerxía que manifestan os diferentes pasos que se van dando para erguer o complexo 
Sargadelos amosa a intelixencia e o ben deseñado que estaba previamente o mapa de 
traballo. Houbo unha complementariedade moi fértil entre ambos os dous amigos 
artistas, que foron asumindo diferentes roles, o que permitiu que aquelas intuicións 
e primeiros apuntamentos teóricos chegaran a porto e se materializaran. Esta pro-
posta acontece a carón dese outro episodio de resistencia cultural (vencellada ao eido 
literario) que foi Galaxia. A fundación da Editorial Galaxia representa unha opción 
paralela. Unha irradiación que nace dende a literatura e ten como cerna o idioma e 
outra que xorde do soño de dous artistas a partir do universo das formas dun país 
soñado na brétema ao lonxe. Seoane ten falado de dous referentes persoais: cun ollo 
axexando cara á Alemaña dos anos vinte e outro cara ao subsolo histórico do medievo 
galego. A súa pintura ten moito desa encrucillada entre modernidade e a chamada 
telúrica dunhas formas intrahistóricas.

Laboratorio de Formas como laboratorio de ideas. Pluralidade do pensamento: 
espazo de debate. Resistencia crítica á homoxeneidade a escala planetaria. A loita 
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por unha Galicia de seu. “Ser diferente é ser existente” dicía un aforismo de Vicente 
Risco. Poñer en valor a diferenza como achega cultural. Os encontros teóricos como 
os seminarios ao redor do deseño con dous centos de participantes de todo o mundo 
celebrado contra o ano 1970. Os coloquios ao redor do futuro: coa presenza de desta-
cados intelectuais estranxeiros. Toda a intelixencia do país dun xeito ou doutro cola-
borou en diferentes iniciativas. O Primeiro Seminario sobre o Libro Galego, realizado 
no Museo Carlos Maside, en xullo de 1972, coincidindo coa exposición dedicada ao 
libro galego que se mostrou en Barcelona e Madrid. Este coloquio sobre a situación 
do libro en Galicia tivo unha fonda repercusión. Participaron no seminario do libro 
Ramón Piñeiro, Celestino Fernández de la Vega, Francisco Fernández del Riego, 
Filgueira Valverde, E. Blanco-Amor, Ricardo García Suárez, Alexandro Finisterre, o 
debuxante Siro, o libreiro Antón Patiño Regueira (que distribuía en Galicia os libros 
prohibidos imprentados na Arxentina e París), Marino Dónega, o poeta Manuel Ma-
ría e outros. Existe unha fermosa fotografía a carón do mural de Seoane. As fotos de 
grupo nalgún daqueles encontros son un repaso polo melloriño da nosa modernida-
de: atopamos a fasquía libertaria e elegante de Xesús Campos e tamén a Xosé Díaz, 
activo deseñador gráfico e debuxante (os dous, xunto a outros compañeiros como Luís 
Caparrós, facían A Cova das Choias). Mozos daquela que traballaron no proxecto 
ofrecendo unha nova vitalidade. Unha paisaxe humana que contaba coa presenza 
chea de carisma de Eduardo Blanco-Amor. Moita madeira de resistencia nesa foto 
de grupo. Moito “capital humano”, que dirían hoxe os economistas do coñecemento. 
Apertados faladoiros con Xesús Alonso Montero, Antón Buxán, Salgueiro, Nemesio 
Barxa… Tamén instantáneas simpáticas: como a foto de Blanco-Amor coas pombas 
que seica lle tirara Xosé Díaz. A escola de cerámica que facían nos veráns, Experien-
cias de Tecnoloxía e Taller Libre, con toda unha chea de actividades paralelas: seguidas 
dunha mostra e un libro-catálogo. As colaboracións de Fernando Mon, Castro Arines 
(que fixo o libro sobre as galerías da Coruña) ou Antonio Bonet Correa. Algunha das 
conferencias de Rafael Dieste sobre arte foi un acontecemento case inmaterial: como 
unha das iluminacións profanas (das que falara Walter Benjamin). Aconteceu cando 
a inauguración do Museo Carlos Maside: deu unha lección maxistral ao redor da 
dorna como exemplo da plenitude antropolóxica dun deseño total: “Unha dorna é un 
exemplo dun deseño perfecto”. De aí pasou a falar do deseño do crebanoces para situar 
o abano como fermoso contrapunto (lixeiro coma unha dorna). Foron continuas as 
intervencións de Dieste: moitas conferencias lanzadas ao aire con espontaneidade e 
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rigor, como a presentación da mostra do escultor Alberto Sánchez. Os Cadernos do 
Laboratorio de Formas foron publicacións en que se recolleron moitos destes relato-
rios (sempre acompañados cunha boa documentación gráfica). Publicouse, nun dos 
primeiros números, o traballo do pintor Carlos Maside sobre a fotografía popular 
(de moito interese), no que fai un estudo antropolóxico e iconográfico comparativo. 
Escritos sobre arte galega. Ás veces o caderno era o resultado dunha boa escolma 
de monográficos visuais, coma o traballo fotográfico das gárgolas do vello Hospital 
Real de Santiago de Compostela (hoxe Hostal dos Reis Católicos) e da fachada das 
Praterías. Sobre a acibecharía ou mostras de pintura mural en diversas igrexas. Outra 
actividade importante, dentro do conxunto de proxectos da aventura empresarial, é 
a refundación do Laboratorio Xeolóxico con Isidro Parga Pondal. Os seminarios de 
arte/industria con Andrés Varela, Xosé Díaz, Carlos Silvar, Díaz Pardo, F. Pérez Porto. 
Debates que acontecían ás veces cos participantes facendo un círculo ao redor da mesa 
dos relatores. As proxeccións de cine experimental (que coordinou X. Díaz) vinculado 
a actividades artísticas, coma o prodixioso Balé triádico de Oskar Schlemmer e outros 
documentais da Bauhaus. As actividades editoriais cumprindo un decisivo labor de 
loita contra o esquecemento programado. Conferencias de Domingo García-Sabell, 
Rof Carballo ou Ramón Piñeiro. Exposicións de artistas como Solana, Joan Miró, 
Clavé, Tàpies, Guinovart (que deixou no museo a súa homenaxe ao Guernica). Xun-
tanzas con arquitectos como X. M. Casabella, Iago Bonet, Manuel Gallego ou César 
Portela. A participación de Corredor Matheos, Gonzalo Torrente Ballester e Álva-
ro Cunqueiro. As mostras en Cataluña: de Laxeiro, Pesqueira, Reimundo Patiño e 
outros artistas ata o ciclo posterior chamado “Transatlantic”, na metade dos oitenta, 
que establece unha relación con diferentes artistas do movemento Atlántica (exposi-
cións de Datas, Menchu Lamas, Correa Corredoira, Moldes, Permuy…). A revista 
Unión Libre, con Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco. O labor de Sargadelos en 
moitas cidades como Santiago, Ferrol, Vigo, Monforte, Barcelona, Milán, Madrid… 
foi sempre un referente para a divulgación da cultura propia (Inés Canosa, entra-
ñábel coordinadora durante moitos anos das sedes de Barcelona e Madrid). Entre 
as achegas ao deseño de cerámicas cómpre destacar artistas como Francisco Leiro e 
Joan Hernández Pijuan, que colaboraron en tempos máis recentes con propostas moi 
interesantes. 

Dende a perspectiva de hoxe (co paso do tempo e as transformacións que acon-
tecen), as propostas do Laboratorio de Formas son xa dalgún xeito historia e for-
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man parte da memoria do país. Unha lúcida achega que soubo reinterpretar ese vello 
patrimonio de formas perdidas, elaboralo e recrealo, reinventando e facendo novas 
propostas, para manter vivo un territorio soñado. A xeito de rede iconográfica ou ara-
ñeira simbólica. Como unha estrutura aberta: a mensaxe que emitiu durante moitas 
décadas foi clara. Unha empresa que fixo da cultura o eixe central de todas as súas 
actividades, case a xeito de paradigma. Non como factor suplementario engadido, 
vencellado á política de imaxe, senón estrutural. A imaxe da Galicia moderna débe-
lle moito a este proxecto de rexeneración cultural que xurdiu da iniciativa privada. 
Reflectindo o compromiso humanista dos seus fundadores: nunha fermosa aliaxe de 
arte, creación e vida. A clave do Laboratorio de Formas foi sempre o factor de diferen-
za: ese cativo valor suplementario que cada pobo achega ao mundo como patrimonio 
universal de seu. Luís Seoane falaba de “diferenciación anímica” e de “sensibilidade 
particular”. “Tratamos de afirmar una diferenciación cultural que no queremos que 
se pierda, empobreciendo, por pequeña que sea su importancia, al mundo”, escribe 
Seoane no texto “Cara un diseño que considera las particularidades de cada país”, no 
que fala da informática aplicada ao deseño (daquela unha auténtica novidade) e das 
discrepancias persoais co excesivo racionalismo da chamada Escola de Ulm. A pega-
da do Laboratorio de Formas de Galiza foi coma un calidoscopio onde as diferentes 
pezas do crebacabezas van casar configurando unha fermosa paisaxe multicolor. Un 
ronsel cheo de vitalidade (con moitos cumios de intensidade). En tempos aínda re-
centes, lembramos a aventura da revista Luzes de Galiza, deseñada por Xosé Díaz e 
dirixida por Manuel Rivas, que chegou a ser un referente para as novas promocións 
de artistas, escritores e intelectuais, que tiveron en Ediciós do Castro e na estrutura do 
Museo Carlos Maside xeneroso acougo. Luzes foi un decisivo espazo de interacción 
cultural (con manifestos cheos de humor rupturista e transgresión, salientábeis en-
trevistas, ensaios ao redor das diferentes disciplinas e rechamantes viñetas de moitos 
artistas representativos) e serviu mesmo de aglutinante e lugar de encontro político 
para o Foro Luzes, unha corrente de opinión (con Antón Baamonde, Suso de Toro, 
Manuel Rivas, Ramón Maiz, Pedro de Llano, Fermín Bouza, entre outros) que re-
presentou un constante contrapunto crítico da sociedade civil, e dun representativo 
sector cultural, á incesante liturxia do poder e a cerimonia dun consenso oficialista 
que durante anos cultivou un populismo regresivo nos gobernos de Fraga Iribar-
ne. Foro Luzes publicou varios manifestos (que tiveron moita repercusión) contra o 
clientelismo e pedindo máis democracia para Galiza. Xavier Seoane entregou baixo 
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o selo Luzes dous libros decisivos para entender a arte galega: Identidade e convulsión: 
palavra e imaxe da nova arte galega (imprescindíbel achegamento á realidade artística 
contemporánea galega na voz de moitos dos seus protagonistas) e Reto ou rendición, 
un memorábel ensaio longo, a xeito de radiografía creativa da cultura galega contem-
poránea. Un amplo mapa da nosa cultura moderna: a cartografía desa “imaxinación 
galega” que reivindicou sempre Luís Seoane. 

Sargadelos azul soño (sobre branco caolín): case como un hai-ku. Formas rescata-
das da brétema dos tempos. O contrapunto vermello. Vibra a liña e a cor na pegada 
dun maquis chamado Luís Seoane. Ritmos e grafismos que falan do segredo do cír-
culo. Homes-ponte, como dicía Marilar Aleixandre na homenaxe a Isaac Díaz Pardo: 
“Poucos creron que era posíbel erguer no aire unha ponte de louza” (O ceramista e a 
ponte). Un remuíño de formas: espirais no ar. Un ronsel a xeito de hábitat simbóli-
co. O Laboratorio de Formas traza unha constelación. Estrelas imantadas a xirar. A 
imaxe mesma dun preciso mecanismo de engrenaxe: na rotación enguedellada das 
formas.

SINAIS DA MEMORIA

As exploracións pictóricas e gráficas de Seoane tiveron sempre como substrato refe-
rencial un vocabulario mítico de formas recorrentes. Signos-raíz que semellan vivir 
na cerna lendaria dunha remota memoria. Un alento primordial que xorde dun xeito 
máis espido (se cadra) na súa obra máis abstracta. Por iso cómpre salientar ese ca-
rácter arquetípico do seu traballo. Cadros decisivos como Grande dama impasíbel, 
Grande campesiña e Grave figura sentada, entre outros. A muller como ponte coa 
natureza. Como deusa da fertilidade: Galicia como matria. As paisaxes en composi-
cións sorprendentes. Como quen reinventa un xénero (que está a descubrir con gozo 
e divertimento). Ás veces non está lonxe de Joan Miró. Amosan un traballo moi 
racional preto dunha sensorialidade aberta que se cadra reflicte esa recuperación da 
xeografía natal. Seoane é o pintor que dun xeito consciente abre a arte galega ao mapa 
da contemporaneidade. As súas formas nútrense da fertilidade antropolóxica e do 
coñecemento da arte universal. Sintoniza coas propostas decisivas da pintura mo-
derna: de Picasso a Matisse, de Léger a Klee ou aos neoplasticistas. Vén sendo coma 
o noso Torres García. E con este extraordinario pintor (tamén dedicado á teoría da 
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arte) mantén moitas semellanzas. Mesmo a súa condición (imos dicir) transoceánica. 
A intuición que excede a razón vixiante. A súa pintura é unha crónica desta dobre 
fidelidade: a Galicia e á contemporaneidade.

A importancia do Seoane pintor nace precisamente do seu coñecemento dos me-
dios e recursos da estampación gráfica. A liberdade expresiva que acada na experimen-
tación dos gravados e no dominio maxistral dos seus orixinais traballos de deseño grá-
fico son logo achegados á súa pintura. Aí aparece o formidábel pintor de madurez que 
chega a acadar unha grande expresividade na liña e na cor. Planos de cores intensas e 
o baile rítmico do debuxo que vai propiciar un peculiar desaxuste. Como se houbese 
un desacordo perceptivo entre a liña e a cor. Rexistros visuais que de feito obedecen 
a sensibilidades emocionais diferentes: na liña aparece o Seoane racional e na cor o 
máis intuitivo. Poderíase falar dun “sistema” Seoane: unha peculiar técnica de cores 
planas construtivas, pautadas logo pola presenza lineal. Uns procedementos de síntese 
pictórica que non agochan as referencias á súa débeda cos grandes mestres da pintura 
moderna. Sobre ese substrato emerxe con poderosa personalidade a súa pintura.

A poesía tamén é decisiva en Seoane. Chegou a facer varias achegas relevantes 
en libros que levaban tamén os seus grafismos: As cicatrices, Na brétema Sant-Iago, A 
maior abondamento. Poemas que transmiten esa vontade épica, a través da historia, 
que tamén reflicte a súa pintura. A reconstrución dun retablo onde ían aparecendo 
as personaxes decisivas da cultura e da historia de Galiza. Como naquela chea de 
xerras de perfís arcaicos que fixera para a Cerámica do Castro. Tamén hai abundan-
te presenza das lendas populares nos seus gravados. O mundo popular como unha 
constante fonte de inspiración. Consciente do triplo papel que lle asignaba Uxío No-
voneyra á arte e á poesía: gardar, descubrir e transmitir.

A capacidade de síntese de Seoane amosa a súa intelixencia creadora. A súa capa-
cidade para se dirixir ao esencial. Ao esqueleto conceptual. Amosando a intrahistoria 
das formas. A súa enerxía primordial e constituínte. Como nos gravados dedicados 
ao sol que Alberto Ruiz de Samaniego presentou nunha mostra en Vigo, hai anos. 
50000 anos de arte moderna fora o título daquela mostra, que permitiu nunha visión 
áxil e sintética achegarse á profunda pegada das inscricións neolíticas no imaxinario 
galego. Nesa mostra estaban tamén xuntos Luís Seoane e mais Reimundo Patiño, 
dialogando cunha escolma dos novos creadores galegos. Celebración da enerxía das 
formas que teñen a súa propia singularidade. O mundo da recorrencia mítica. Men-
saxes a través do tempo.
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O labor editorial. A importancia dos gravados, dos libros. Habería que inventariar 
todas as cubertas que fixo para moi diversas editoriais dende a mocidade ata o remate 
da súa vida (poderían ser máis de trescentas tapas). Un creador infatigábel que se 
sentía revivir a carón dos obradoiros das imprentas. Esa paixón pola imprenta e a súa 
posibilidade de comunicación é o segredo central da súa teima creadora. Seoane foi 
un namorado do invento de Gutenberg. Os gravados son a prolongación natural do 
seu interese polo mundo da imprenta. A dedicación ao gravado foi outra das activida-
des máis sobranceiras de Seoane. Conseguiu efectos sorprendentes. Trátase dun dos 
mellores gravadores da historia da arte. Fixo achegas técnicas moi orixinais. Soubo 
sempre transmitir a través da gráfica estampada os seus potentes conceptos plásticos: 
verdades visuais que se establecen con catro trazos. Coa rotundidade de quen manexa 
de xeito natural unha linguaxe. Coma se fose consubstancial á súa sensibilidade. O 
gravado en madeira vai ser no que chegue a unha meirande expresividade. Dá a sen-
sación de que Seoane sentía a natureza a través das pranchas de madeira e das súas 
vetas e texturas. Logo, ás veces, engádelle protuberancias diversas (a xeito de relevos 
orgánicos complementarios) que acentúan máis aínda o carácter arcaico da imaxe. 
Tamén aluden a procesos aleatorios do mundo natural. Eses gravados en madeira 
(moitos feitos en bitono) son o mellor Seoane. A mesma calidade da súa pintura dos 
anos 60, cun pleno dominio dos recursos expresivos.

As súas carpetas de gravados e os numerosos libros de creación que fixo con gra-
vados son unha marabilla. Obra dun namorado dos libros: neles vai coidar o mínimo 
detalle. Son, por outra banda, publicacións sinxelas feitas con moita elegancia, pero 
que refugan o efectismo superficial, o luxo e a falsa suntuosidade. Reflicten a súa per-
sonalidade, sempre na procura do esencial: da autenticidade. A beleza espida. Na súa 
verdade elemental. Na procura dun núcleo ético e mítico. Unha enerxía que sempre 
se vai situar na orixe. A orixe como meta (paradoxal e circular), como quería Karl 
Kraus cando dicía: “A meta é a orixe”. Desa cerna agroman as espirais, os emblemas 
solares, os trísceles e todo o inventario de formas en rotación, esa constante envolvente 
que consideraba consubstancial aos pobos do litoral atlántico europeo. Coma se eses 
sinais gardasen a alma secreta da comunidade.

O cartelismo é outra das súas facetas creativas. Dende os estarcidos da mocidade 
nos soportais de Compostela ao cartel do Estatuto de autonomía, co polbo centralis-
ta a xeito de inxenua metáfora da opresión, ou os estupendos carteis de Cinzano ou 
Otard-Dupuy, xa na plenitude de recursos expresivos. Traballos que lle van permitir 
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estilizar a súa linguaxe. Ata acadar unha grande economía de medios na súa arte. O 
cartel como chamada ao ollo. Como golpe visual no balbordo urbano. Lóstrego per-
ceptivo: impacto á mirada. Tamén coma mensaxe primitiva: emitida dende o fondo 
do tempo.

Cómpre falar tamén do seu sentido da cor. A cor é unha festa en Seoane. As cores 
puras e intensas. Subversión cromática na emancipación da pintura moderna. A cor 
vivindo en liberdade. Celebrando a súa propia autonomía. A intensidade vangardista 
das cores puras (que aflora despois do fauvismo) vai coincidir coa súa fascinación pola 
arte popular. Imaxes arcaicas resoltas con moi poucas tintas. O herdo dos naipes. Os 
carteis de cego. Toda a imaxinaría viva dun mundo que conecta co Medievo: e polo 
que sentía moita atracción.

Baixo o coidado gráfico de Luís Seoane íase imprentar As cruces de pedra na Ga-
liza, de Castelao. A xoia bibliográfica que Castelao chegara a asinar nas tapas da 
edición príncipe, mais que non chegou a ver completa polo seu pasamento. Un mo-
numento editorial non superado aínda hoxe en día. Seoane acepta a responsabili-
dade de manter vivo o ideario galeguista e republicano. Asumiu un traballo arduo, 
loitando para manter viva a idea de Galicia e da súa cultura dunha e doutra beira do 
océano. Non parece obra dun home só. Semella imposíbel que sós Luís Seoane e a 
súa compañeira, Maruxa Fernández, coa axuda senlleira de Arturo Cuadrado e mais 
Lorenzo Varela foran capaces de levar adiante tantos proxectos: editoriais propias e 
coleccións literarias de temática galega dentro de importantes selos editoriais (Nova, 
Botella al Mar, Cuco-Rei…) emisións radiofónicas, revistas (Galicia Emigrante), todo 
tipo de plataformas que van servir para promover unha imaxe moderna e auténtica 
de Galicia.

MEMORIA DAS FORMAS

O seu traballo gráfico forma un corpo común coa súa obra pictórica. O dominio dos 
recursos gráficos permitiulle acadar unha grande economía de medios. Dos rexistros 
expresivos propios do esquematismo visual dos medios gráficos fixo un territorio de 
seu, alí é onde Seoane acada as propostas máis decisivas e innovadoras da súa lin-
guaxe. A obra de Luís Seoane dá boa conta da influencia que tivo o cartel na arte do 
século . Seoane é un exemplo senlleiro desa interrelación. O Seoane creador gráfico 
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e o Seoane pintor estiveron sempre en fértil interacción e sinerxía. As achegas máis 
persoais da pintura de Seoane veñen precisamente dese coñecemento e dominio das 
técnicas gráficas, da estampación e da imprenta. Poderiamos dicir que houbo unha 
fértil contaminación entre ambos os dous rexistros. A liberdade da súa pintura deriva, 
en boa medida, da incorporación de recursos expresivos propios das técnicas gráfi-
cas. Nos seus gravados, simultaneamente, actúa coa rapidez e urxencia expresiva do 
pintor, botando man de procedementos experimentais coa incorporación de anacos 
de diferentes materiais na prancha, xerando protuberancias e relevos que deixan a 
súa pegada táctil e textural na estampación, con efectos aleatorios próximos ás novas 
linguaxes pictóricas.

Cómpre subliñar, por outra banda, que o cartelismo non ocupa un espazo hexe-
mónico na produción gráfica de Seoane, na que ten un meirande protagonismo a súa 
permanente dedicación ao gravado ou ao deseño de cubertas de libros. Son centos de 
portadas de libros e gravados (esencialmente en madeira) fronte a un número limi-
tado e relativamente cativo de carteis. Apenas vinte, ao longo dun dilatado período 
temporal. Iso explica as diferenzas e irregularidades estilísticas entre eles. Dende o 
cartel para a campaña do Estatuto de autonomía de Galicia en 1936 ata os carteis 
derradeiros (nos anos 70) que anunciaban as mostras propias ou diversas actividades 
culturais.

As primeiras entregas gráficas de Seoane (feitas coa técnica do estarcido) naceron 
á calor das reivindicacións políticas na súa etapa universitaria en Santiago de Com-
postela. Escribiu en moitas ocasións sobre a importancia daqueles anos (de formación 
xeracional) cheos de inquedanzas culturais e sociais. Soños compartidos sobre o esce-
nario da fermosa cidade galega. Unha dobre influencia: a da propia cidade coa fonda 
evocación da súa fasquía antiga e a das ideas da época a través de animadas conversas 
e faladoiros, que deixan unha profunda pegada na personalidade de Seoane. “Os 
tempos das conspiracións á sombra dos soportais, discutiamos plans de rebeldía á luz 
das vidrieiras das vellas praterías, das antergas librarías”1.

Amigos como o editor Ánxel Casal e o pintor Carlos Maside exerceron un decisi-
vo maxisterio na formación de Seoane. Maside foi sempre o seu interlocutor artístico 
(neste senso é moi interesante a correspondencia que mantiveron durante anos: reflicte 

1 “Notas autobiográficas da súa época de estudiante (dende 1928 ata 1933)”.
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o contexto cultural da Galiza daquela). En Carlos Maside admiraba a súa integridade 
humana e o seu pensamento artístico, así como a precisión do seu debuxo. Ánxel Casal 
vai introducilo no mundo do libro e da edición; do obradoiro tipográfico de Ánxel 
Casal na rúa do Vilar escribiu estas expresivas palabras: “Con Casal xuntabamonos alí 
un grupo de mozos, pobres como íl, pero ricos en soños e enerxías, íamos diariamente 
a cheirar a tinta de imprenta, a ver como ían xurdindo o primeiro libro de poemas de 
Álvaro Cunqueiro Mar ao norde, Huellas de Feliciano Rolán o poeta galego admirado 
por Juan Ramón Jiménez e morto en plena mocidade”. Seoane fixo as portadas e ilus-
tracións destes libros. Son os anos do neotrobadorismo. Xa no limiar de Homenaxe á 
Torre de Hércules Rafael Dieste di de Seoane: “Por íl faise visíbel o arco celeste tendido 
entre os nosos pintores e os cancioneiros”. Nas súas notas autobiográficas apunta Seoane 
como ano clave da súa xeración o de 1930. “Fumos contemporáneos ao nacemento do 
deseño industrial, á Bauhaus, á renovación das artes gráficas e as primeiras convulsións 
do que se deu en chamar Era Mecánica […]. Sentiamonos formando parte do proceso 
evolutivo de Europa, pero sentindo que en Galiza, no seu agochado xenio nacional, 
estaban as nosas raíces máis fondas”. A fenda dramática do 36 marca a creba do novo 
rexurdimento galego. “Unha traxedia” que (en palabras de Valentín Paz-Andrade) “vi-
ría rachar en dúas a historia de España”. Ánxel Casal foi asasinado nun dos tristeiros 
paseos. O mesmo aconteceu cos pintores Luís Huici, Francisco Miguel e Camilo Díaz 
Baliño, ou escritores como Xohán Carballeira e Blanco Torres. Seoane é un dos conta-
dos superviventes do exterminio da intelectualidade galega: toma o camiño do exilio, 
foxe cara a Portugal para viaxar logo á Arxentina. 

En Bos Aires é onde o seu maxisterio gráfico acada un desenvolvemento sorpren-
dente. Alá ten lugar o encontro con almas xemelgas fascinadas pola “artesanía gráfica”. 
Outros exiliados coma el do sombrío totalitarismo que asolou Europa. Atilio Rossi, que 
abandonara a Italia de Mussolini, e Jacobo Hermelin, que tivera que fuxir da Alemaña 
de Hitler, do mesmo xeito que o propio Seoane tivera que deixar a Galiza dominada 
por Franco. Aqueles anos de efervescencia cultural converten a capital porteña nun es-
cenario decisivo para a industria editorial e a manifestación de todo tipo de innovacións 
gráficas. Bos Aires como crisol de diferentes culturas, como amálgama cosmopolita de 
toda sorte de acentos locais na reinvención periférica da modernidade. Seoane fai colabo-
racións para diversas editoriais, crea coleccións propias dirixidas xunto cos seus amigos 
Lorenzo Varela e Arturo Cuadrado, destinatarios da melancólica dedicatoria do seu en-
saio Castelao artista, editado de xeito serodio no ano 1969: “A Lorenzo Varela e a Arturo 
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Cuadrado por canto fixemos xuntos en Buenos Aires, perdendo. Por canto soñamos en 
Galicia dende Buenos Aires, escribindo, pintando, loitando e perdendo. Soios”. Son os 
anos da colección Nova, Edicións Botella al Mar, Citania, as revistas Correo Literario 
e Galicia Emigrante. Participa en todas as aventuras fundacionais da cultura galega. 
Edita carpetas coas súas obras gráficas. Recibe moitos encargos de obra mural. Fai os 
lendarios carteis de Cinzano e Otard-Dupuy, onde aparece claramente o vencello entre 
deseño gráfico e as achegas plásticas máis avanzadas. 

A dobre inscrición galego-arxentina é fundamental para entender a Seoane. A súa 
personalidade estivo sempre enriquecida pola alteridade do que Borges chamou “os 
pobos do espello”. Esa virtual dobre nacionalidade permítelle unha fértil conexión 
cos dous continentes. A Arxentina que mira a Europa dende a súa condición xeográ-
fica terminal e esa outra esquina límite canda á plataforma continental europea que é 
Galicia. Unha Galicia que estivo sempre a mirar á Arxentina. Dous cabos do mundo, 
dúas finisterrae xunguidas por esa imaxe dramática de Castelao (da que falou nunha 
entrevista con Bagaría e da que fixo algún debuxo). Os corpos da emigración como 
un tráxico ronsel e camiño do destino, nunha arrepiante metáfora visual2.

Esta dobre alternancia permitiulle a interacción nun labor creador que se desdo-
brou entre os dous países. Para un pintor da memoria como Seoane, a distancia (océa-
no polo medio) axuda a estilizar as lembranzas, a sintetizar os recordos, que proceden 
case sempre do contorno popular. Desa Galicia coral que latexa nos seus cadros, 
depurada no soño estilizado do lonxe, na distancia soñadora que permite acadar a 
plenitude da evocación como a través dun filtro máxico: na peneira dos sentimentos 
e das emocións traducidas á lingua das formas. “Na súa testa reméxense as formas, as 
lembranzas da lus e das cores da terra lonxana”, escribe o propio artista no limiar de 
Figurando recuerdos3.

2 “Somos internacionalistas por convencemento e universalistas por natureza. Lembra que no ceo quedou 
un camiño de estrelas para sinalar a nosa comunicación co mundo antigo e no fondo do Atlántico debe 
existir un camiño de esqueletes para marcar a nosa comunicación co mundo novo” (Castelao na conversa 
con Bagaría en xuño de 1936).
3 Xavier Seoane, un dos mellores coñecedores da súa obra, sinalou que “Luis Seoane é un criador que equili-
bra en loita constante, razón e paixón, analise e intuición, e o feito de ter realizado grande parte da súa obra 
dende o pathos da lonxanía con todo o que iso implica de nostalxia, evocación e idealización, estilización… 
conducírono á representación intemporal, arquetípica, mesmo hierática”. A voz dun tempo. Luis Seoane: o 
criador total, Ediciós do Castro.
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En Seoane hai enerxía para rescatar arquetipos latentes. Sempre detrás da fuxidía 
“alma colectiva”. Figuras humanas e paisaxes reducidas a unha sinxela fórmula xeométri-
ca, como facendo a descuberta do seu núcleo construtivo, a cerna agochada, a osamenta 
ou urda compositiva do real. A tradución da realidade (nas súas liñas de forza) a unha 
virtual ecuación sígnica. Propostas que nacen da fertilidade da episteme cubista. 
Unha mutación ou creba fértil da orde representacional. En Seoane a herdanza cubista é 
un método de reflexión persoal. Unha gramática visual que lle permite ir traducindo, 
a estruturas xeométricas abertas, todo o seu vocabulario propio. Aquí podemos ver 
como se fusionan os dous herdos de Luís Seoane: a liñaxe cultural dun pobo e ese 
outro patrimonio que representan para el, como artista, as incursións máis avanzadas 
da vangarda histórica. Seoane foi sempre fiel a ese dobre herdo, cos nexos ou puntos de 
contacto, entre a encrucillada antropolóxica (o substrato antigo da cultura do seu pobo) 
e a mirada nova que representou para a arte moderna a fascinación polas culturas pri-
mitivas: arte africana, de Oceanía, arte ibérica. Arte moderna e visión primitiva coinci-
den en salientar (fronte aos criterios “retinianos”) os aspectos conceptuais e espirituais. 
Como subliñara Apollinaire ao falar do cubismo: “A arte de pintar novas entidades con 
elementos extraídos, non da realidade da visión, senón da realidade da concepción”. 

Os artistas de Galicia non tiveron que esforzarse para acadar a combinación de zocos 
e granito que Gauguin buscou na Bretaña, antes de marchar cara á Polinesia: “Amo á 
Bretaña. Nela atopo o salvaxe, o primitivo. Cando os meus zocos resoan sobre esta terra 
de granito, escoito o son duro, amortecido, enérxico, que estou a buscar na pintura”4.

Hai moito en Seoane de marca, tatuaxe, nesa elementaridade primaria da imaxe 
como pegada arcaica, que nos fala dunha verdade primordial, dunha síntese ou con-
densación simbólica do imaxinario. Como se dun vello magma antropolóxico fose 
rescatar enunciados plásticos, figuras que nacen da complementariedade en que se ba-
sea o diálogo visual. Como sinalou Rudolf Arheim nun escrito seu: “o mellor exemplo 
psicolóxico da complementariedade é probabelmente a relación que existe entre a figu-
ra e o fondo na percepción visual”. Xerando unha interacción produtiva constante. 

O artista elabora unha pregunta máxica. Cada obra abre un espazo de visión. Un 
substrato que cohesiona a mirada-memoria na evocación da proposta plástica. Luís 
Seoane procurou sempre un sentido comunitario inherente ás súas imaxes. Sempre 

4 Escribira nunha carta a Émile Schuffenecker en febreiro de 1888.

Actas Seoane novo.indd   410 27/7/11   08:44:33



SEOANE E O LABORATORIO DE FORMAS

 411

quixo pensar que as súas imaxes nacían dun mesto palimpsesto colectivo. O latexo 
popular que Rafael Alberti salientara na súa pintura. Figuras que transportan unha 
paisaxe. Atravesadas literalmente polo escintileo das masas cromáticas dunha xeografía 
multicolor. Esa nostalxia da paisaxe natal que todo emigrante leva dentro e que nutriu 
o impulso creativo dese pintor da lembranza que foi Seoane. Hai unha disgregación da 
figura, fragmentada en innumerábeis rexións cromáticas nunha configuración inestábel 
pero eficaz, na procura dunha cohesión “aberta” da figura. A innovación máis carac-
terística do Seoane de madureza é precisamente esa “voz do intersticio” que amosa na 
súa estratexia figural. Esas fendas e presenzas do baleiro, e do oco, que semellan socavar 
a estabilidade representacional, pero que van garantir unha orde nova que abrangue o 
aleatorio e a mobilidade dos contornos. Expresan unha totalidade multiforme, na que 
figura e baleiro realizan un pacto que, como na boa forma da Gestalt, supera as vellas 
confrontacións. O fondo como baleiro activo: constrúe e vertebra a composición. A fi-
gura aparece como configuración sensorial que agrupa os diferentes elementos plásticos 
e as superposicións parciais. Hai moitos exemplos en que Seoane converte a súa pintura 
nun complexo mecanismo que nace sempre dunha paradoxal elementalidade e sinxele-
za compositiva, como se agochara un segredo primitivo. 

Os trazos son descontinuos, pero proxectan unha imaxe que atinxe á totalidade. 
Unha estrutura aberta que transmite unidade e estabilidade iconográfica. O territorio 
do cadro acolle trazos e ritmos. Un lugar cheo de tensión onde a imaxe non permane-
ce ensimesmada e pechada. Está aberta e permite polarizar percepcións dinámicas e 
desprazamentos. Unha totalidade visual que vai máis alá da suma das partes. Efectos 
de sinerxía: de adición e simultaneidade. Figuras que fusionan a pluralidade e centran 
un disperso ámbito de dominio. Formas antigas que perderon a corporeidade da súa 
descrición minuciosa: agora queda a osamenta sígnica e unha radiografía cromáti-
ca feita de planos de cor pura. Agroman novas figuras que falarán nunha linguaxe 
sucinta, estilizada: breves trazos para un rostro. Insinuacións antropomórficas nas 
superficies cromáticas. Cabezas abruptas e herméticas construídas coa ensamblaxe 
fronteiriza da cor. Un crebacabezas onde a imaxe toma corpo. Configuracións espa-
ciais que transmiten unha mensaxe dinámica. O mundo vivindo nunha incesante 
metamorfose. O vieiro vitalista dos que optan polo nacemento das formas e a cele-
bración do xerminal: o hábitat embrionario dos signos-raíz. 

O achegamento reiterado á temática das figuras de mulleres, naturezas mortas ou 
multitudes permítelle acceder a unha esencialidade pictórica en liberdade. O tema non 
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é o obxectivo porque preexiste como convención da linguaxe plástica: é sinxelamente 
un punto de partida. A aposta pola autonomía pictórica vai ser o decisivo. De xeito que 
a alianza aparentemente aleatoria de liñas e masas de cor constrúan (na súa interacción) 
o acontecemento visual. En Seoane hai unha chamada á fluencia do acontecemento 
plástico relembrando a súa verdade elemental na liña, no espazo, no ritmo das formas e 
na expresividade da cor. Os chamados, xenericamente, procesos de abstracción da arte 
moderna. Deconstruír o obxecto e a figura, ata reducila aos elementos constitutivos: 
esqueleto xeométrico e cor. Un movemento, o da abstracción moderna, que vai detrás 
da verdade existencial (que se presenta a través da angustia e do desasosego) ou ben 
percorre o camiño que vai cara a unha verdade analítica (esta segunda opción, propia 
da abstracción máis racionalista, é a que define a traxectoria de Seoane).

Forma como molde. Figuras que son moldes ocos construídos con recursos propios 
da pintura, pero coa decisión dun escultor arcaico. Configuración sensorial na que as 
masas cromáticas e as liñas falan dun acontecemento plástico asociado a conceptos 
como o de impresión ou impronta. Figuras como pegadas da memoria. Imaxes-raíz 
dun vocabulario primordial. O movemento da orixe convocado na pulsión do re-
torno. Repeticións e transformacións do arquetipo entendido como enerxía. Cando 
a figura aparece ás veces esnaquizada, o fondo é un contedor activo que recolle a 
fragmentación compositiva. Figura entendida como enunciado dinámico. Summa 
figural, como unión de elementos que se fusionan ao redor da centralidade e potencia 
compositiva. Unha matemática intuitiva cohesiona os diferentes anacos. O resultado 
unitario é un espazo vibrante e vigoroso. Un vitalismo que irradia dinamismo de 
transformación. Formas e cores vivas que se expanden na configuración perceptiva. 
Mesmo o contorno máis ortodoxo e xeométrico participa dun optimismo orgánico, 
dunha vida renovada das formas activadas pola cor. O prototipo aparentemente máis 
ríxido segue a manifestar conviccións dinámicas, atravesado por unha inestabilidade 
inxenuísta (nesa mestura de cerebralidade e paixón tan característica de Seoane). A 
xeometría non é para el unha gaiola disciplinar, senón unha sintaxe activa. Non é un 
inventario de códigos inertes senón unha configuración simbólica aberta. Ese foi o se-
gredo dinámico e fluente do construtivismo ou o eixe da ordenación espacial cubista. 
Unha xeometría reinventada na que a forma é sinónimo de vida. 

No cartel de Cinzano (1952), coas súas limpas masas rectangulares de cores diná-
micas, acada a síntese expresiva nas tensións asimétricas dos eidos de cor. Como na lec-
ción construtivista, a xeometría abandona o seu estatismo para reflectir o espazo dun 
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mundo dinámico. A desestabilización visual, os desequilibrios ópticos, todo un xogo 
de asimetrías e de sutís escintileos gráficos para seducir o ollo. A elementalidade visual 
da vella verdade primitiva amosa vixencia no mundo da modernidade e no contexto 
dunha cultura sofisticada. Non hai ningunha concesión ao simbolismo comercial 
nestes deseños, tanto no de Cinzano coma no de Otard-Dupuy (aínda máis sinxelo: 
en tres tintas e coa reserva branca da tipografía). O cartel máis sintético, e onde o seu 
grafismo adquire unha absoluta economía expresiva, vai ser o da Asociación de Ami-
gos del Museo Nacional de Bellas Artes de Bos Aires. Dúas curvas entrelazas nunha 
alianza núa, sobre o espazo baleiro: coa precisión aérea e liviá (case transparente) dun 
móbil de Calder. O motivo do cartel do Festival Céltico (1964) de Bos Aires evoca a 
cerámica de Buño. Unha composición circular, un labirinto concéntrico que agocha 
a sorpresa (tenra e inxel) dun paxariño central. O disco de rotación como emblema 
da circularidade que se expande a partir da pequena imaxe central. O círculo é de 
novo o protagonista do cartel da mostra “Luis Seoane Graphik” (1968) en Bonn. Un 
sol a dúas tintas con texturas de superposicións e desaxustes. A enerxía solar como 
expresión dunha irradiación primitiva e recorrente. Na súa pintura aparece de cando 
en vez o estralo enerxético e irradiante do motivo solar. Ou a esquemática árbore que 
fai, en verdes e amarelos, para unha importante mostra da cultura galega na Galería 
Sargadelos (Madrid, 1975). Unha fermosa árbore coas raizames nas diversas ma-
nifestacións da cultura popular. No tronco e nas ponlas unha apertada síntese que 
vai dos cancioneiros medievais a Rosalía de Castro e autores máis recentes como 
Valle-Inclán, Manuel Antonio ou Luís Pimentel.

Para a mostra de gravados informalistas do seu amigo Reimundo Patiño fai un 
cartel en xilografía con catro rotundos rostros primitivos. Catro óvalos solemnes coa 
tatuaxe dunha cruz para definir cada faciana. A lei da frontalidade, da que falara 
Torres García, aparece aquí de novo, como eixe recorrente do seu traballo. Outro 
exemplo que mantén a rotundidade dunha inscrición primitiva é o deseño do cartel 
para a “Mostra do Libro Galego” de Barcelona contra o 1972. Lembra as insculturas 
que abren o libro de Castealo As cruces de pedra na Galiza. Un dos carteis máis sor-
prendentes é o que fai para a “Exposición do libro galego contemporáneo” no Centro 
Lucense de Bos Aires (1958). Unha aproximación estética ao neoplasticismo nunha 
trama xeométrica de entrecruzamentos de verticais e horizontais que lle permiten 
expresar o ritmo da cor. Escintileos ópticos da cor que se achegan e afastan en rever-
beracións case cinéticas. 

Actas Seoane novo.indd   413 27/7/11   08:44:33



Antón Patiño

414

Ás veces as súas propostas gráficas énchense de formas libres, abstractas, non so-
metidas a ningún programa figural. Pensemos en moitas portadas de libros: as obras 
completas de Ramón Cabanillas, os ensaios de Francisco Fernández del Riego ou 
Valentín Paz-Andrade. Cando a temática do libro é máis fría ou de contido técnico, a 
solución pola que opta Seoane aparece liberada de toda servidume figurativa. Hai moi 
bos exemplos de portadas en bitonos cunha terceira tonalidade gañada pola adición 
das dúas tintas previas. Entón a cuberta é unha festa de ritmo e de cor. É a partir dos 
anos 50 cando o sistema pictórico de Seoane chega á plenitude e vai evoluíndo cara 
a unha simplificación progresiva. As paisaxes dos anos sesenta son unha homenaxe á 
pintura pura. Os territorios cromáticos aparecen definidos por anacos multiformes de 
cor. A cor toma protagonismo: García-Sabell chegou a falar mesmo de cores-nai. 

As súas paisaxes son mapas simbólicos, que pautan a distancia que vai do signo ao 
real. A integración da figura na paisaxe cobra a potencia dun tótem (a xeito de emble-
ma panteísta). Corpo e paisaxe fusiónanse ao se compenetrar. Propiciando a mestura 
home-humus, da que se ten falado moito. Nesa relación dialéctica: natureza-home, o 
artista, ao interiorizar o ámbito exterior, tenta captar o ritmo segredo do vocabulario 
do mundo: chuvia, auga, roca, nube, montaña… nun alento primordial (coma nos 
“cadernos pedagóxicos” de Paul Klee).

Nalgúns dos seus cadros de máis pronunciado esquematismo, como as mulleres 
disgregadas en estruturas abertas (nun baile de liñas e puntuacións cromáticas), se-
mella como se o ideario neoplasticista se puxese ao servizo dunha iconografía galega. 
Sorprende o contraste entre o carácter hierático das imaxes (a súa vocación intemporal) 
e a axitación dinámica chea de contrastes do cadro, que chega a suxerir, ás veces, un ca-
lidoscopio de fragmentos coloreados. Arquetipos de vocación hierática que mitigan o 
seu estatismo co pulo dinámico da cor. Nunha vella fotografía familiar aparece clara-
mente a raíz biográfica do arquetipo das Mater Gallaeciae de Seoane. Unha fotografía 
en que vemos ás mulleres da familia, posando coa solemnidade dunhas matronas de 
loito. A avoa de Seoane coas súas fillas (entre elas a nai do noso artista), todas vestidas 
de negro e na pose escultórica que tanto fascinara a Carlos Maside no seu ensaio sobre 
as fotografías dos campesiños (no que fixera unha analoxía coa hierática estatuaria 
exipcia). Unha actitude de profundo respecto diante do obxectivo fotográfico. Sen ler a 
Barthes, os campesiños sabían que a instantánea o que recolle é o punctum da morte.

Estas figuras de muller de rigoroso loito do arquivo biográfico de Seoane (e ben re-
presentativas da muller na cultura antropolóxica galega) acadan logo, na súa pintura, 
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unha ledicia de cor que só se pode entender se aparecen contaminadas pola paisaxe. 
En Seoane hai unha transferencia das cores da paisaxe, dunha paisaxe exuberante e 
barroca (esa natureza fondamente humanizada da que falara Otero Pedrayo) á propia 
figura. Hai un efecto de superposición, de xeito que o minifundio das cores atomi-
zadas da xeografía galega atravesa a propia figura, que aparece dese xeito vestida co 
cromatismo intenso dunha natureza húmida. Este arquetipo da muller é central na 
obra de Seoane. Vémolo no coñecido mural de lousa e gres, en Sada. En moitos ca-
dros onde aparecen as mulleres sentadas a parolar. Noutros titulados de xeito explícito 
A espera. Hai tamén un cartel que recolle esta temática, das Mater Gallaeciae (intem-
porais e monumentais) que sintetizan para Seoane o espírito da súa terra.

Nalgunhas pezas, como os Guerreiros antigos, a ensamblaxe de formas dinámicas 
achégao a Léger. Dislocacións dinámicas que activan a superficie nun certo horror 
vacui compositivo. Unha combinatoria cromática que xera efectos de profundidade e 
relevo, de distanciamento e noción do “pathos do lonxe” ou ben de aproximación ao 
espectador. Na procura da autonomía pictórica, poténciase a dialéctica da cor. A cor 
constrúe o cadro, xera volumes a partir da interacción das masas de cores puras. Uns 
planos emerxen dende a superficie e outros afúndense. Cor volumétrica que articula 
un baixorrelevo visual. Un retablo polícromo da visión que evidencia a vocación case 
escultórica de boa parte da pintura feita en Galiza. Transmiten a percepción dun 
vaivén visual no que as cores esculpen o espazo. A cor actúa de maneira autónoma 
emancipándose dos límites dos obxectos. Formas e cores semellan vivir en liberdade. 
As franxas de cor arbitraria traspasan os contornos das figuras. Os trasacordos de liña 
e cor tan característicos de Seoane.

Para o pintor Albers (o principal teórico da interacción da cor): “A cor é o medio 
máis relativo que existe. Podo matar o vermello máis vivo se lle xustapoño un violeta; 
podo facer bailar o gris máis tristeiro se o pego contra un negro. Fago o que me peta 
coa cor”. Albers comprobou que as cores respiran, que se moven de adiante cara a 
atrás, que parecen medrar ou diminuír fronte á nosa retina. Todo en función das tin-
tas que linden con elas. Litixios ópticos das fronteiras da cor. A derradeira lección que 
imparte un Matisse enfermo é a punta de tesoiras, construíndo un hábitat radiante de 
cor. Nas gouaches decoupées a figura nace a través do recorte directo da cor. Pensemos 
nos catro nus azuis do 1952. “Cando recorto en vivo as cores, vénme á imaxinación 
a talla directa do escultor”, sinala Matisse daquela. “Esta simplificación vai garantir 
unha meirande precisión ao xunguir dous medios que non son máis ca un […]. Todo 
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isto non constitue un punto de partida, senón unha meta”. O recorte en vivo da cor 
para xerar un espazo vibrante na abstracción de estrelas aguzadas, medusas, siluetas 
femininas e formas vexetais do seu universo derradeiro.

Seoane fai unha síntese das achegas máis lúcidas da pintura da primeira metade 
do século: a convulsión do espazo representacional no cubismo, a inflexión matissiana 
derradeira e as tendencias máis analíticas (dende o construtivismo ata o neoplasticis-
mo). O seu traballo, cunha nidia vocación universal, sempre tivo como referente privi-
lexiado a Galicia. Unha Galicia mítica que el vivía na señardade das formas, no berce 
dos signos: pedras tatuadas na beiramar, a Compostela medieval, as cores húmidas da 
paisaxe, os manuscritos iluminados dos vellos códices, o enigma da orixe. Toda forma 
ten unha intrahistoria, o segredo da súa xénese que simultaneamente desvela e oculta. 
O latexo das protoformas en que Luís Seoane escarvou para reinventar Galicia. 

AS FORMAS VIVAS

Luís Seoane representa o mellor de Galicia. A coraxe de Galicia en tempos difíciles. 
Non só é un dos nosos mellores creadores de todos os tempos, senón unha conciencia 
moral do país. A súa capacidade de invención era extraordinaria, así como a súa fir-
meza e integridade moral. A súa fonda formación humanista fixo que puidese exercer 
unha chea de xeitos de expresión diferentes. Puxo a súa intelixencia ao servizo do seu 
pobo. Os seus importantes ensaios ao redor da arte e temas culturais e sociais. Os 
lendarios poemas. As pezas de teatro. Debuxos e gravados. Escenografías e pinturas. 
Tapices e cerámicas. Un gran número de murais. Todo semellaba pouco para aquel 
home que quixo reinventar Galicia trazando a xenealoxía das formas, a liñaxe dunha 
intrahistoria mítica e secreta agochada na alma do pobo. Décadas e décadas dun tra-
ballo constante. Fundando editoriais e promovendo toda sorte de iniciativas culturais. 
O momento máis decisivo simbolicamente (despois de tantos e tantos anos de esforzo 
continuado) é cando lle envía a Marino Dónega aquela carta que me impresionou 
tanto. Aló, naquel escrito confidencial ao amigo, fai balance íntimo (xa no solpor da 
súa vida) da intensa deriva biográfica que tivo. Ollada retrospectiva chea do recendo 
da señardade no esmorecer da vida. Un alto no camiño (quizais o primeiro). As viaxes, 
a mirada intensa da arte: nunha ollada retrospectiva xa no vidro da lembranza. A 
construción dunha Galicia ideal. A materia dos soños vai ser a cerna de todo creador. 
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Material memoria no fermoso título de José Ángel Valente ateigado de resonancias 
bergsonianas (lembremos o Materia e memoria do pensador francés). Seoane achegou 
o mellor de si mesmo para manter vivo este país. Naquela carta (chea de melancolía) 
defínese como: “Emigrante dun país extraño, soñado máis que vivido. Emigrante dun 
pasado moi lonxano, de hai corenta anos. Un sobrevivinte que aínda traballa”. 

Resulta difícil ver o traballo de Luís Seoane como obra dun só home. O traballo 
de Seoane é froito dun esforzo transpersoal. Ten moito de manifestación plural do 
país. Hai un eco colectivo (de loita das formas anónimas insurxentes) no seu voca-
bulario artístico. Coma se quixese darlle voz a toda unha Galicia anónima (oprimida 
e marxinada) ao longo de moitos anos e séculos de silencio. Logo viría a dura proba 
do 36. A morte dos amigos. O xenocidio da intelectualidade galega: da que el foi un 
supervivente que marchou alén mar. O exilio. Vai manter vivo o herdo da liberdade 
creadora e do librepensamento nos tempos en que o fascismo ía converter Galicia 
nunha natureza morta. Alá ían crear editoriais para publicar os libros no idioma 
prohibido do país: nun paradigma de resistencia cultural. No exilio traballou arreo 
(sen desmaio) loitando sempre para darlle voz a un pobo silenciado: xunto con Arturo 
Cuadrado, Lorenzo Varela, Rafael Dieste, Eduardo Blanco-Amor e outros intelectuais 
republicanos. Foi se cadra Seoane (despois de Castelao) o máis inquedo activador da 
conciencia de resistencia do país. En certo xeito é un herdo que asume (en tempos de 
incerteza) despois da morte de Castelao na Arxentina. Alá en Bos Aires vai aparecer 
o libro As cruces de pedra na Galiza baixo o coidado (coma tantos e tantos libros) de 
Seoane. Bos Aires daquela era un crisol cosmopolita: onde ían coincidir refuxiados 
políticos fuxindo do totalitarismo que esmagaba Europa. Un laboratorio artístico e 
cultural de primeira magnitude. Artista culto e comprometido co seu tempo e coa 
súa terra (esa dobre condición de galego-arxentino: tan entrañábel e tan definitoria da 
identidade especular galega). Como se fose no espello da emigración onde podemos 
acadar o referente decisivo da alteridade e da propia forma de ver o mundo. As dúas 
Fisterras, as dúas patrias xunguidas pola ringleira de mortos-emigrantes que o Cas-
telao simbolista debuxou con dramatismo nunha viñeta. Esa ponte inmemorial de 
mortos foi o alento senlleiro da obra enteira de Seoane. O tributo de vida e de enerxía 
creadora que lles ofreceu. Galería de sombras anónimas da historia, que sempre ían 
estar presentes no imaxinario íntimo do artista. O alento épico e transpersoal que 
transmite todo o seu traballo débelle moito ao mito da Santa Compaña inmorredoira 
da que falaba Castelao no seu emocionante escrito Alba de Groria.
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A lección pictórica de Luís Seoane radica na súa economía expresiva. Na capaci-
dade de síntese: a través dunhas depuradas técnicas de exploración gráficas. Esculcas 
visuais que van xurdir a carón do labor constante no obradoiro das imprentas. O 
cartelismo, o traballo de deseño nas portadas de libros: moitas técnicas, recursos e 
procedementos da confección gráfica que logo vai “trasvasar” ao eido pictórico. Con 
Seoane temos que falar dese concepto do que gostaba moito Roland Barthes: da idea 
de transversalidade entre diferentes disciplinas e xéneros artísticos. Hai un momento 
maxistral, cara ao remate dos cincuenta e comezos dos sesenta: unha sorte de lumi-
nosa ingravidez. Seoane daquela é dono duns recursos expresivos de seu, baseados 
na sinxeleza e nunha verdade crúa (primitiva e arcaizante) que ten nun medievo 
reinventado na base de moitos recursos. A vivencia mítica de Compostela: a inmer-
sión nunha dimensión lendaria, e soñadora dos alicerces culturais. Toda unha fértil 
mestura vai ofrecer a prodixiosa alquimia nas tertulias, nos activos faladoiros e luga-
res de encontro, cos primeiros carteis reivindicativos e o comezo da loita política. A 
sensibilidade do neotrobadorismo, tan presente na vangarda literaria galega daquela, 
deixou unha fértil pegada tamén na plástica. O exercicio de retrovisión foi esencial 
para moitos dos escritores e artistas naquel tempo. A mirada cara a atrás ía ter o con-
traste (o contrapunto vivo) da última vangarda. Poucos autores tan informados como 
Luís Seoane do que acontecía no mundo.

Os cadros de Seoane están vivos: teñen un dinamismo insospeitado, que nace 
do senlleiro trasacordo entre liña e masa de cor. Estabelecen, o grafismo e a cor, un 
pacto de xogo (andan ás reviravoltas), como querendo argallar un baile visual, que 
vén a ser a pegada máis característica de todo o seu traballo creador. Hai un intre: un 
preciso instante máxico no que toda a sabedoría cromática e debuxística de Seoane 
acada unha categoría maxistral. Como sinalaba ao comezo: é na década dos sesenta 
cando ese peculiar diálogo entre cores vivas e intensas (e a incisión do ritmo da liña) 
vai conseguir unha dimensión universal. En diálogo co mellor das vangardas: Klee, 
Miró, Léger, Matisse, Picasso… pero sempre coa súa inconfundíbel sinatura persoal. 
O acento vernáculo, coma no universalismo construtivo de Torres García, vai ofrecer-
mos unha profunda lección plástica feita coa sinxeleza (e sabedoría condensada: case 
arquetípica) da arte popular. En certo senso, o eixe da súa estratexia en pintura consis-
te en presentar os ingredientes constitutivos do feito plástico illados, con autonomía. 
Vai valorar de xeito independente (ás veces xerando sutís disonancias) o debuxo da 
cor. Semella inverter, en certo xeito, o proceso clásico que traza nun primeiro lugar a 
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armazón construtiva, para logo ir vestindo paseniñamente o debuxo coa vestimenta 
da luz das cores. En Seoane temos masas de cor recortadas nunha nítida vontade 
construtiva, sobor das que logo vai tatuar (diriamos imprentar) o sutil vocabulario 
sígnico do debuxo. Liñas tímbricas, case transparentes, que van pautar o ritmo da 
composición na membrana da cor. Conseguindo un efecto dinámico sorprendente 
que vai axitar as masas estáticas (de liñaxe gravitatoria) pola interacción da cor. Temos 
por un lado o vaivén óptico, derivado da propia reverberación das lindeiras da cor. Os 
litixios fronteirizos entre as masas coloreadas que activan a percepción nos procesos 
de interacción cromática e complementariedade activa. Logo a mirada do espectador 
vai ter o contrapunto dinámico inxel das perturbacións lineais, que van completar de 
xeito sutil (nun efecto transparente de superposición) a obra. A través do intermitente 
esqueleto construtivo do grafismo. Encol da pel cromática do cadro vai superpoñer 
a trama lineal do debuxo. A xeito de radiografía estilizada da imaxe, o achado visual 
senlleiro da pintura de Seoane está próximo á aventura sintética que ía popularizar 
Fernand Léger.

Existe un potencial de resistencia mítica nas formas (e iso sabíano ben Isaac Díaz 
Pardo e mais Luís Seoane cando fan o Laboratorio de Formas). As formas teñen 
un ADN e unha intrahistoria. A liñaxe das formas vai evoluír na metamorfose in-
cesante. As formas están vivas: e vibran. Esa fermosa vida das formas vai postular 
nos seus gravados e nas súas pinturas un eloxio do movemento. Son as formas-raíz. 
Os emblemas visuais dunha comunidade reinventada. Ás sorprendentes interaccións 
cromáticas (das masas e volumes recortados), ás que temos que lles engadir a forza 
expresiva do debuxo. O debuxo vai casar coas masas cromáticas establecendo un 
contrapunto de desaxuste (semellante aos desprazamentos das tintas nun vello naipe 
ou dunha litografía nun cartel antigo). O amor á imprenta: aos recursos gráficos que 
foi descubrindo no obradoiro das editoriais para as que colaborou, ou mesmo creou. 
Os estarcidos e os recortes. Os sistemas de impresión máis primitivos: son dos que 
gostaba Seoane. Os seus libros de gravados en colaboración con poetas son auténticos 
manifestos. Libros-manifesto, fermosos obxectos, xoias bibliográficas dunha pulcritu-
de artesanal e dunha beleza estética difícil de superar.

A súa pintura xorde da descuberta laboriosa dunha iconografía. A carón sempre 
do popular. As campesiñas a parolar: que converte nun ritual inmóbil e intemporal. 
As figuras no labor colectivo. Os sinxelos bodegóns. A poderosa icona das lendarias 
Mater Gallaeciae. Vemos, paseniñamente, como no seu camiño creador vai depuran-
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do todas estas presenzas ata trocalas en liñas de forza (auténticos eixes compositivos). 
Vectores vivos: que van manter a memoria dinámica das formas. A síntese que esta-
belece (mesmo no momento máis neoplasticista) vai deixar respirar sempre ese alento 
vernáculo, decisivo no seu traballo. A riqueza cromática das súas figuras (e multitudes 
polícromas) cómpre entendela como se fosen presenzas atravesadas literalmente pola 
efervescencia da paisaxe. A natureza amosa simultaneamente, a través de superpo-
sicións cromáticas, unha presenza chea de plenitude nas súas figuras. Son homes e 
mulleres-paisaxe (como logo ía titular Reimundo Patiño un ciclo seu de debuxos). 
Son tamén moi importantes as súas pezas dedicadas, xa dun xeito autónomo, a ex-
presar a vivencia da paisaxe. Inventario de ritmos nos eidos de cor. As ondas do mar. 
O sol como enerxía irradiante. Nubes e montañas que sentía, ao tempo, coa alma 
dun primitivo e co maxistral ollo de consumado debuxante. A mirada vai recoller 
un panteísmo das forzas primordiais. Un rexistro anímico, como sedimento nutricio 
de todo o seu traballo. Nesas obras vai deixar testemuño do tránsito da natureza (do 
devalar fenoménico). A forza das cores enfrontadas: o cadro é unha fiestra máxica. 
Unha xanela multicolor que semella un ateigado calidoscopio, revertendo luminosi-
dade e ledicia para os sentidos. 
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A figura de Luís Seoane proxecta unha longa sombra que se estende desde Santiago 
de Compostela a Bos Aires e desde Arxentina a Galicia enteira, nun esforzo de enten-
demento de realidades algo distantes pero tamén de exercicio dunha dupla cidadanía 
en que ningunha destas dúas moradas ficase nun lugar subalterno. Dito en palabras 
do propio Seoane, el considerábase a si mesmo un porteño con “mi irrenunciable 
acento gallego”, ou, á inversa, un “pintor gallego nacido en la Argentina”. Destes 
trazos e da obra polifacética de Luís Seoane ocupáronse durante estes días pasados 
expertos galegos e arxentinos. No principio deste congreso analizou Beatriz Sarlo as 
varias Arxentinas que estaban presentes na obra e no pensamento do noso pintor. 
Agora vou tentar corresponder cunha presentación das varias Galicias, reais e imaxi-
narias, que formaron parte esencial da vida de Luís Seoane. Non poderei facelo coa 
mestría literaria e mesmo artística da colega arxentina, senón coas armas propias 
do historiador curioso polo tecido cultural e polas correntes intelectuais nas que se 
desenvolveu Seoane e que permiten entender non só a súa obra senón tamén a súa 
executoria vital. 

Malia correr o evidente risco de repetir algunhas ideas que xa foron expostas du-
rante estes días, teño que comezar por fixar algúns trazos biográficos do autor e mar-
car o campo en que quero situar a súa obra. Desde logo non abondaría con dicir que 
Seoane é unha figura de boa formación intelectual e atento ás tendencias artísticas 
do seu tempo, nin tampouco que foi autor dunha obra moi copiosa e plural, que vai 
desde o deseño, a pintura e o muralismo ata a creación literaria e a promoción de 
moitas iniciativas editoriais e xornalísticas. Para dicilo cunha palabra da que el moito 
gustaba, non é fardel menor o que tiña composto ao final da súa breve vida. Alén 
de todo isto, foron os “lugares” onde traballou e morou os que marcaron de modo 
profundo a súa vida e a súa obra. O periplo constante entre Arxentina e Galicia é algo 
máis que un dislocamento espacial ou temporal. Constitúe, pola contra, un trazo 
esencial da súa biografía e unha fonte da que manan as augas do seu curso vital. 

EMIGRANTE RETORNADO, EXILIADO ATÍPICO

Comecemos por asentar un primeiro trazo da súa peripecia vital. Seoane foi un de 
tantos retornados que houbo na Galicia da primeira metade do século vinte, cando ir 
a América ou volver á terra era case o pan de cada día. El foi un fillo de “emigrantes 
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acomodados que habían tenido cierto éxito comercial” (Seoane, 1991, 26), que de-
ciden retornar para se asentar na súa terra de orixe e socializar os seus fillos nela, 
morando na cidade pero sen esquecer a aldea, cursando unha carreira universitaria 
como sinal da mobilidade social que forxaba a emigración. Foi o que lle aconteceu a 
tantas outras figuras da Galicia coetánea, que son inseparables do feito migratorio, 
desde un Castelao ou un J. Bal y Gay ata un J. Lesta Meis ou un A. Villar Ponte. 
Pero o caso de Seoane resulta mesmo especial, porque por un feliz azar o seu retorno 
á curta idade de seis anos, en 1916, coincidiu cunha das fases máis brillantes de toda 
a historia galega, como é a que corresponde cos anos da fundación das Irmandades 
da Fala ata o estalido da Guerra Civil. Vinte anos de esplendor cultural, pero tamén 
de expansión económica e de mobilización política. Talvez este retorno da familia 
Seoane fose unha opción vital definitiva. De feito, a súa instalación afectiva, cultural 
e política en Galicia foi completa ata os loitosos días de xullo de 1936, sen se rexistrar 
ningún retorno por temporeiro que fose á súa Arxentina natal. Viñeran para ficar. 

Pero a Guerra Civil mudou todo. Luís Seoane primeiro e logo a súa familia 
logran retornar, contra a súa vontade, á Arxentina e á súa capital porteña, para alí 
refaceren unha nova vida na cidade deixada vinte anos antes. Non é do caso reparar 
no golpe moral que supuxo para esta familia, e tantas outras, a fuxida a América 

como único medio certo de escapar das gadoupas da 
morte ou da represión desencadeada desde xullo de 
1936. O que importa é ver que, subitamente, Seoa-
ne vese convertido nun trasterrado ou nun exiliado 
político. Pero tamén aquí se pode atopar un matiz 
cualitativamente interesante para entender a biogra-
fía do noso autor. Trátase, no meu ver, dun exiliado 
atípico por varias razóns. 

En primeiro termo, porque non fixo a Guerra 
Civil como tantos homes da súa xeración que ou ben 
se incorporaron á fronte bélica como forma de salvar 
a súa vida (como os casos ben coñecidos de Ramón 
Piñeiro ou Francisco Fernández del Riego) ou ben 
combateron nas trincheiras republicanas porque 
daquela parte os colleu o inicio da contenda (casos 
de Rafael Dieste ou Lorenzo Varela). A experiencia 

A avoa materna de Luís Seoane 
coas súas fillas María, nai do pintor, 
Carmen e Antonia
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bélica, como é sabido, muda profundamente as actitudes e valores dos combatentes, 
tanto entre os que ficaron no bando franquista como entre os que loitaron no bando 
republicano. Seoane non dimitiu do seu compromiso co réxime republicano e foi 
dos primeiros en denunciar a represión franquista en libros memorables como Trece 
estampas de la traición (Bos Aires, 1937) ou La Galice sous la botte de Franco (París, 
1938), no que resulta esencial a súa colaboración. A súa experiencia da guerra foi, 
por tanto, a do combatente político e ideolóxico, nunha cidade como Bos Aires, 
onde a tormenta da “guerra de España” non deixou indiferente a ningún sector da 
sociedade arxentina. 

En segundo termo, o Seoane fuxido á Arxentina non se comporta como a maio-
ría dos exiliados republicanos, que adoptan unha postura —no dicir de Claudio 
Guillén— “ovidiana”, isto é, de moradores dun novo Ponto Euxino no que están 
comestos polas saudades de retornar ao seu lar, Roma na metáfora ovidiana. Luís 
Seoane, pola contra, adoptou desde o principio a decisión de se incorporar á cultura 
e á vida intelectual de Bos Aires. 

En terceiro termo, Seoane foi un exiliado que, sen ter retornado de forma de-
finitiva a Galicia máis que nas vésperas da súa morte, en 1979, nunca cortara as 
súas relacións coa terra de orixe. Dirase que este é comportamento común de todo 

Seoane e Colmeiro en Bos Aires, 1937
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exiliado, o que pode admitirse no plano familiar e mesmo político. Pero no caso de 
Seoane ese vínculo con Galicia foi esencialmente cultural, ata o punto de tratar de 
construír en Bos Aires unha illa de cultura galega na “Galicia ideal” —a expresión é 
de Castelao—, sen ter ningunha constancia de que esa obra podería ser coñecida ou 
devolta á Galicia europea. Que se trataba dun exiliado que colocaba a cultura galega 
no primeiro plano da súa propia identidade persoal é proclamado polos seus amigos 
porteños. Por exemplo, nunha carta de recomendación que Seoane leva para Raúl 
Deustua, con ocasión da súa viaxe ao Congreso da Paz en París no ano 1949, di o 
autor desta, un home que asina como Sebastián: “Este es Luis Seoane a quien tu ya 
conoces a través de sus hermosas ilustraciones de libros argentinos. Ha sido de mis 
primeros amigos de Buenos Aires […]. El ama como tú la vieja tradición, su leyenda, 
su magia, su misterio y ha sabido revivir en sus creaciones el imponderable espíritu de 
su antiguo pueblo, el gallego”. 

Esta percepción dun Seoane enraizado na cultura galega axuda a entender un 
compromiso vital que vai alén do dun exiliado político. Trátase da posición dun autor 

Reunión en Pergamino (Arxentina), en 1941, na casa da señora Adelaida Barbazán, que está sentada no centro 
e ten á súa dereita a Norberto A. Frontini, Xosé Núñez Búa e M. Colmeiro. De pé á dereita da fotografía Luís 
Seoane e no centro Castelao
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que aspira a construír un novo edificio da cultura galega entendido como unha conti-
nuidade do labor realizado en Galicia nos anos vinte e trinta. Desde esta perspectiva, 
cómpre engadir á condición do Seoane exiliado a súa potencia creadora dunha nova 
imaxe de Galicia. Foi realmente un gran deseñador da cultura e da idea de Galicia 
pero —e insistirei logo neste punto— non o fixo de forma illada senón en contacto 
coa colectividade dos “emigrados” (e tamén dalgúns exiliados) e cos seus amigos 
xeracionais que permaneceron no interior na Galicia europea. 

Neste contexto dun emigrante retornado á terra, dun fuxido inesperado e dun 
exiliado algo atípico que nunca voltou de forma definitiva, pero que tampouco 
nunca tronzou os seus elos culturais con Galicia, propóñome facer unha tripla 
achega á biografía afectiva e intelectual de Luís Seoane. En primeiro lugar, falarei 
da Galicia anterior á Guerra Civil. Podería apoñérselle a metáfora de Castelao da 
“alba de groria” como definidora dun período histórico que tivo o seu momento 
culminante no plebiscito do 28 de xuño de 1936, no que o pobo galego expresou 
unha vontade cívica e política de consecución dun Estatuto de autonomía. Sería a 
máxima expresión da súa autoconciencia nacional e o punto de chegada dun proce-
so comezado anos antes pero que, aplicado á biografía de Seoane, ben se pode cin-
guir aos vinte anos que corren desde 1916 a 1936. Naquel tempo de esperanzas foi 
onde Seoane pasou da infancia á idade adulta, no que se formou intelectualmente 
e no que se socializou afectivamente. 

Unha segunda será a Galicia de alén mar, que tamén podemos chamar en termos 
migratorios a “parroquia de acolá”. Nese novo mundo en que Seoane apenas vivira 
seis anos, el convive agora con exiliados e con emigrados e nesa Galicia que ten como 
capital a cidade de Bos Aires é onde mantén unha dupla condición de instalado nos 
dous universos culturais que marcan a súa executoria vital: a cultura porteña mestu-
rada de acento galego e a cultura da Galicia europea que Seoane levaba no seu “far-
del de exiliado”. Foi en Bos Aires onde Seoane matinou de forma sistemática máis 
que en retornar, en devolver a Galicia todo un proxecto cultural de futuro, fundado 
no diálogo entre a tradición e as vangardas. E foi como resultado desa reflexión que 
Seoane procura establecer contactos co interior a partir de 1946. 

Aquí comeza unha terceira Galicia que acaba por se configurar como unha rea-
lidade plural, habitada por grupos culturais diversos e mesmo conflitivizados mu-
tuamente, cos que Seoane nunca rompe por máis que manteña rexamente as súas 
posicións ideolóxicas e estéticas a vaia virando nos seus afectos e relacións. Non é 
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doado explicar este percurso das relacións de Seoane cos seus amigos do interior, pero 
abonde con dicir que el procura de forma desesperada interlocutores que lle permi-
tan lograr o obxectivo esencial, que é transmitir ás novas xeracións a obra cultural 
feita antes da guerra e, logo, no exilio americano. Nesta terceira Galicia hai relacións 
amicais permanentes e unha sucesión de interlocutores, entre os que sobrancean os 
grupos Galaxia (anos cincuenta) e Sargadelos (anos sesenta e setenta).

As pontes que establece para vadear este río foron varias. Primeiro foi o grupo 
Galaxia, cuxos membros máis prominentes, desde Otero Pedrayo ou García-Sabell 
ata Fernández del Riego ou Ramón Piñeiro, foron os seus correspondentes predi-
lectos desde finais dos corenta ata finais dos cincuenta. Logo entrou en relación 
con outras persoas que, sen seren incompatíbeis coas anteriores, favoreceron unha 
deriva diferente cara a outras iniciativas culturais e mesmo empresariais: trátase do 
Laboratorio de Formas e do posterior grupo Sargadelos, con figuras como Isaac 
Díaz Pardo, Valentín Paz-Andrade e algúns exiliados retornados nos anos sesenta 
como Rafael Dieste ou Eduardo Blanco-Amor, como principais cabezaleiros 
deste diálogo galaico-arxentino. Houbo outras relacións e outros correspondentes 
—algúns decisivos, como os seus amigos galegos do exilio (Varela, Cuadrado, 
Espasandín)— que realmente están sempre presentes nas decisións e nas apostas 
de Seoane. O sentido de grupo, manifestado na lectura colectiva das cartas que se 
cruzaban entre eles, era mantido tanto en Galicia como na Arxentina. 

VINTE ANOS NA GALICIA EUROPEA: TRAMA 
AFECTIVA E FORMACIÓN INTELECTUAL

A primeira Galicia de Seoane corresponde cos vinte 
anos anteriores á Guerra Civil, que cadran coa súa 
estadía na Terra. Foi naquela Galicia na que Seoane 
construíu o que logo el chamaría esa “trama afectiva 
que dura toda la vida”, isto é, o lugar e o tempo 
nos que se forxan as amizades e se logra a instala-
ción vital que dá o partillar experiencias con colegas e 
amigos nas aulas, na rúa e nos faladoiros. Esa “trama 
afectiva” armouna Seoane basicamente na cidade de 

Cuberta do libro Textos inéditos de 
Luís Seoane, en edición de Manuel 
Núñez Rodríguez, Universidade de 
Santiago de Compostela, 1991
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Santiago de Galicia, onde estudou o bacharelato e fixo a carreira universitaria, onde 
adquiriu unha serie de patróns de comportamento, valores, amizades e proxectos, 
onde coñeceu a tantos amigos que moito recordaría alá en Bos Aires. Amigos como 
Ánxel Fole, Santiago Montero Díaz ou Luís Manteiga, como Aquilino Iglesia Al-
variño, Álvaro Cunqueiro ou Domingo García-Sabell, polos que pregunta nas súas 
primeiras cartas e aos que dedica algúns dos seus libros, aínda sen saber a ciencia certa 
se estaban vivos ou non. Tal foi o caso de Ánxel Fole, perdido durante anos nos seus 
mesteres agrícolas do Incio e de Quiroga, que é un dos amigos (con Plácido Castro, 
Maside, Manteiga e Aquilino) ao que lle dedica “con nostalgia” o seu libro Homenaje 
a la Torre de Hércules (1944). 

Foi en Compostela onde Seoane adquiriu as súas principais relacións afectivas con 
xente da súa xeración, pero tamén con xente un pouco maior, como o diplomático 
Lois Tobío —que lle trae de Berlín algún álbum de George Grosz ou exemplares da 
revista Simplicissimus—, o pintor Carlos Maside, o seu principal mestre en materia 
artística, ou o excepcional editor Ánxel Casal, asentado na cidade compostelá nos 
tempos da II República. E nun plano máis recuado estarían os membros do Semi-
nario de Estudos Galegos e das súas obras e “xeiras” de estudo polas distintas terras 
de Galicia (Melide, Deza…), así como algunhas figuras senlleiras da xeración Nós, 
como Alfonso D. Castelao ou Ramón Otero Pedrayo, daquela xa convertidos en 
grandes protagonistas da política galega, como dirixentes do Partido Galeguista e 
como deputados nas Cortes Constituíntes da República.

Este foi un tempo de grande esplendor cultural e de mobilización política. 
Deixemos á beira o contexto político e reparemos na situación da cultura. O máis 
relevante foi, sen dúbida, a tentativa de crear unha cultura nacional que acompaña-
se o proceso de organización política de republicanos e galeguistas darredor dunha 
nova idea de Galicia. Ese labor de construción dunha cultura nacional foi realizado 
a través da literatura, que deixou de ser unicamente poética por obra dos escritores 
da xeración Nós, que se beneficiou de audaces iniciativas editoriais como Lar e Nós, 
de revistas de alta cultura como a ourensá Nós, a luguesa Ronsel, a coruñesa Alfar, 
a pontevedresa Logos ou xornais como Claridad ou Ser, do que o propio Seoane 
chegou a ser seu codirector canda Ramón Suárez Picallo. Foi un período que non 
significou unha simple continuidade da época do rexionalismo senón que se pro-
duciu unha ruptura política e cultural desde 1916/18, coa creación das Irmandades 
da Fala, nun impulso que durou ata 1936. 

Actas Seoane novo.indd   431 27/7/11   08:44:53



Ramón Villares

432

Nesta transformación do sector cultural foi esencial a aparición en 1923 do Semi-
nario de Estudos Galegos (SEG). A institución tivo un claro referente epocal. Viña a 
representar, con algúns anos de atraso, o papel que desempeñaron outras institucións 
análogas aparecidas na España do primeiro terzo de século, como o Institut d’Estudis 
Cataláns (1907), a Sociedad de Estudios Vascos (1918) ou mesmo o tecido asociativo 
promovido polo institucionismo de Giner de los Ríos e de Cossío na cultura espa-
ñola, desde a Junta para la Ampliación de Estudios (1907), a Residencia de Estudiantes 
(1910) ou o Centro de Estudios Históricos (1910). Todo obedecía a unha mesma idea, 
que non era outra que a de crear instrumentos institucionais que permitisen construír 
culturas nacionais, fosen estatais ou subestatais, nun momento histórico de forte con-
frontación entre diversos proxectos nacionais alternativos ou concorrentes, como os 
que aparecen na España de Alfonso XIII. 

Alén desta proposta de modernización cultural, que acadaría cumios de gran-
de altura (noucentisme catalán, “edad de plata” española, xeración Nós en Gali-
cia…), un novo actor apareceu na escena da acción cultural daquela altura, que foi 
a universidade. Para o caso de Galicia, o papel desempeñado pola Universidade de 
Santiago resultou decisivo, coa creación de novas facultades universitarias en 1922 
(Ciencias e Letras), o que facilitou a chegada dunha nova fornada de catedráticos 
cunha formación de raíz xermánica (Pericot, Pérez Bustamante, Calvet, Recasens 
Siches…), que decontado se volveron os referentes da mocidade universitaria de 
finais dos anos vinte e que, de modo figurado, aparecen reflectidos no romance 
oteriano Devalar (1935). De forma paralela, artellouse unha corrente de mobiliza-
ción política en favor dun novo concepto de universidade, que deixase de ser, como 
a alcumara Castelao, unha “ama de cría do caciquismo” en Galicia. O estigma 
que representaba o modelo da vella universidade era o representado polo romance 
de Alejandro Pérez Lugín, La Casa de la Troya (1915). O paradigma do estudante 
“troiano” era aquel que viña a Santiago a estudar unha carreira profesional, á espe-
ra da herdanza familiar dunha botica ou dun bufete profesional e, mentres tanto, 
gastaba o seu tempo en namoros e esmorgas, como lle acontecía ao protagonista do 
romance de Pérez Lugín. 

O carimbo da nova universidade era o da construción da “Residencia” a imaxe 
da Cidade Universitaria de Madrid e a renovación dos métodos docentes privi-
lexiando a investigación (facer “papeletas”, traballar en laboratorios, saír ao cam-
po…) sobre a aprendizaxe memorística de textos. “Contra a Casa da Troia” foi 
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un dos berros máis repetidos por esta mocidade universitaria na que militou Luís 
Seoane. Esa mocidade logrou empatar cos rumos de renovación simbolizados polo 
reitor A. Rodríguez Cadarso (1930-1934), que encamiñou a institución cara a unha 
modernidade científica e un progresivo compromiso coa realidade de Galicia, re-
collendo en parte o legado do SEG. Seoane militou moi activamente nesta cruzada 
“antitroiana”, tanto dentro da vida universitaria —na que comezaba a despuntar 
a Federación Universitaria Escolar (FUE), presidida naquela altura por Domingo 
García-Sabell—, como no campo que lle era más próximo, o da cultura e da adop-
ción dunha actitude de vangarda estética. Porque ser “antitroiano” era congruente 
coa crítica ás exposicións artísticas rexionais, co desprezo do enxebrismo e coa de-
fensa dunha apertura ás modas literarias e artísticas europeas. 

Esa Compostela dos anos trinta foi realmente o berce onde naceu e medrou 
intelectualmente Luís Seoane. Para el Compostela foi como unha metáfora de toda 
Galicia pois, malia ter morado na cidade d’A Coruña desde o ano 1934, realmente 
foi a Compostela dos anos trinta a que permaneceu no seu corazón, a súa “Ítaca” 
particular sempre lembrada e evocada no exilio porteño. Como lle dicía nunha 
carta a Maside de novembro de 1954: “Ellas [as cartas do seu mestre] me unen a 
una época que es la que más quiero de mi vida, la que recuerdo con más frescura y 
la que fue en la calle y por amigos como tú, más que en la universidad, mi maestra” 
(Seoane, 1991, p. 98).

Que foi o que aprendeu nas rúas de Compostela dos anos trinta? Aprendeu dous 
grandes patróns culturais que foron valores permanentes en toda a súa obra e que 
Seoane evoca de forma constante nos seus textos e mesmo nas cartas privadas aos seus 
amigos: a raíz popular da cultura e a raíz moderna e vangardista desta. Delambos 
valores camiñaron no fardel co que Seoane chegou a Bos Aires e así foi visto polos 
seus coetáneos porteños. A mediados dos anos cincuenta, o crítico de arte Julio Payró 
definiu a Seoane con estes dous parámetros: “lo veo a Vd. muy siglo  y lo veo tam-
bién prodigiosamente románico” (Galicia Emigrante, 14). 

Hai un texto revelador do propio Seoane —escrito tempo despois e mantido 
inédito ata a súa publicación póstuma en 1991— no que evoca a vida compostelá 
dun mozo, chamado Claudio, que semella ser un trasunto do propio pintor. Ese 
mozo transita polas rúas de Compostela e párase moitas veces no mercado ou praza 
de abastos, de camiño cara ás aulas da universidade. No mercado, ao abeiro da 
igrexa de San Fiz de Solovio —fachada románica, espadana barroca— están as 
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vendedoras, “vestidas con sus ropas de labradoras y haciendo sonar sus zuecos de ma-
dera en las losas de las calles”. Eran mulleres que falaban un galego puro, que o mozo 
Claudio escoita e trata de aprender. Moitos días cómpralles minchas (ou “caracolas 
de mar”), nas que o escolante advirte unhas formas en espiral que lle lembran “el 
arte prehistórico de su país” e todo o que veu despois, incluído o románico da propia 
igrexa de Solovio. Neste relembro da mocidade universitaria de Seoane están expre-
samente mencionados eses dous patróns culturais: a raíz popular que representan as 
vendedoras do mercado e a raíz culta da fachada da igrexa románica, que el describe 
como policromada: 

Luego de elevar los ojos una vez más [cara á fachada da igrexa], como todos los días del curso 
haciendo camino igual al dirigirse a la Universidad, siguió en dirección a ésta, distrayéndose 
en extraer con el alfiler el contenido del caracol de mar. Aquellos restos de pinturas, esos rojos 
y azules que escondían la piedra venían a ser como las bellas frases de la pescadora entre tanta 
blasfemia y palabras sucias (Seoane, 1991, 24 e ss.).

Había, desde logo, outros lugares predilectos para Seoane naquela Compos-
tela republicana. Un dos máis visitados foi a feira dos xoves, que se realizaba na 
Alameda ou carballeira de Santa Susana. Alí foi centos de veces para ver e palpar 
a sociedade campesiña que unha vez por semana se instalaba na cidade. Moitos 
autores coetáneos, como Castelao ou Otero Pedrayo, tiveron esta mesma percep-
ción: que o rus invadía Compostela de forma periódica. Pois foi alí, na Alameda, 
onde Seoane adquiriu unha gran familiaridade coas formas e actitudes do labrego 
feirante, co seu modo de falar e de cerrar os tratos, cun simple apertón de mans. 
Máis que unha ollada populista e distante, hai nesta práctica de Seoane unha 
precoz aprendizaxe dos valores culturais do pobo e unha fonte de inspiración para 
a súa obra artística, que se define polo compromiso social que adopta: “¡Cuanto 
siento no haber aprovechado más la lección de ir cada semana a hacer dibujos a la 
feria de Santa Susana!…, hubiese tenido aún en la memoria un material extraordi-
nario”, dille a Carlos Maside en decembro de 1957 (Seoane, 1991, p. 103).

Da relevancia da feira dos xoves —da fasquía dos feirantes, das olladas dos ani-
mais, do ambiente popular— hai constancia en moitas cartas e escritos curtos do 
propio Seoane. Pero tamén debeu ser motivo de comentario nos faladoiros porte-
ños, a xulgar por unha breve referencia da familia Rafael Dieste-Carmen Muñoz, 
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que cando retornan definitivamente a Galicia en 1961 e comezan a se instalar na 
súa morada familiar de Rianxo, escriben entusiasmados aos amigos que ficaron en 
Bos Aires: “Hemos estado varias veces en Santiago. La enorme lección de Santiago 
me parece que aún no ha sido asimilada ni por los mismos santiagueses. Los ma-
ravillosos bueyes de la feria sí parecen entenderla” (Dieste, 1995, p. 526).

Alén desta imaxe da sociedade campesiña que Seoane percibiu na Compostela 
daquela altura, Seoane familiarizouse coa arte culta, nomeadamente a da época 
románica, que lle ensinou a entender o seu mestre Carlos Maside, con quen visi-
tou más de duascentas veces a catedral de Santiago e as dúas obras más represen-
tativas: a fachada de Praterías e o Pórtico da Gloria. Ollando e reproducindo as 
formas daquelas esculturas románicas, Seoane aprendeu a entender a moderni-
dade. Todo nos conduce á mesma conclusión, sexa no caso da feira da Alameda, 
sexa no exemplo da catedral e do románico compostelán. Se voltamos de novo ao 
exemplo de San Fiz de Solovio, naquel relato estaba condensado este fardel visual 
do Seoane formado en Compostela: a raíz culta da fachada e do seu tímpano 
policromado; a raíz popular da vendedora que tiña posto á sombra da igrexa. 
Con todo, foi o Pórtico da Gloria o referente que máis acompañou os recordos 
composteláns de Seoane. Cando o seu amigo D. 
García-Sabell vai ás Xornadas Patrióticas de Bos 
Aires (1953), o único que lle pide Seoane é que lle 
leve fotos do moimento do Mestre Mateo, o mes-
mo que un ano antes lle pedira a Carlos Maside. 

Podería concluír a evocación desta primeira 
Galicia coas palabras do propio Seoane, pronun-
ciadas trinta anos despois nunha entrevista radio-
fónica con Vicky Linares, en Bos Aires: “Nací a la 
pintura admirando el románico y el arte popular”, 
isto é, entre Solovio e o mercado de abastos, entre 
o Pórtico da Gloria e a feira da Alameda. A parte 
culta sería a historia, a memoria, os mortos, reco-
llidos nas formas do románico; a parte popular, a 
terra como forza nutricia dunha sociedade rural 
considerada como un organismo puro. Talvez se 
atope aquí, neste fardel compostelán de Seoane, 

Luís Seoane, retrato de Carlos Maside 
publicado en El Pueblo Gallego
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máis influencia epocal do pensamento da xeración Nós do que imaxina. Porque 
esta idea da terra e dos mortos, tan propia da tradición ideolóxica conservadora 
francesa, é o nervio explicativo dun libro tan emblemático como Arredor de si 
(1930), o bildungroman do galeguismo escrito por Otero Pedrayo, quen estaba 
moi influído polo autor francés Maurice Barrès. Este enfoque barresiano na in-
terpretación da cultura tivo unha influencia moi fonda na cultura galega poste-
rior, tanto na literatura (de Cunqueiro a Méndez Ferrín) como no pensamento 
galeguista de posguerra. Pensemos que aínda en 1977 a maioría dos consultados 
sobre qué Galicia imaxinaban para o ano 2002, contestaban que sería a “unión 
da terra e do home”, para dicilo en palabras de García-Sabell, o máis cosmopolita 
dos participantes naquel coloquio (Díaz y Díaz, 1977).

Pero voltemos a 1936, no momento en que conclúe esta primeira xeira formativa 
do Luís Seoane artista, pero tamén a do cidadán e profesional comprometido coa 
sociedade galega. Non tivo unha militancia política de primeira fila, pero era clara a 
súa posición ideolóxica, como se revela na enquisa feita polo xornal vigués El Pueblo 
Gallego (1933), na que Seoane é o único dos estudantes universitarios de Compos-
tela que se define como “galeguista” e “marxista”. Este duplo fardel ideolóxico, así 
como a súa formación artística popular e contemporánea, románica e vangardista, 
é o que caracteriza ao Seoane anterior ao estalido da Guerra Civil, en xullo de 1936. 

Aquí comeza unha segunda fase da súa vida, que 
se desenvolve nunha Galicia da que apenas gardaba 
máis que unhas lembranzas de neno.

CORENTA ANOS NA GALICIA DE ALÉN 
M A R : E X ILI A DOS, E MIGR A DOS E 
AR XENTINOS

Esta segunda Galicia é a de alén mar, a da “parroquia 
de acolá”, a Galicia do exilio ou dos “emigrados”: hai 
moitos modos de a denominar. Luís Seoane foi para 
esa Galicia, porque xa viñera dela vinte anos antes. 
Era a solución máis acaída. Por tanto pasou de ser un 
retornado galego a ser un retornado arxentino. Na 

O libro Galicia 2002 recolle o debate 
organizado por M. Díaz y Díaz entre 
1976 e 1977
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fuxida de Galicia tivo a sorte de non ser obxecto de represión física (fusilado ou “pa-
seado”) naqueles días de chumbo nunha cidade como A Coruña, na que as primeiras 
autoridades correron esa sorte, desde o gobernador civil (F. Pérez Carballo) ata o go-
bernador militar (xeneral Caridad Pita), así como moitos dos seus amigos, entre eles 
o xastre e pintor Luis Huici. Felizmente sobreviviu uns meses agochado e logo liscou 
vía Portugal. Tamén aquí actúa positivamente a súa condición de cidadán arxentino, 
que lle facilitou o seu arribo a Bos Aires na primavera austral de 1936. 

Seoane retorna a Bos Aires nas condicións que xa temos contado e alí comeza a 
súa inserción vital e profesional nunha cidade moi pendente do curso seguido pola 
guerra de España. É interesante revisar as condicións desa instalación persoal, porque 
amosan de novo a complexidade da figura do propio Seoane. Cando chega á súa 
cidade natal, non é un exiliado típico, nin tampouco un emigrante. En certo modo 
é un retornado, que ten a vantaxe de contar con algúns contactos e redes amicais 
ou familiares na cidade porteña. Un contacto fundamental foi o avogado Norberto 
Frontini e a súa dona, Mony Hermelo, aos que coñecera en Compostela en 1933 con 
ocasión da viaxe que aquel casal fixera a Europa. A súa instalación nesta segunda 
Galicia faríase, pois, nunha tripla condición de exiliado, de retornado e de emigrante. 
A primeira facilitaralle unha cómoda asimilación co grupo de exiliados republicanos 
que comezarán a chegar a partir de 1939. A segunda, a incorporación a un grupo de 
intelectuais arxentinos que o acollen, por razóns tanto ideolóxicas como de ocupación 
profesional, na industria editorial e nos medios culturais de orientación basicamente 
antifeixista. E a terceira condición, a de emigrante, permítelle conectar coa populosa 
colectividade galega e, de paso, favorecer o salto cara á terceira Galicia, que sería a dos 
que permaneceron no interior, na España franquista, despois de 1939. 

Como exiliado republicano, Seoane reconstrúe en Bos Aires unha nova trama 
afectiva a través das redes de solidariedade coa causa da República que se formaron 
na Arxentina con ocasión da Guerra Civil española e que, logo, se agrandarían coa 
chegada dunha importante e selecta nómina de escritores e intelectuais cos que forxa 
sólidas amizades. Dos exiliados que van chegando, algúns eran xa coñecidos (caso de 
Arturo Cuadrado, Rafael Dieste) e outros converteranse en amigos algún tempo des-
pois (como Lorenzo Varela, que chega desde México en 1942). Estes catro, con Otero 
Espasandín e Antonio Baltar, formarán un núcleo humano moi unido, con identidade 
propia en proxectos editoriais, publicación de revistas e mesmo partillando comúns 
lugares de sociabilidade, como era o Café Tortoni. Daqueles faladoiros e de varios “ga-
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llegos exiliados (Varela, Dieste, Seoane)” trazará Francisco Ayala un acaído perfil no 
seu libro de memorias Recuerdos y olvidos (1982). Esta rede de amizades agrandouse coa 
incorporación de exiliados españois pertencentes ao grupo Hora de España (caso de A. 
Serrano Plaja, A. Sánchez Barbudo) e, naturalmente, con outras figuras sobranceiras 
da cultura española, como os escritores Francisco Ayala ou Rafael Alberti, o pintor M. 
Ángeles Ortiz e algúns exiliados italianos, como Attilio Rossi. 

Como arxentino de nación e retornado en 1936, Luís Seoane intégrase noutra 
rede afectiva de amigos arxentinos que foron esenciais para a súa instalación vital 
na capital porteña. De Norberto Frontini e de Luis Baudizzone recibe as primeiras 
axudas materiais (incluída a liberación do penal onde o meteran as autoridades ar-
xentinas por “prófugo militar”) e tamén as afectivas, pois foi a través deles como se 
conecta cun grupo moi selecto de intelectuais antifeixistas, como Luis Falcini, Jorge 
Romero Brest, C. Córdoba Iturburu, Horacio Coppola ou José Luis Romero, que 
formarán parte da paisaxe afectiva de Seoane durante todo o resto da súa vida, case 
toda ela residente na cidade de Bos Aires. Todos eles serán “grandes amigos”, como lle 
confesa a Noemí Gerstein (maio de 1977), cando sabe estando en Galicia da morte 
case simultánea de Rosa María Oliver, C. Córdova Iturburu ou J. L. Romero. A este 
primeiro gran círculo de amigos arxentinos de Seoane hai que engadir os procedentes 
da comunidade xudía, coa que conectou desde mediados dos anos corenta, cando 
realiza unha primeira exposición de pintura na galería da Sociedade Hebraica, da-
quela dirixida polo escultor Falcini, en 1947. Galeristas e marchantes, arquitectos e 

coleccionistas pasaron a formar parte dun círculo de 
amizade que chegou a ser dos máis íntimos para Ma-
ruxa e Luís Seoane, como son as figuras de Simon 
Scheimberg, Lipa Burd ou Rafael Lipschitz. De feito, 
o propio Seoane era consciente da novidade cultu-
ral que supoñía este achegamento ao mundo xudeu 
porteño. Con motivo da exposición na Sociedade 
Hebraica, confésalle ao seu amigo Lorenzo Varela: 
“Lo hago en esta sociedad […], como homenaje a la 
colonia extranjera que en Buenos Aires realiza de ver-
dad una acción cultural digna. ¡Como renegarán de 
mí en el cielo mis ascendientes, auditores de la Rota, 
curas y cristianos viejos!”.Portada de De Mar a Mar, n.o 1, 1942
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O mundo das relacións humanas e intelectuais de Luís Seoane en Bos Aires era, 
pois, moi plural. Pero tiña un punto en común, que era a súa militancia cultural e 
política en movementos de carácter antifeixista que, entre outras marcas, tiveron a 
de ser defensores da causa da República española durante a Guerra Civil, dos aliados 
na Guerra Mundial e, posteriormente, de militaren no antiperonismo. Algúns destes 
amigos pertencían ao socialismo arxentino, outros ao comunismo. Non consta que 
Seoane militase en ningún partido político na Arxentina, pero a imaxe que os antico-
munistas —entre eles, os troskistas— tiñan do pintor era a de ser un “compañeiro de 
viaxe” dos comunistas e “stalinianos”. Desta forma defíneno varios amigos do pintor 
Eugenio F. Granell. Por exemplo, Juan Andrade, un dos grandes líderes do Partido 
Obrero de Unificación Marxista (POUM), daquela residente en París, infórmalle en 
maio de 1948 de que “sé que [en] Buenos Aires anda uno de los Dieste [Rafael] que 
es uno de los muchos que hacen el juego a los stalinianos” (Granell, 2009, p. 106) e 
outro troskista residente en Bos Aires, Francisco de Cabo, reitéralle uns meses despois 
(setembro de 1948) unha impresión análoga: 

De unos años a esta parte me intereso bastante por la pintura […]. Esta semana fui a una 
exposición de un conocido tuyo, Luis Seoane, que pinta campesinas y pescadores gallegos 
con un estilo brusco y primitivo pero con tonalidades armoniosas y opacas. Me encontré 
también con otro gallego que tú conoces: Lorenzo Varela, tan stalinista y tan cínico como 
siempre. Seoane y Varela son inseparables y este último influye mucho sobre el espíritu del 
abogado-pintor (Granell, 2009, p. 111). 

Así pois, a instalación ideolóxica e social de Seoane en Bos Aires realízase nos me-
dios exiliados republicanos españois e dos grupos de intelectuais arxentinos de esquer-
das, antifeixistas en xeral e tendencialmente comunistas, sambenito que se lle apoñerá 
con frecuencia ao propio Seoane. Instálase tamén como un traballador do sector da 
cultura e como un intelectual que comeza a traballar en medios editoriais e culturais 
arxentinos ou promovidos por algúns exiliados republicanos, como Gonzalo Losada, 
Álvaro de las Casas, López Llausás ou Joan Merli, que son os fundadores de míticas ca-
beceiras editoriais como Losada, Emecé, Suramericana ou Poseidón. O propio Seoane 
foi un activo emprendedor editorial co seu amigo Cuadrado ou con arxentinos como 
Baudizzone, en selos como a editorial Nova ou Botella al Mar. A súa vinculación coa 
potente industria editorial permítelle desenvolver unha tarefa de intelectual en Bos 
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Aires e de traballador no sector editorial, que é moito máis ambiciosa do que facía en 
Santiago de Compostela antes da guerra, cando apenas coidara da edición dalgunha 
revista universitaria ou da edición de libros de poesía do seu amigo Cunqueiro. Un bo 
exemplo desta integración social e cultural está patente na homenaxe que se lle tributa a 
Luís Seoane en agosto de 1944, con ocasión do seu libro Homenaje a la Torre de Hércu-
les, onde se mesturan a partes iguais exiliados republicanos galegos e españois (Alberti, 
Ayala, Castelao, Dieste, Serrano Plaja, Colmeiro), exiliados europeos (Moreau, Rossi, 
Stern) cunha copiosa nómina de intelectuais arxentinos (H. Coppola, J. L. Romero, 
Baudizzone, Henríquez Ureña, G. de Torre, Mallea, Payró, Falcini ou A. Berni). 

Alén de retornado á Arxentina e de exiliado, Seoane ten algo de inmigrante, de 
membro dun grupo étnico moi presente na cidade de Bos Aires. El non dimite da súa 
condición de galego e de axente activo da cultura galega, é dicir, que se integra dentro 
da colectividade dos “emigrados” e acepta formar parte dalgunhas institucións como 
o poderoso Centro Gallego de Bos Aires. Por chamada do influente membro da colec-
tividade, Rodolfo Prada, a revista Galicia daquela institución será dirixida por Luís 
Seoane durante case vinte anos. Nela promove a presenza da cultura da colectividade, 
pero tamén da Galicia europea e dalgúns dos seus principais escritores, como Ramón 
Otero Pedrayo. Para a revista consegue a colaboración periódica de F. Fernández del 
Riego, que será o seu correspondente en Galicia durante moitos anos desde 1947, co 
pseudónimo de “Salvador Lorenzana”: 

Propúñame Seoane que lle remesase unha amplia informa-
ción mensual sobre a actividade da cultura e da socioecono-
mía que se realizaba en Galicia […]. Foi así como comezou 
a aparecer na revista esa sección, co título de “Galicia cada 
treinta días”. Incluía un breve editorial, seguido dun noti-
ciario relativo aos eidos artístico-literario, socio-económico 
e mesmo docente, enfocado desde un punto de vista gale-
guizador (F. Fernández del Riego, 1990, p. 191). 

A razón de colaborar co Centro Gallego, que tiña 
un carácter máis mutualista, e non coa Federación 
de Sociedades Gallegas, de perfil máis cultural e de 
filiación republicana, non ten probablemente outra 

Bosquexo de Seoane para o deseño da 
cuberta de Otero Pedrayo y la Galicia 
medieval, de José Luis Romero, 1947
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explicación que a persoal. En todo caso, non é relevante para o noso argumento. 
Porque o importante que hai que destacar aquí é que Luís Seoane intégrase máis nas 
redes culturais que nas redes políticas. Non está tan próximo a Prada, a Abraira ou a 
Castelao por razóns de militancia política, que queda en segundo plano, senón que 
está próximo ao Centro Gallego e á colectividade dos emigrados por razóns culturais. 
De aí que, como repetirá con teimosía o propio Seoane, desde a súa chegada a Bos 
Aires asumiu a tarefa de levar adiante a construción dunha cultura nacional, que non 
se podía facer na Galicia europea. Como lle lembra a Fernández del Riego en 1951, o 
seu afán era “convertir esta ciudad en un gran centro editorial gallego”.

Cando reivindica o seu labor de editor de tantos libros de temática galega —ata 
sesenta—, de exposicións artísticas e de edición de revistas, o seu argumento é sempre 
o mesmo: fixen todo “pensando en Galicia”, como o resultado dun imperativo ético 
asumido pola súa xeración, esgazada pola Guerra Civil, de transmitir á posteridade 
un legado cultural que ficara bloqueado no seu desenvolvemento polo triunfo da 
“Nueva España” franquista. Os libros editados son de temática galega, os nomes das 
coleccións (“Dorna”, “Pomba”, “Camino de Santiago”) son tamén inequivocamente 
galegos. A cultura galega, mesmo a publicada en lingua galega, sobreviviu na diáspo-
ra naquela década difícil dos anos corenta, grazas ao empeño de persoas como Luís 
Seoane. Esta reflexión xa nos encamiña cara á terceira das Galicias, a da confluencia 
entre o exilio e o interior. Pero antes de contar esta peripecia do restablecemento dos 
contactos, cómpre reparar unha miga no propio drama do exilio e nas razóns polas 
que os exiliados toman as súas decisións estratéxicas.

O DRAMA DO EXILIADO: FACER OU DESFACER AS MALETAS

Traballar sobre a cultura galega e sobre temas galegos tiña un obxectivo claro: devol-
ver a Galicia aquela obra feita alén mar. Pero como e cando retornar eran cuestións 
que non dependían da vontade dos exiliados, senón da situación política de España 
e do contexto internacional. A imposibilidade de retornar é clara ata o final da Se-
gunda Guerra Mundial, porque as pontes co interior estaban case cortadas, agás nas 
relacións propiamente políticas do grupo de Castelao e do Consello de Galiza coa 
oposición galeguista reconstruída desde 1943 en Galicia e moi activa ata lograren a 
presenza de Castelao como ministro galeguista no goberno republicano do exilio, 
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presidido en París por José Giral, en 1946. Nos anos que van desde 1944 ata 1947 
houbo un entusiasmo colectivo que permitiu pensar nun retorno rápido e triunfal á 
terra perdida na Guerra Civil. Pero a eclosión da Guerra Fría e a resistencia do fran-
quismo, con algunha axuda exterior (desde o Reino Unido ou Estados Unidos ata o 
Vaticano ou a propia Arxentina peronista) fronte á presión diplomática internacional, 
mudaron de vez a situación de España e tamén dos exiliados. A súa vida de instalación 
provisional nos países de acollida debía ser revisada. Como diría máis tarde o propio 
Seoane: “Todos los años, por navidad, nos reuníamos en casa de [Rafael] Dieste y 
brindábamos porque el año próximo estariamos ya en España. Muchos ni habíamos 
comprado muebles, vivíamos en pisos alquilados, siempre con las maletas preparadas 
[…]. Pero el momento [de retornar] no llega” (Alonso Montero, 1994, p. 44). 

Había que pensar en retornar —facer as maletas— ou en desfacelas e instalarse de 
forma permanente nalgún país estranxeiro. A finais dos anos corenta, a posibilidade 
do retorno é claramente asumida por moitos exiliados, por máis que non sempre o 
consigan ou se decidan a afrontar esa nova experiencia. A evolución do propio grupo 
de Seoane en Bos Aires é ilustrativa, pois Otero Espasandín marcha para os Estados 
Unidos, Serrano Plaja retorna a Francia, Rafael Dieste á universidade de Cambridge, 
Lorenzo Varela fuxe da presión peronista cara a Uruguai e o propio Seoane acepta 
participar no Congreso pola Paz (París, 1949), organizado polo movemento comu-
nista internacional, como un modo tentativo de pulsar de modo persoal e directo a 
situación en Europa e talvez preparar un futuro retorno. A idea de retornar era, pois, 
algo partillado entre os exiliados. Rafael Dieste, por exemplo, confésalle en 1951 ao 
crítico Enrique Azcoaga que para Seoane “en el horizonte no aparece Buenos Aires” 
(Dieste, 1995, p. 379). Podería ser o seu destino Estados Unidos, a onde o animaba a 
ir Otero Espasandín, ou ben Europa e a propia Galicia, de onde o reclamaban ami-
gos como Fernández del Riego ou García-Sabell. Os desexos de regresar, nos anos 
cincuenta, están presentes de forma constante nas cartas que se cruzan entre si estes 
exiliados ou nas que dirixen aos seus vellos amigos que ficaron en Galicia. Era a hora 
de superar a síndrome de estar “con las raíces al aire”, como definiu Carmen Muñoz 
a situación do exiliado. 

Formúlase, por tanto, a necesidade de tomar unha decisión, que é o que no fon-
do expresa Francisco Ayala cando escribe ese patético pero clarividente artigo, “Para 
quién escribimos nosotros”, publicado no ano 1949, que no fondo o que fai é pregun-
tarse sobre o sentido do exilio e sobre os destinatarios imaxinarios da obra que están 
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a facer. Voltarei logo sobre este asunto, pero abonde agora a mención para evocar 
esta profunda crise moral do exilio, que non só é residencial senón antropolóxica, de 
procura dun sentido a tanto sacrificio e tanta lealdade aos valores da República que 
os vaivéns das alianzas políticas da oposición ao franquismo estaban poñendo en 
cuestión a finais da década dos corenta. A aceptación dunha posible saída monárqui-
ca para o franquismo e a perspectiva de que esta opción fose manexada polo propio 
Franco —como en realidade así aconteceu— era algo que se abría paso naquela al-
tura, por máis que moitos coetáneos sentisen carraxe só de pensar nesa solución. Iso 
foi o que sentiu o propio Castelao perante o oportunismo dos seus vellos amigos de 
Galeuzca ou o que sentiu un liberal da “terceira España”, como o xornalista catalán 
Gaziel, quen escribe un patético relato sobre esta decepción no seu dietario Medita-
cions en el desert, onde cualifica a viraxe de W. Churchill a respecto da ditadura de 
Franco (finais de 1947) como “una de las inmoralidades más claras y graves de la 
historia” (Gaziel, 2005, p. 84). Esta foi unha reflexión que fixo todo o exilio (galego e 
non galego) e tamén moitos dos chamados “exiliados do interior”, que, esperanzados 
cunha solución democrática análoga á dos países europeos occidentais despois de 
1945, decatáronse de que isto quedaba adiado ad kalendas graecas. 

EXILIO E INTERIOR, CAMIÑOS DE ENCONTRO

Chegados a este punto, e antes de entrarmos nas relacións de Seoane coa cultura 
galega do interior, penso que non estará de máis unha breve reflexión (de método ou 
de enfoque) sobre como podemos ver o exilio hoxe en día. Porque xa pasaron moi-
tos anos e estamos xa en disposición de poder dicir que temos que enfocar o exilio, 
non con criterios morais senón con criterios puramente historiográficos ou de historia 
cultural e intelectual. Neste sentido, existen algúns lugares comúns ou interpretacións 
do exilio que pertencen ao que F. Bacon chamaría os idola, que nos impiden ver cla-
ramente unha realidade. Un deles é, por exemplo, a idea maniquea de clasificar aos 
exiliados en termos morais: serían bos os que marcharon e malos os que aquí ficaron. 
É evidente que se trata dunha simplificación argumentativa que serve só de chamada 
de atención. Pero o meu obxectivo é complexizar o fenómeno do exilio, pois as razóns 
duns e doutros para fuxir ou para quedar foron diferentes e mesmo razoables. No 
conxunto do exilio español, por exemplo, unha parte non pequena da chamada Edad 
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de Plata da cultura española non foi para o exilio ou retornou precozmente, mesmo 
non sendo franquista, como é o caso de Menéndez Pidal, Marañón ou Ortega y 
Gasset. Outros autores máis novos, pero igualmente marcados pola guerra e o exilio 
exterior ou interior, fixeron reflexións que merecen ser tidas en conta. Por exemplo, a 
do historiador Jaume Vicens Vices, da mesma idade que Luís Seoane. En marzo de 
1954 escríbelle ao seu coterrán Josep Ferrater Mora, brillante escritor e profesor 
de Filosofía, daquela exiliado nos Estados Unidos: 

Jo sóc d’aquells que em vaig quedar —porser no ho hauria fet si hagués previst la duresa 
de la lluita— perquè creia que el país tenia remei i que era absolutament necessari que tots 
poséssim el coll a la tasca de redreçar-lo […]. De la mateixa manera que d’altres han salvat la 
continuïtat del país en las lletres i en la ciència, jo he aconseguit que no s’estronqués el doll de 
la nostra historiografia (Clará et al., 1994, p. 72).

“Eu son daqueles que ficaron”, asevera Vicens. Tamén no caso de Galicia houbo 
moitos que ficaron na Terra, con máis ou menos comodidade, ou con maior ou me-
nor adaptación á situación política imposta polo réxime franquista. Non é o mesmo 
falar da posición de Vicente Risco que da de Otero Pedrayo, da posición de Álvaro 
Cunqueiro que da de Ramón Piñeiro. Algúns dos fundadores do Seminario de Estu-
dos Galegos, como F. Bouza Brey ou X. Filgueira Valverde, foron dos que quedaron 
para facer unha notable obra de investigación arqueolóxica e literaria, como suxería o 
propio Vicens. Outros de tendencias conservadoras e católicas, como o crego Xesús 
Carro, de quen Seoane fala marabillas na súa correspondencia, alcumándoo como 
“o vello máis mozo”, é apreciado polo seu papel na salvación do patrimonio do Se-
minario de Estudos Galegos e, nomeadamente, por ser o posuidor da máis completa 
información erudita sobre a cidade de Santiago de Compostela e a súa arte. Cando 
o coleccionista Simon e Aída Scheimberg veñen a Galicia no verán de 1958, os seus 
guías en Compostela son Bouza e Carro, que en cada esquina da cidade lles advirten: 
“no dejen de decirle a Seoane que conocieron la calle del Preguntoiro, y la iglesia de 
las Ánimas, y… y… Y así toda la ciudad” (Scheimberg, 1963, pp. 30-31). 

En suma, que cómpre superar o maniqueísmo interpretativo e, en especial, cóm-
pre analizar de forma conxunta a dinámica do exilio e a do interior, porque delam-
bas se interfiren e retroalimentan. O caso de Seoane é un dos máis paradigmáticos, 
porque é un exiliado que está traballando constantemente para devolver a Galicia a 
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súa obra, e non está pensando en como facer carreira nun museo de Norteamérica, 
senón en como modernizar Galicia. De modo que o exilio, igual que o interior, é un 
continente moi plural. Non hai unha unidade idílica no exilio e moitos dos exiliados 
eran conscientes diso. No propio espazo bonaerense non era o mesmo un José B. 
Abraira que un Suárez Picallo, un Prada que o propio Seoane ou Lorenzo Varela. 
Estaban case nas antípodas desde o punto de vista ideolóxico e nas opcións vitais 
que escollían. Tamén no interior eran evidentes esas distancias entre os superviventes 
do Seminario de Estudos Galegos, os membros do grupo Galaxia ou o sector máis 
conservador (e castelanfalante) da Real Academia Galega. 

A partir de fins dos corenta, a autopercepción que os exiliados teñen da súa si-
tuación e do seu porvir empeza a mudar. A viraxe non depende unicamente de que 
houbese que “desfacer as maletas” e deixar de ser uns exiliados ovidianos que só aspi-
ran a recuperar aquilo que perderan. Resulta cada vez máis evidente que o retorno é 
posible, pero que non se pode volver á situación cultural e política da España anterior 
á Guerra Civil. Que é preciso pensar un futuro diferente do deseñado pola Consti-
tución de 1931 e polas forzas políticas actuantes ata 1936. Isto é o que di con notable 
claridade e contundencia Ramón Piñeiro nos anos cincuenta e isto é o que comezan 
a observar algúns membros do exilio, tanto no ámbito político como no cultural. As 
lentas viraxes auspiciadas polo Partido Comunista español ou a preparación por gru-
pos do interior e do exilio do congreso de Múnic de 1962 forman parte deste proceso. 
A influencia do chamado polo franquismo “contubernio de Múnich” foi decisiva, 
porque alí se acordou, en palabras de Salvador de Madariaga, “la fin de la guerre civi-
le”, segundo lembra no seu Dietari un asistente catalán (Manent, 1995, p. 159). 

Tamén mudaron os enfoques no ámbito cultural. Retornemos de novo a Fran-
cisco Ayala e o seu mencionado ensaio de 1949, “Para quién escribimos nosotros”. 
O que sostén o profesor Ayala é que realmente o esplendor cultural da República foi 
fomentado pola vontade de entender o problema nacional de España e que ese obxec-
tivo fracasou coa propia contenda civil, que creou de novo dúas Españas, a “cautiva” 
aferrollada pola ditadura e a “peregrina”, fuxitiva de si mesma. A súa conclusión é que 
hai que repensar a situación, porque —e son as palabras finais do ensaio— “ahora que 
llegan de España —con sordina y por alusiones, en la letra impresa; claramente, en 
la correspondencia particular— algunos llamamientos patéticos de la generación más 
joven, grave sería que no supiéramos acudir a un diálogo sin duda espinoso y quizás, a 
ratos, amargo” (Ayala, 1958, p. 30). 
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A reflexión de Ayala non pasou inadvertida no interior, aínda que demorara algúns 
anos en haber unha resposta articulada, como a producida por José L. Aranguren. 
Este novo modo de entender non só España senón o propio exilio foi un dos grandes 
temas de debate de finais dos corenta e da década dos cincuenta. Foi o tempo en que 
se publicaron “pamplets” e poderosas obras de interpretación do que era España, desde 
o debate de Laín Entralgo e Calvo Serer producido en 1949 (España como problema, 
España sin problema), ata o máis ambicioso que sostiveron na España “peregrina” 
Américo Castro e Sánchez-Albornoz, nas súas obras emblemáticas La realidad histórica 
de España (1948) e España, un enigma histórico (1957), delambas con notoria repercu-
sión na vida intelectual tanto no interior como no exilio americano desde os Estados 
Unidos (onde ensinaba Castro) ata Bos Aires, lugar de morada de Sánchez-Albornoz. 
Foi tamén o debate entre “excluíntes” (isto é, do sector do Opus Dei) e “comprensivos” 
(o sector procedente do falanxismo). Uns e outros tentaron conectar coa oposición ao 
franquismo e, naturalmente, co exilio cultural e literario. Foi unha práctica epocal moi 
común, desde a revista Insula de Vicente Aleixandre e J. L. Cano ou Papeles de Son 
Armadans de Camilo J. Cela ata os exemplos de intelectuais cataláns (Vicens Vives, 
Manent, Serrahima) ou de intelectuais galegos como o grupo Galaxia, que conectan 
de forma intensa co exilio americano na década dos cincuenta. 

Era o resultado dunha convicción xeneralizada. Algo estaba a mudar, tanto nos 
medios do exilio como no interior de España. Os cambios non eran estritamente de 
natureza política, nin de homologación do réxime franquista coas democracias occi-
dentais, senón de natureza cultural e de aprecio do que estaban a facer os intelectuais 
do interior e dos rumos que estaba a coller a sociedade española. As visitas que algúns 
exiliados comezan a facer, de forma tímida, á España franquista vainos confirmando 
nesta idea. Vallan de exemplo as impresións do matrimonio Dieste. Cando Carmen 
Muñoz vén por primeira vez a España, no ano 1949, visita os seus lugares familiares 
(Plasencia, Rianxo) alén doutras cidades. A súa impresión non foi negativa, segundo 
lle conta aos seus sobriños Antón Baltar e Mireia Dieste en novembro daquel ano: “A 
mí no me quedaron ganas de quedarme en Madrid porque estaba muy fuertemente 
polarizada hacia Londres, pero en otras circunstancias creo que me hubiese atraído” 
(Muñoz, 2005, p. 104). Uns anos máis tarde, Rafael Dieste confírmalle ao pintor 
Manuel Colmeiro, quen acababa de regresar de España, esa visión positiva do país 
e deixa caer unha rotunda crítica sobre algúns dos seus compañeiros de exilio: “me 
agrada especialmente el tono en la manera de hablar del asunto porque me cansan 
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estos republicanos tímidos y anacrónicos que parecen no haber visto nunca de verdad 
a España, a sus gentes, sus cielos, sus montes, sus llanos” (Dieste, 1995, p. 433). Un 
exiliado serodio, que chega a Bos Aires nos cincuenta, Enrique Azcoaga, malia ser un 
fuxitivo da España “cautiva” non deixa de confirmar esta tendencia a reinterpretar as 
relacións do exilio co interior. Despois de pronunciar unha conferencia no Colexio 
Nacional, á que asistiu Luís Seoane, este cóntalle ao seu amigo Dieste: “Escuchándole 
nos afirmábamos que una de las consecuencias más trágicas de la Guerra Civil es esta 
separación producida entre los escritores y artistas de uno y otro lado, ellos a penas 
tienen noticias de cuanto se hizo fuera de España y a nosotros se nos escapa, por falta 
de medios de información, lo que allí se produce” (carta do 24/01/1952).

Estábase a modular o discurso e cambiar as actitudes. Neste contexto é no que se 
produce o enlace de Luís Seoane co interior, que supón introducirnos na terceira das Ga-
licias que integran o grande tapiz da vida do noso pintor. A súa obsesión era deixar de ser 
uns “Robinsones aislados en islas lejanas” e fomentar o encontro entre as dúas Galicias, a 
de alén mar e a europea, que, en certo modo, era a expresión da escisión entre a España 
“cautiva” e a España “peregrina”. Dito con palabras do propio Seoane en carta a Maside 
en 1957, “era el momento de integrar a Galicia. La Galicia europea y la Galicia ameri-
cana. De crear una unidad sentimental, cultural, etc. fuerte” (Seoane, 1991, p. 106). 
Os desexos non sempre se cumpriron e os desacordos, tanto co grupo Galaxia como 
posteriormente co grupo Sargadelos, foron frecuentes aínda que sen chegaren nunca á 
ruptura. Pero esta terceira Galicia composta polos amigos do interior converteuse desde 
finais dos corenta no leitmotiv intelectual e mesmo vital de Seoane ata a súa morte. 

RELACIÓNS CULTURAIS NOS CINCUENTA: O GRUPO GALAXIA

A conexión con esta Galicia do interior efectúase por vías exclusivamente culturais, 
como decote aconteceu noutros ámbitos peninsulares. As pontes políticas abertas por 
Castelao e polo Consello de Galiza co interior ficaran choídas desde finais dos anos 
corenta e nunca volverían ter unha relación fluída, por razóns que sería algo longo de 
explicar. Agora era o momento de construír outro tipo de relacións e isto é o que su-
cede desde 1946/1947 e de forma moi intensa na década dos cincuenta. Os interlocu-
tores son Luís Seoane e Francisco Fernández del Riego. Eles actúan, máis que a título 
persoal, como cabezaleiros de senllos grupos que acreditan nun obxectivo común, 
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que é converxer co traballo cultural deixado en suspenso por motivos da Guerra Civil. 
Dito doutro modo, tratábase de suturar unha ferida que seguía aínda aberta despois de 
quince anos. Seoane tiña unha necesidade vital, case angustiosa, de recuperar estes con-
tactos cos seus amigos xeracionais. Cando retorna da súa primeira viaxe a Europa, en 
outubro de 1949, pode aproveitar unha parada de tres horas en Vigo do paquete en que 
viaxaba cara a Bos Aires. Alí entrevístase cun grupo de amigos e, dous meses máis 
tarde, confésalle a Del Riego: “No recuerdo ni las calles, ni el café, ni el bar donde 
estuvimos, sólo recuerdo vuestros rostros, vuestros gestos tan familiares y que los años 
no habían borrado de mi memoria” (2/1/1950).

Para establecer este contacto, o equipamento de Seoane era bastante notable e a 
súa executoria dentro da colectividade de Bos Aires e incluso do sector editorial fora 
moi importante. El cría moito neste proceso de construción da cultura nacional a 
través da creación individual e da acción colectiva: edición de libros, exposicións de 
pintura, publicación de revistas e ambiciosos proxectos empresariais. Era un modo 
de institucionalizar a cultura nun contexto de ausencia de institucións políticas 
propias. Tamén era axeitada a bagaxe de Fernández del Riego e do seu grupo de 
amigos en Galicia. Desde 1949 viñan matinando na necesidade de fundar unha 
editorial que permitise desenvolver un labor patriótico pola vía da acción cultural 
e da preservación da conciencia nacional lograda nos tempos da república. Esa edi-
torial foi Galaxia, que deu nome a todo un grupo de intelectuais hexemónicos na 
década dos cincuenta.

Iniciados os contactos epistolares, logo viñeron os estritamente persoais. A ins-
tancia de Prada e de Seoane, comezaron a realizarse no Centro Gallego de Bos Aires 
unhas “xornadas patrióticas” darredor do 25 de xullo, que pretendían ser unha con-
tinuidade das celebracións que o nacionalismo galego fixera desde os anos vinte e 
que no exilio competían coa efeméride do 17 de decembro, día da decapitación do 
“mariscal” Pardo de Cela. A aposta por Pardo de Cela era da Federación de Socie-
dades Galegas, mentres que o Centro Gallego optou por unha vía máis continuista 
coa tradición das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista. A celebración destas 
xornadas patrióticas comezou coa visita, en 1947, de Ramón Otero Pedrayo e seguiu 
con moitas outras figuras da cultura galega do interior: García-Sabell, Fernández 
del Riego, Bouza-Brey, V. Paz-Andrade e moitos máis. Alén das relacións persoais e 
directas, foron cada vez máis intensas as epistolares e as de colaboración mutua. Moi-
tos orixinais escritos por autores galegos foron editados en Bos Aires e a presenza de 
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figuras do exilio como Seoane, E. Blanco-Amor, Rafael Dieste e, desde logo, outros 
exiliados asentados en diversos centros universitarios norteamericanos (R. Martínez 
López, E. González López, E. Guerra da Cal, X. Rubia Barcia) forman parte da pai-
saxe cultural da Galicia dos anos cincuenta e sesenta, onde se lles editan os seus libros 
e se reciben colaboracións para revistas e obras colectivas. 

As tramas afectivas reconstruídas desde 1946 entre o exilio e o interior teñen con-
tidos, alén dos amicais, basicamente culturais e non políticos. O mantemento dunhas 
relacións estables cos amigos de Galicia, en especial nos primeiros anos con Fernán-
dez del Riego, é unha necesidade obxectiva para os exiliados. Uns anos máis tarde, o 
propio Seoane confésalle a Del Riego que “a ti te debemos mucho todos”, porque “si 
lo que hacemos aquí no se pierde para Galicia y la finalidad de esa obra cobra sentido 
para nosotros, a ti te lo debemos” (21/12/1954). Posición que partilla co seu vello 
amigo D. García-Sabell, convidado ás xornadas patrióticas de Bos Aires en 1953, 
con quen Seoane pasa tardes enteiras relembrando vellos tempos, desfiando recordos 
daquela mocidade republicana que a guerra esgazara e, de cando en vez, chorando 
xuntos polos tempos idos. A mostra do que sentía Seoane pódese ver despois da viaxe 
de García-Sabell, cando lle resume nunha carta persoal os seus sentimentos: 

Tí non podes maxinar o que foi teu viaxe pra nós, pra mín máis concretamente, os recor-
dos dormidos, non esquecidos, que despertaron coa tua presenza física, no diálogo contigo 
escoitando as tuas verbas tan cheas de paixón medida, de amor por todo aquelo que tamén 
nós queremos e pol-o que sufrimos lonxe sen outro acougo que o traballo que cada un de nós 
podamos facer en homenaxe a ese noso amor. Tí sabes millor que eu que hai doenzas que 
se curan, máis a nosa doenza feita de lonxanía e de lembranzas gardadas na memoria non 
teñen cura, e eiquí estamos morrendo día a día en cada liña que dibuxamos, en cada cadro 
pintado, en cada páxina escrita, esquecidos de todos, isolados no traballo, sufrindo o des-
vío da Terra. Agradecinche a túa presenza, cada minuto que me adicaches, as verbas adi-
cadas a mín da tua conferencia que me produxeron a emoción máis outa de cantas sentín 
endexamáis, porque elas viñan pronunciadas por tí, irmán entrañable, como si trouxeses 
a aperta de todos aqueles que quero. Non podo decirche ren mais, ¡xa quedaron tantas 
cousas sen decir das que quería falarche persoalmente…! (carta 28/09/1953).

Pouco antes de chegar García-Sabell á capital porteña, dille Seoane na carta de 
invitación que todos están “deseiosos de falar de todo” pero, nomeadamente, “do que 
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fixemos eiquí sós, soñando en Galicia” (19/6/1953). Esta era unha constante obsesión 
de Seoane: a rexa vontade de afortalar unha alianza co interior e de facer un traspaso á 
Terra da obra feita no exilio, porque “Galicia é o que conta, e Galicia sodes vós”. A súa 
obra carece de sentido se non está destinada a Galicia, onde “hubiésemos querido pa-
sar toda la vida” (carta a Maside, 30/8/1953). O que chama a atención nestas misivas 
é a ausencia de política, que máis que un abandono ou unha prudente retirada, revela 
a firmeza dunha convicción: que só a través da acción cultural se pode lograr o man-
temento da conciencia de Galicia e a súa proxección futura, en diálogo coa moderni-
dade. E esta aposta pola cultura é partillada desde ambas as beiras do Atlántico. 

Os trazos desta parcería cultural forman unha imaxe case arlequinada. Pero hai 
algúns golpes de cor que chaman a atención da nosa ollada. O primeiro deles é a 
necesidade de suturar a cicatriz producida pola Guerra Civil e camiñar cara a un 
recoñecemento mutuo, que é persoal pero sobre todo grupal: “el temor nuestro 
—dille Seoane a Del Riego— es no ser reconocidos en Galicia” (2/12/1948). Tres 
anos máis tarde confésalle algo parecido ao seu mestre Carlos Maside: “nuestra obra, 
por modesta que sea, viene siendo hecha sin contacto con el país y con las gentes que 
realmente nos interesan”. As cartas son lidas colectivamente, as ideas expresadas nelas 
son froito de longas conversas e todo parece fluír comodamente, case en estado de 
euforia polo futuro ou de emoción polas lembranzas. Non hai reproches nin críticas 
nestes primeiros anos, senón ansias por atopar finalmente un sentido vital para unha 
xeración “soberba da que algun dia terá de facerse historia”, en opinión de Seoane 
transmitida a García-Sabell despois da viaxe deste a Bos Aires (10/2/1954). O reen-
contro que propiciou esta viaxe tivo escenas conmovedoras desde o punto de vista 
afectivo, pero sobre todo tivo a virtude de poñer de manifesto que o reencontro físico 
era tamén un reencontro intelectual, ao comprobar que “non tiñamos diferencias que 
nos arredasen, ainda tendo desenrolado a nosa vida inteleitual en medios tan desva-
riados” (12/1/1954). Dese reencontro sae unha presenza máis directa de Seoane na 
cultura galega, que se plasma na monografía de García-Sabell sobre Seoane (editada 
en Galaxia, 1954) e na consideración do pintor como unha peza esencial da recupe-
ración cultural de Galicia: “Galicia atopou o seu auténtico pintor na tua persoa”, dille 
García-Sabell ao seu retorno de Bos Aires (1/10/1953). 

Este recoñecemento mutuo da permeabilidade cultural daquela “soberba” xeración 
—estivese na España “cautiva” ou na “peregrina”— resume un estado de opinión que 
se advirte en moitos ámbitos do exilio español republicano dos anos cincuenta: o 
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seu labor intelectual só adquire sentido se é recoñecido desde o interior. Quen é este 
“interior” é asunto difícil de reducir a un único punto, pois, no contexto xeral espa-
ñol, pode pasar desde o grupo de Ridruejo en Madrid ou Manent en Barcelona, ata 
figuras do réxime como Camilo J. Cela, que se esforza en acoller no seu Papeles de Son 
Armadans (PSO) gran parte das figuras do exilio, nomeadamente as da xeración do 
27, desde Alberti ou Guillén ata Prados e Cernuda. Pero o certo é que na década dos 
cincuenta se está a producir este reencontro e que, non podendo plasmarse no campo 
da política, centra os seus esforzos no campo da acción cultural. 

Reconstruamos un treito deste reencontro a través da correspondencia cruzada en-
tre Camilo J. Cela e Américo Castro, incorporada nunha recente colectánea epistolar 
do primeiro (Cela, 2009). Confésalle Cela ao daquela profesor español en Princeton 
que “en Papeles de Son Armadans vivimos un poco con la ilusión de publicar un texto 
inédito suyo” (24/5/1956), ao que Castro responde con elegancia non desprovista de 
contundencia que non podía aceptar a oferta, porque significaría romper unha “línea 
de conducta” que é como unha “cicatriz bien marcada”, porque “a mi edad, ¡71!, hay 
que estar en donde se está […]. No acepto ni colaboro con mi presencia a nada que 
huela a “comprensión” (1/6/1956). O escritor de Iria Flavia non se deu por vencido e 

Asistentes ao I Congreso da Emigración Galega en Bos Aires, 1956: Vilanova, Dieste, Álvarez Gallego, Núñez 
Búa, Baltar, Comesaña, Blanco-Amor, Velo, Tobío, Seoane e Laxeiro, entre outros
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un ano máis tarde logra dobrar a resistencia de Américo Castro pola vía da vaidade e 
da hospitalidade, ofrecéndolle unha estadía estival na súa casa de Palma de Mallorca, 
que o exiliado acepta. Logo vén a súa colaboración na revista co famoso texto de 
temática compostelá, “Santiago y los Dioscuros” (PSO, XVIII, setembro de 1957), 
logo incorporado como capítulo —con título algo mudado— ao libro Santiago de 
España, editado en 1958 (Emecé, Bos Aires), cuxas galeradas foron corrixidas preci-
samente no curso da viaxe de Castro a España, entre Mallorca e a cidade de Santiago, 
onde é hóspede de membros do grupo Galaxia, amigos tamén de Cela. 

Se se trae a conto esta anécdota é para ilustrar a labilidade das relacións culturais que 
se forxan nos anos cincuenta entre o exilio e o interior. O que fan o grupo Galaxia e o 
grupo de Seoane forma parte dun ambiente epocal que, por outra banda, permite supe-
rar o maniqueísmo interpretativo do exilio e entender a complexidade destas relacións. 
Agora ben, estas relacións non estiveron exentas de conflitos e de disensos. Xa llo advertía 
o pintor Maside a Seoane, cando lle preguntou polos amigos de Galaxia: “no me gustan 
esos que andan envueltos en niebla”, que é unha forma poética de criticar sen criticar 
as tendencias saudosistas de autores como Ramón Piñeiro e de denunciar a ausencia de 
compromiso social do grupo. Os problemas apareceron na segunda metade dos cincuen-
ta e as relacións, sen se romperen de forma abrupta no plano colectivo (no persoal nunca 
acontecería), non recuperaron a sinceridade e o entusiasmo dos primeiros anos. 

As razóns para esta ruptura foron de entidade e secuencialmente acumulativas. Co-
mezaron co eco dalgunhas intrigas menores no seo da cada un dos grupos e acabaron 
ao bordo da ruptura. A celebración do Congreso da Emigración Galega, convocado 
en Bos Aires en 1956 no marco da conmemoración do banquete de Conxo, foi unha 
primeira pedra nese camiño do disenso, pois a organización AGUEA (Agrupación 
Galega de Universitarios, Escritores e Artistas), da que formaban parte Seoane e o seu 
grupo de amigos, tivo unha posición frontal de rexeitamento do congreso que o grupo 
Galaxia non partillou. Logo, o diálogo de xordos sostido con Antón Baltar cando 
viaxa a Galicia en 1957, e mesmo a ruptura de relacións de Galaxia coa xente do Con-
sello de Galiza (Prada, Abraira, Puente, López) escenificada en 1958, á marxe do que 
significaba Seoane, foi toldando as relacións entre o exilio e o interior. As polémicas 
comezaron a ser frecuentes, tanto no diálogo epistolar como nas iniciativas culturais, 
como revelan moitos textos editoriais —da autoría persoal de Seoane— publicados na 
revista Galicia Emigrante nos anos 1957 a 1959. Un dos episodios máis controvertidos 
deses desencontros foi a polémica epistolar mantida con Ramón Piñeiro no ano 1958 
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a propósito da obra A Soldadeira, que alén dunha polémica estética, é un debate cul-
tural e político sobre a función social da arte e do artista. Aqueles que, en palabras de 
Seoane, foran uns “heroes calados” na resistencia cultural dos anos corenta e cincuenta 
(basicamente, os membros do grupo Galaxia) comezaban a perder protagonismo nas 
relacións co exilio cultural. 

A VIRAXE DOS SESENTA: O GRUPO SARGADELOS

A situación estaba preparada para un cambio de interlocutores entre o exilio e as xentes 
do interior. E isto foi o que sucedeu a partir de finais dos anos cincuenta, cando Seoane 
prepara a súa segunda viaxe a Europa e a primeira en que permanece un tempo en 
España, establecendo contactos co grupo “Brais Pinto” en Madrid e afortalando as 
súas relacións amicais con Isaac Díaz Pardo nas Cerámicas do Castro, onde residirá e 
traballará por longas tempadas nos sesenta, ata que adquire un piso na cidade d’A Co-
ruña. Algún dos amigos máis íntimos de Seoane, como Rafael Dieste, tamén retorna a 
Galicia, contribuíndo deste modo a tender novas pontes para as relacións entre a cultura 
do exilio e do interior. “Haceis falta en España y ante todo en Galicia”, dille Dieste ao 
casal Seoane ao pouco de chegar a Galicia en 1961, esperando que así se animen tamén 
Laxeiro, Varela ou Blanco-Amor a retornar definitivamente (Dieste, 1995, 538). O 
asunto non era só regresar, senón definir un proxecto para desenvolver en Galicia, que 
fose coherente coa obra feita no exilio durante tantos anos. Unha cuarta Galicia comeza 
a se perfilar desde finais dos anos cincuenta no horizonte de Seoane.

E neste punto, a peza esencial foi Díaz Pardo, a quen coñeceu en 1956, con 
ocasión da exposición que o pintor e ceramista fixera no Centro Gallego de Bos 
Aires. A partir desta data, Díaz Pardo comezou un periplo de ida e volta entre 
Bos Aires e Galicia durante unha ducia de anos, debido á súa implicación no 
proxecto de Porce lanas de Magdalena. Nese proxecto colaboraron algúns exiliados 
con recursos económicos (Xosé Villamarín, Xosé Núñez Búa) e tamén intelectuais 
e artistas como Seoane, Geno Díaz e, naturalmente, o propio Díaz Pardo. Desta 
colaboración naceron unha serie de proxectos que, en realidade, mudaron cualita-
tivamente as relacións de Seoane e do exilio con Galicia, nunha viraxe que non era 
previsible dez anos antes, cando tiveran lugar os primeiros contactos entre Seoane e 
Del Riego. O contexto político internacional —desde as loitas de liberación nacional 
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ata a revolución castrista—, así como as mudanzas que comezaron a agromar no 
seo da cultura galega, coa aparición do asociacionismo cultural e dun novo nacio-
nalismo de inspiración comunista, son o pano de fondo desa viraxe. 

Estas mudanzas atinxen varios ámbitos, dos que me ocuparei moi brevemente para 
non volver sobre aspectos xa tratados nestas xornadas por outros participantes. Un deses 
ámbitos de confluencia entre Seoane e Díaz Pardo foi a reivindicación sistemática da 
época republicana, nunca abandonada por Seoane pero que non atopaba o suficiente 
eco no sentir dos membros do grupo Galaxia. Neste campo, a empatía que decontado 
delambos logran establecer fúndase nas súas comúns raíces culturais e morais forxadas 
nos tempos da II República e na convicción decote defendida por Seoane de que era 
preciso recuperar o traballo daquela xeración tronzada pola Guerra Civil que, no caso 
persoal dos dous, tamén tivera o alto custo de perderen algúns familiares ben directos. 
Foi unha precoz reivindicación do que hoxe se denomina “memoria histórica”, que pau-
latinamente se faría explícita nos diversos proxectos acubillados baixo o paraugas do 
Laboratorio de Formas de Galicia. 

Nun segundo ámbito, estas relacións Seoane-Díaz Pardo concretáronse na elabora-
ción dun discurso crítico sobre a situación socioeconómica, cultural e política de Gali-
cia. Emerxe daquela unha interpretación moi negativa da emigración, do éxodo rural 
e da política económica dos grandes grupos industriais de Galicia, nomeadamente o 
comandado por P. Barrié de la Maza, que son denunciados de forma sistemática por 
Díaz Pardo, xa nas páxinas de Galicia Emigrante, como os “expoliadores” da riqueza 
propia de Galicia, sexa a enerxía hidroeléctrica, sexan os recursos forestais ou sexa o 
caolín de Fazouro. A expresión máis acaída desta proposta está contida no pamphet 
de 1966, Galicia hoy, publicado por Ruedo Ibérico de París, se ben figura con pé de 
imprenta en Bos Aires. Unha rápida ollada á publicación, escrita ou “argallada” basi-
camente desde Galicia por S. Fernández Ollarnovo (pseudónimo de Díaz Pardo) coa 
colaboración artística de Maximino Brocos (pseudónimo de Seoane), abonda para 
amosar esta vontade de construción dunha nova forma de entender a realidade galega, 
fundada na recuperación da historia cultural de Galicia e na denuncia da situación 
de marxinación de Galicia en España. Como se di no seu prefacio ou “limen”, a obra 
pretende ser “un breve compendio de noticias y comentarios que reflejen la actual reali-
dad gallega cuidadosamente silenciada por la prensa española y la propaganda oficial”. 
Trátase dun libro pouco amable, que repara nos “desastres” da Galicia dos anos sesenta 
e non nas “glorias” pretéritas. 
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Galicia hoy presentaba un innovador acervo gráfico, tanto pictórico como fotográfi-
co. Deseños e viñetas de Castelao, Colmeiro, Díaz Pardo, R. Patiño, Seoane ou Laxeiro 
e as famosas fotografías de Manuel Ferrol sobre a partida de emigrantes no peirao d’A 
Coruña ilustran as páxinas desta obra. Tamén é de salientar a coidadosa selección de 
poemas (desde Cabanillas ou Celso Emilio ata Manuel María ou López-Casanova) 
e os seus ensaios interpretativos sobre a lingua galega —debidos a Alonso Montero—, 
así como a información achegada sobre a Guerra Civil e o maquis, por non mencio-
nar o valor documental da obra coa incorporación de noticias de xornal, cartas de 
denuncia da situación da lingua galega ou publicitar “os dez principios mínimos” da 
recentemente constituída “Unión do Povo Galego” (UPG). Todo isto fixo de Gali-
cia hoy un texto de referencia no que se educou intelectual e sentimentalmente toda 
unha xeración, a que esperta politicamente no novo nacionalismo dos anos sesenta, se 
estrea nas loitas contra o encoro de Castrelo de Miño ou na reivindicación da liturxia 
en galego e abrolla finalmente nas revoltas universitarias do ano 1968. 

A proposta dos autores de Galicia hoy era a da loita cultural e política, feita á 
marxe de organizacións partidarias, pero que trataba de conectar coas tendencias 
intelectuais dos anos sesenta, de forte crítica do sistema capitalista e de confianza 
nun porvir de revolución política e social que conducise á liberación nacional. 
Eran tempos de confianza nun novo 
paradigma cultural fundado na supera-
ción dos “factores alienantes” do home, 
como lle comentaba o propio Isaac 
Díaz Pardo en varias cartas a Seoane no 
ano 1968, nas que alude a Marcuse e ao 
“marcusianismo imperante”, así como 
á guerra de Vietnam (“creo que lo más 
sano y estético es irse a Vietnam a ma-
tar yanquis y aliados de ellos”). Lin-
guaxe epocal que era común en sectores 
intelectuais e universitarios do mundo 
occidental dos anos sesenta, desde Ca-
lifornia ou París ata este discreto episto-
lario cruzado entre Bos Aires e o Castro 
de Samoedo. 

Cuberta deseñada por Seoane para Galicia Hoy, libro 
elaborado por Seoane e Díaz Pardo e impreso en 1966 
en Bos Aires co selo editorial de Ruedo Ibérico
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Un terceiro ámbito de relación entre exilio e interior, nucleado polas figuras de 
Seoane e Díaz Pardo, foi a elaboración de todo un programa cultural e empresarial 
organizado darredor do que se chamou “grupo Sargadelos”. A primeira tentativa des-
te proxecto comezara coa experiencia do Laboratorio Cerámico de Magdalena, que 
logo se transformou no Laboratorio de Formas de Galicia (LFG), definido desde 
1963 pero botado a andar algúns anos máis tarde. O máis relevante é que este diálogo 
entre o exilio e o interior se concreta nun proxecto moi ambicioso, que se sitúa alén 
do traballo literario ou da edición de libros, como acontecía na parcería co grupo Ga-
laxia. O LFG é concibido como unha “factoría cultural” ou árbore —así o imaxinou 
Seoane nun famoso deseño— da que debían colgar varias ponlas, de acordo co re-
lato establecido por Xosé Díaz, protagonista directo da evolución seguida polo LFG 
(Díaz, 2008, p. 21): 

Unha primeira ponla sería un centro de deseño e de fabricación industrial de 
cerámica, con Sargadelos como referente, no que se combinasen a vella tradición da 
industria da louza da época de Raimundo Ibáñez (1803), coa estética máis actual, 
“cunha inequívoca vontade de modernidade”. A fundación da Cerámica de Sargade-
los, aberta en 1970, obedece a este propósito de crear formas con raíces, desde o pro-
pio deseño da planta circular —“la rosca” no argot interno—, que evoca un castro, 
ata a produción de pezas de cerámica (figuras, xerras, etc.) de alto valor engadido e de 
valor referencial para o consumidor galego durante varias décadas. 

Unha segunda ponla deste proxecto estaba constituída polo sector editorial e de 
comunicación, que se plasmou nun proxecto editorial do que se viña falando, por 
parte de Rafael Dieste, Seoane, Díaz Pardo e Valentín Paz-Andrade, desde principios 
dos anos sesenta (editorial “expansiva” e de dimensión peninsular, con edición de 
libros en galego, castelán e portugués, é a proposta de Dieste a Díaz Pardo en 1963 
(Dieste, 1995, pp. 569-573). O proxecto editorial sería finalmente Ediciós do Castro. 
E o proxecto xornalístico non abrollaría ata mediados dos anos setenta, cando regresa 
Lorenzo Varela e se comeza a deseñar o Instituto Galego de Información e un proba-
ble diario, Galicia, que nunca chegou a ser editado. 

A terceira ponla, un centro de referencia para a arte contemporánea galega, inicia-
tiva en que Seoane puxo moito empeño, que foi o “Museo Carlos Maside”, albergado 
nas dependencias das Cerámicas do Castro (Sada). Como diría con certa sorna un 
xornal porteño (La Opinión, 10/12/1971), “Luis Seoane fundó un museo en un pue-
blo gallego”, pero o seu obxectivo era ben ambicioso: converterse no principal centro 
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de cultura contemporánea existente en Galicia (Cadernos do LFG, 1994, p. 52), onde 
convivisen as máis diversas formas de expresión cultural e artística, desde a poesía e a 
pintura ata o cinema ou a banda deseñada. En certo modo, tiña razón o xornal por-
teño: só coa potencia intelectual e a capacidade organizativa de Seoane e Díaz Pardo 
se podería pensar na existencia dun centro deste estilo asentado nunha parroquia das 
Mariñas. Este museo foi para Seoane, como lle dicía a Fernández del Riego nunha 
carta de marzo de 1979, o “soño da miña vida”, do que se reclamaba o seu fundador 
e principal mecenas, ao achegar a aquel máis de 140 obras propias ou doadas por 
artistas galegos. 

E, finalmente, como xa se anunciaba no proxecto do Laboratorio de Magdalena, 
centros de investigación sobre diversos aspectos da realidade galega, tanto a indus-
trial ou estética, como a propiamente cerámica. O vencello con Isidro Parga Pondal 
e o seu Laboratorio Xeolóxico de Laxe é un exemplo desta estratexia, como é a recu-
peración do antigo Seminario de Estudos Galegos, promovida de forma especial 
por Díaz Pardo en 1978, ou o propio funcionamento do Seminario de Sargadelos, 
enfocado tanto cara á realización de investigación e divulgación do traballo cerámico 
(as coñe cidas “experiencias estivais” iniciadas nos anos setenta) como cara á propia 
investi gación no proceso produtivo e 
estético da industria cerámica. 

En conxunto, esta Galicia de 
Seoane, a dos anos sesenta e setenta, 
concrétase na posta en práctica dun 
ambicioso programa que ben podería 
ser un auténtico plan de acción cultu-
ral para un goberno propio de Gali-
cia. Non é do caso reparar tanto nas 
realizacións específicas alcanzadas, 
como na orientación xeral do proxec-
to, que non é outro que o de trasladar 
á terra de orixe as utopías pensadas 
durante tantos anos de exilio e de tra-
ballo en Bos Aires sen perspectiva cla-
ra de poder “devolver” ese traballo a 
Galicia. Resulta patente que a aposta 

Luís Seoane, Carmen Arias, Elena Tormo, Emilio Pita, 
Domingo García-Sabell e Isaac Díaz Pardo no Castro de 
Samoedo, en 1971, diante do mural que Seoane realizou 
para a factoría cerámica
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industrial e editorial que comezara en Bos Aires e en Magdalena tivo continuidade 
en Galicia, malia os intermitentes desencontros rexistrados entre as “almas xemelgas” 
de Seoane e Díaz Pardo. Un museo que visualizase a potencia da arte contemporánea 
galega, en boa parte feita no exilio americano —de Bos Aires a México ou EE UU—, 
tivo a súa realización práctica no “Carlos Maside”. Unha editorial que fose alternativa 
ou que supuxese unha vía distinta á do grupo Galaxia foi quen de publicar moitos 
centos de libros, entre eles uns douscentos na colección de “Documentos para a histo-
ria contemporánea de Galicia”. Recuperar a memoria histórica de Galicia, rehabilitar 
a súa identidade sobre fundamentos novos e dialogar coa modernidade foi a aposta 
constante de Luís Seoane, que atopou o seu mellor interlocutor no grupo Sargadelos. 

CODA: FOI SEOANE UN PERDEDOR? 

Debo rematar con algunhas reflexións conclusivas. A primeira de todas é evidente. Hai 
varias “Galicias” no percurso biográfico de Seoane: a da formación en Compostela, a da 
instalación en Bos Aires e a do retorno sempre adiado desde os anos cincuenta. Pero por 
riba desta diversidade, había unha única idea, firme e sostida sen acougo durante toda a 
súa vida, como propia dun intelectual activo e comprometido, que é procurar un desti-
no e un público (ou un pobo) ao que se dirixir: “ahí trabajais y vuestro trabajo aun en el 
medio del silencio tiene un destino”, confésalle ao seu mestre Maside en 1952 (Seoane, 
1991, p. 73). Encontrar ese público é unha obsesión que se repite desde que, nos anos 
corenta, entra en contacto cos amigos que permaneceron en Galicia, aos que considera 
os seus mediadores, primeiro a través do grupo Galaxia e logo do grupo Sargadelos, co 
seu destinatario último, que é o pobo galego. Porque Seoane considera que todo canto 
fai no seu exilio porteño é pensando en Galicia, na súa cultura e na súa modernización 
e adaptación ás tendencias culturais e estéticas máis anovadoras e mesmo vangardistas: 
“Galicia é o que conta”, dille a García-Sabell en 1954. Dez anos máis tarde, volve doutro 
modo sobre o mesmo asunto, ao sentir morriña da súa longa estadía nas Cerámicas do 
Castro e percibir que en Bos Aires “somos ajenos a esta tierra no por ella, sino porque sus 
habitantes no necesitan de nosotros, no les importamos” (Díaz, 2004, p. 109). 

Hai unha constante poética do recordo que se acrecenta co paso do tempo e a 
dificultade de retornar fisicamente a Galicia, pero que tampouco nunca se descarta. 
A confianza na devolución a Galicia da obra feita no exilio é mantida de forma siste-
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mática, mesmo en tempos de desánimo e de sensación de fracaso, porque en última 
instancia Seoane acredita na existencia dun público que el coñeceu nos anos trinta e 
que mantén vivo nos trazos dos seus deseños e no vigor das súas lembranzas. Colla-
mos, a título de exemplo, un texto escrito pouco antes de facer a súa primeira longa 
viaxe a Europa e de recalar por primeira vez en Galicia despois de case un cuarto de 
século fóra. Cando Seoane cerra a publicación da revista Galicia Emigrante, recolle 
nun libro, Figurando recuerdos (1959), a maior parte das capas que fixera para cada 
número da revista. O libro está precedido dun prólogo lúcido e triste, no que evoca 
Galicia e a súa historia de carácter popular, e no que sostén que realmente os recordos 
poden ser tanto a pedra firme na que se sufincar, como unha guía para proxectar o 
futuro: 

Los recuerdos, uno está en ellos. Vive en ellos también el porvenir […]. Cuando nos jun-
tamos recordamos. Allá lejos, lejos, en Galicia crecen líquenes y musgos sobre nuestros 
muertos y nuestros hombres. Nosotros lejos, muy lejos, recordamos las sosegadas tardes 
campesinas, con los hombres agachados sobre la misma tierra que labran y dibujan con 
sus aperos de hace dos mil años […]. Todos aquellos rostros que una vez vimos quedán-
donos para siempre en la memoria. Eran campesinos. Eran marineros […]. Aquellos 
rostros, la tierra que labraban y el mar eran para nosotros la libertad […]. Ahora nuestros 
héroes, esos hombres vagabundos por muchos países, y nosotros mismos, somos segura-
mente los fantasmas de los hechos que se narran en las noches aldeanas de invierno, al 
calor de la lumbre. ¡Ojalá fuese siquiera así…! 

A actriz María Casares entrevistada para Galicia Emigrante polo 
escritor Víctor L. Molinari e Luís Seoane. Bos Aires, 1957

Ilustración para a portada de Galicia 
Emigrante, n.o 35, 1958
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Yo narro mis recuerdos en dibujos. Recuerdos anteriores. Muchas veces, allá lejos, cada 
vez más lejos, tengo copiado estos rostros y estos gestos en las ferias de los jueves de Com-
postela, en alguna romería, o cuando hacían sus trabajos labriegos o marineros. Ahora los 
recuerdo. El dibujo sirve también para eso, para figurar el recuerdo […]. Las líneas nos 
sirven a nosotros para invocar a un pueblo del que estamos lejos (Seoane, 1959).

Esta constatación leva a unha segunda observación, que é a necesidade de avaliar 
a Seoane, máis que como autor como un exiliado “atípico”, segundo foi definido no 
introito desta intervención. Creo que a figura de Seoane gana moito se o comparamos 
coa evolución biográfica e coa executoria intelectual doutros exiliados. Non pretendo 
comparalo con moitos outros exiliados galegos asentados nos máis diversos lugares 
de Europa e América, desde un Dieste ou un Silvio Santiago, ata un Carlos Velo ou 
calquera dos profesores acollidos nas universidades norteamericanas. Nesta confron-
tación, Seoane sairía probablemente vencedor, pero non é dunha comparanza da obra 
individual sobre o que quero chamar a atención. A comparanza cómpre facela con 
outros exiliados non galegos que viviron en situacións semellantes á de Seoane. A pre-
gunta que hai que formular é simple: que fixeron como proxecto colectivo para a 
súa terra ou país de orixe. Pensemos en figuras xa evocadas aquí, como Rafael Alberti, 
Francisco Ayala, Ferrater Mora ou Angel del Río. Non se lle poden poñer chatas á súa 
obra intelectual individual, pero a súa contribución á creación dun plan de acción cul-
tural, estético e mesmo político para a súa terra de orixe foi incomparablemente menor 
que no caso de Luís Seoane. 

O máis rechamante —e indicativo— do percurso de Seoane é que ilustra cabal-
mente a posición do exilio galego con respecto a outros exilios. No caso de Cataluña, 
do País Vasco e mesmo de España no seu conxunto, o peso político do exilio foi im-
portante, ben por dispoñeren de institucións propias e representativas, ben pola súa 
capacidade para empatar cos grupos de oposición política ao franquismo no interior. 
Non é preciso lembrar a importancia que, na transición democrática, desempeñaron 
institucións como a Generalitat de Catalunya, mantida rexamente polo seu presidente 
J. Tarradellas, ou a capacidade de manobra que tivo o Partido Nacionalista Vasco nas 
accións políticas desenvoltas no exilio. Isto explica o alcance simbólico que tiveron xes-
tos como o retorno de Tarradellas en 1977 e a súa famosa alocución na praza de Sant 
Jaume (“Ciutadans de Catalunya, ja sóc aqui”). Algo semellante se podería dicir do 
retorno dalgúns dirixentes do Partido Comunista de España e da estratexia de recon-
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ciliación nacional defendida por Santiago Carrillo como contribución á transición 
democrática. No caso de Galicia, este proceso de recuperación do exilio ficou choído 
ou, cando menos, privado do poder simbólico dos exemplos evocados. 

Tratábase, en todos os casos mencionados, do exilio propiamente político. En 
troques, o exilio galego non tivo apenas influencia política no devir da Galicia da 
transición e de construción da autonomía. As razóns desta debilidade son complexas 
e, desde logo, non unidireccionais. Carecía de institucións propias, pois o Consello 
de Galiza, alentado por Castelao en 1944, nunca chegou a ser recoñecido nin no 
interior nin por todos os grupos do exilio galego. Alén diso, a ruptura política co 
galeguismo do interior, substanciada nos anos cincuenta, continuou por outras vías 
no seo no novo nacionalismo dos anos sesenta, que tampouco foi quen de conectar 
coas organizacións do exilio americano, alén dos consabidos contactos persoais (Luis 
Soto, Antón Moreda, Ricardo Palmás). Os debates epistolares sostidos nos tempos 
da transición, aos que non é alleo o propio Seoane, entre Rodolfo Prada ou Florencio 
Delgado Gurriarán con Ramón Piñeiro e a súa estratexia de apoiar a dirixentes como 
Antonio Rosón na posta en marcha do réxime da preautonomía e do novo Estatuto, 
amosan o profundas que eran as gabias que separaban a uns dos outros. 

Neste contexto, agrándase claramente a figura e a obra de Luís Seoane, tanto en 
termos comparativos co propio exilio galego como co doutras comunidades (cata-
lá, vasca ou española). A razón é moi sinxela: o peso da obra do exilio na España 
interior foi relativamente débil tanto no ámbito da política como, nomeadamente, 
no da cultura. Isto non significa desprezar o traballo que moitos exiliados espa-
ñois desenvolveron en institucións internacionais ou en universidades estranxeiras, 
desde o grupo de filólogos asentados nos EE UU (Castro, De Onís, Llorens…) 
ata historiadores como Claudio Sánchez-Albornoz ou P. Bosh-Gimpera, asentados 
en Bos Aires e México DF, respectivamente. O que quero salientar é que, alén do 
valor da súa obra individual, a súa repercusión institucional en España foi baixa, 
se non irrelevante, porque careceron de interlocutores ou mediadores. Só no caso 
de empresas como a editorial e revista de Ruedo Ibérico se podería atopar unha in-
fluencia intelectual directa na España interior, que, por outra banda, non puido ser 
continuada despois da morte de Franco. En troques, unha parte substancial do que 
se construíu en Galicia no ámbito cultural —referencialmente no grupo Galaxia, 
directamente no grupo Sargadelos— procede da influencia e do peso do exilio e, 
moi en particular, da figura individual de Luís Seoane, tanto durante o franquismo 
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como nos tempos do réxime autonómico. A sombra de Seoane cobre toda a segun-
da metade do século vinte na cultura galega. 

Esta foi a súa gran contribución e tamén esta é a medida máis acaída da súa 
obra. Porque Seoane non só contribuíu a forxar todo un programa de acción cul-
tural, senón que anovou a propia imaxe de Galicia. Nas súas xilografías, nos seus 
deseños cerámicos, nas ilustracións de libros e revistas, Seoane foi construíndo un 
rostro estético de Galicia, tarefa que non acometera no seu día a pintura histórica, 
debruzada totalmente cara ao paisaxismo. Seoane ponlles cara aos heroes e figu-
ras lendarias de Galicia, como os Madrazo e tantos outros pintores españois llela 
puxeran a Guzmán el Bueno, El Cid ou Viriato. No seu libro case testamentario, 
Imágenes de Galicia (1978), na colección das súas 18 xerras-cabeza e nas capas de 
revistas e libros editados en Bos Aires están presentes moitas figuras da historia de 
Galicia, desde Prisciliano ou Diego Xelmírez ata Inés de Castro ou Roi Xordo. 
Seoane contribuíu a renovar a idea de Galicia, que estaba ancorada entre a tradi-
ción etnocultural da xeración Nós e a filoloxización extrema que cuñou o grupo 
Galaxia, cunha posición bastante orixinal, que recorría á tradición histórica máis 
da época medieval que dos tempos prerromanos e que, por riba de todo, contiña 
unha mensaxe claramente laica e popular, de loitadores anónimos pola liberdade. 
As imaxes que enchen os seus tapices e xilografías son figuras que falan de rebeldía 
e, por tanto, son figuras que están a crear a imaxe dun pobo dono de seu e dos seus 
destinos. 

Rematarei cunha última observación, vencellada ao retorno físico de Seoane a 
Galicia nos finais dos anos setenta e ao balance negativo que por veces fai da súa vida 
e da súa obra, mesmo en epístolas privadas aos seus vellos amigos: “penso voltar e, 
coma tí, penso manterme ‘fóra de xogo’”, dicíalle a Fernández del Riego nunha das 
súas últimas cartas (1/1/1979), ao que lle confesaba que “quixera non ter a sensación 
de que todos nos perdimos os anos traballando sin ter porqué”. Cando decide final-
mente asentarse na súa morada coruñesa, o artista chega algo abatido e canso, cunha 
sensación de fracaso que non cadra en absoluto coa dimensión da súa obra e coa 
grandeza das súas utopías. Mesmo naquela altura dá a lume un libro, baixo o selo edi-
torial de Hombre al Mar, que no seu propio nome evoca unha mensaxe de naufraxio 
individual e grupal. O libro contén textos de Alberti, Cuadrado, Varela e do propio 
Seoane, que se encargou da edición, aínda que saíse publicado postumamente en Bos 
Aires. Dado que ten algo de testamentaria, cómpre reparar na adicatoria que Seoane 
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puxo á fronte deste libro, cando un dos seus mellores amigos, Lorenzo Varela, xa 
morrera en Madrid un ano antes. É unha dedicatoria que xa colocara, dez anos antes, 
no libro Castelao artista (Alborada, Bos Aires, 1969), que agora se repite: 

A Lorenzo Varela e a Arturo Cuadrado por canto fixemos xuntos en Buenos Aires, 
perdendo. 
Por canto soñamos en Galicia dende Buenos Aires, escribindo, pintando, loitando e 
perdendo. Soios. 

Con todos os respectos pola obra e a figura de Seoane, creo que non se pode 
concluír esta panorámica pola súa vida e obra aceptando acriticamente esta men-
saxe triste e desacougada. A adicatoria ten de certo case todo: que os seus entraña-
bles amigos Varela e Cuadrado foron esenciais no traballo colectivo feito en Bos 
Aires; que todos eles despregaron un grande esforzo na tarefa de soñar unha Galicia 
futura fundada na riqueza da súa tradición, na liberdade do seu pobo e na incor-
poración do mellor da modernidade; que non é descamiñada a súa autopercepción 
de que non foron de todo comprendidos na súa terra de orixe, cando menos de 
forma permanente. Pero hai unha palabra que merece ser revisada, que é a de 
“perder”, que levaría á idea de fracaso que roldou algúns dos debates destes días. 
Concordo coa percepción que manifestaron os nosos convidados arxentinos de que 
Luís Seoane e o seu grupo de exiliados porteños non foron uns perdedores, porque 
gran parte dos seus obxectivos foron logrados. Poida que este grupo de exiliados 
fosen uns incomprendidos no seu tempo ou que o recoñecemento académico e 
cultural que tanto ansiaba lograr Seoane, para si e para os seus amigos por parte 
das elites culturais da Terra, non se producise ata moitos anos despois. Pero os anos 
transcorridos desde a súa morte, nomeadamente no caso de Seoane, non fixeron 
senón agrandar a dimensión da súa obra persoal e do seu labor de planificación dun 
programa de futuro para Galicia e para a súa cultura e identidade, como amosan as 
ducias de libros e de exposicións sobre a súa obra e, nomeadamente, a existencia da 
propia fundación que leva o seu nome. Talvez non tivo en vida a gloria de que era 
merecente, pero a posteridade non lle foi adversa, en boa medida grazas á teimosía 
da súa compañeira, Maruxa Fernández. Por iso atrévome a concluír, despois destas 
catro xornadas de relatorios e debates, que Seoane non se debe considerar nin un 
perdedor nin un solitario. 
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ANEXO 1
BIBLIOGRAFÍA LUÍS SEOANE
1932 - 1979*
Antonio Odriozola

* Reprodúcese a bibliografía elaborada por Antonio Odriozola e publicada 
no número especial dedicado a Luís Seoane pola revista Grial, n.o 65 (1979), 
pp. 375-380.
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Inda que soamente en dúas ocasións tiven a oportunidade de tratar ao gran artista Luís Seoane, a súa perso-
nalidade era tan atractiva, que decontado se sentía un ganado pola súa simpatía e gozando coa súa amena 
e culta conversa.

Como un mínimo, pero cordial homenaxe á súa memoria, realicei esta elemental bibliografía dun centenar 
de títulos, que puidera servir para unha Exposición adicada á súa obra gráfica e literaria, moi importante 
dentro do conxunto da súa arte, e que pode reunirse en Galicia con certa facilidade, contando cos libros 
que gardan con esmero algúns dos seus mellores amigos, como Domingo García-Sabell, Isaac Díaz Pardo 
ou Francisco Fernández del Riego. Entón será ocasión para trazar unha detallada Bibliografía, ampliando 
e rectificando este bosquexo.

Dividina en tres seccións para a obra gráfica, a obra literaria e os estudos sobre Seoane e a súa obra, con 
algunhas subdivisións de doado entendemento. En xeral, séguese unha orde cronolóxica dentro de cada 
grupo. Danse os datos bibliográficos esenciais e os nomes das editoriais en forma abreviada, consonte a 
Lista de abreviaturas inserida ao final.

I. OBRA GRÁFICA

A) LIBROS DE DEBUXOS E GRAVADOS (E GRANDES OBRAS CON ILUSTRACIÓNS)
1.- Álvaro Cunqueiro, Soma de craridades e Santiago Montero Díaz, Unha carta a Luís Seoane. Coruña, 

1977. Cuco-Rei. Tirada de 150 exempl. numerados fóra do comercio.
Contén 4 debuxos de Seoane, resto dun Álbum de dibuxos, preparado para a imprenta en Santiago en 1932.

2.- Trece estampas de la traición. (Dibujos). Buenos Aires, 1937. Ed. do autor.
3.- Muiñeira. (Litografías). Buenos Aires, 1941? (Según García-Sabell, 1944). Resol.
4.- Rafael Alberti, ¡Eh, los toros!; L. Seoane, Siete grabados en madera. Buenos Aires, 1942. Emece.
5.- José Guadalupe Posadas, Las calaveras y otros grabados. Buenos Aires, 1943. Nova.
6.- María Pita y tres retratos medievales. (Cuatro grabados en madera). Buenos Aires, 1944. Resol.

6b.-Os mesmos grabados en: Catro poemas galegos. Música por Julián Bautista (arr. para piano por el 
autor). Poemas por Lorenzo Varela. Grabados por Luís Seoane. Buenos Aires, 1951. Edición Argentina 
de Música.

7.- Homenaje a la Torre de Hércules. (Cuarenta y nueve dibujos). Buenos Aires, 1944. Nova.
Tirada de 400 exemp. numerados e 34 fóra do comercio.

8.- Veinte dibujos. Buenos Aires, 1951. Botella.
9.- Paradojas de la torre de marfil. Buenos Aires, 1952. Botella.
10.- Testimonio de vista. (Retratos en dibujos). Buenos Aires, 1952. Botella.
11.- Libro de Tapas. (Dibujos en color). Buenos Aires, 1953. Botella.
12.- Campesinos. (Diez serigrafías). Buenos Aires, 1954, Bonino. Tirada de 100 exemp. numerados.
13.- Lorenzo Varela, Lonxe; L. Seoane, Diez grabados en madera. Buenos Aires, 1954. Botella.

Tirada de 400 exemp. numerados.
Véxase o núm. 65, Seoane, Na brétema, Sant-Iago. Buenos Aires, 1956.

14.- Segundo Libro de Tapas. (Dibujos en color). Buenos Aires, 1957. Bonino.
15.- Doce cabezas. (Grabados en madera en negro y color). Buenos Aires, 1958. Bonino.
16.- Figurando recuerdos. (Veintinueve dibujos en negro y color). Buenos Aires, 1959. Citania.
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17.- La dama y otros grabados. (En madera). Buenos Aires, 1959. Stilcograf.
18.- F. García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Buenos Aires, 1961. Losada.
19.- Miguel de Unamuno, Del “Diario Poético”. Buenos Aires, 1961. Losada.
20.- Rafael Alberti, Sobre los ángeles. Buenos Aires, 1962. Losada.
21.- Pablo Neruda, La insepulta de Palta. Buenos Aires, 1962. Losada.
22.- Oswaldo Rossler, De pie, frente a la Luna. Buenos Aires, 1962. Edición do autor.
23.- El toro júbilo. (Seis grabados en madera). Osedo (La Coruña), 1963. Castro.

Tirada de 100 exemp. numerados.
24.- O Meco. (Once grabados en madera). Osedo (La Coruña), 1963. Castro.

Tirada de 100 exemp. numerados.
25.- Gerardo Diego, Elegía a Gabriel Fauré. Madrid, 1964.
26.- Homenaje a Venecia. (Grabados en madera). Buenos Aires, 1964. Bonino.
27.- Treinta y dos refranes criollos. (Grabados en madera). Buenos Aires, 1965. Eudeba.
28.- Bestiario. (Diez xilografías originales). Rosario, 1965. Ellena.
29.- Nueve xilógrafos argentinos. (Seis grabados en madera). Rosario, 1965. Ellena.
30.- Guillermo Whitelow, Retrospectivamente. Buenos Aires, 1966. Esquema XX.
31.- O pulpo. (Grabados en madeira). Coruña, 1967. Castro. 

Tirada de 20 exemp. fóra do comercio.
32.- Los pulpos. (Grabados en madera). Münster, 1968. Das Schwarze Schaft.
33.- Retratos desgüello. (Dibuxos). Coruña, 1968. Castro.
34.- Retratos furtivos. (Dibujos). Buenos Aires, 1968. Brújula.
35.- Franz Kafka, Una confusión cotidiana. Buenos Aires, 1968. Esquema XX.
36.- Franz Kafka, El buitre. Buenos Aires, 1968. Esquema XX.
37.- Almanaque 1969. Buenos Aires, 1968. Centro Editor de América Latina.
38.- Juan José Arreola, El asesino. Buenos Aires, 1969. Esquema XX.
39.- Homaxe a un paxaro. Coruña, 1969, Castro.

Tirada de 90 exemp. numerados.
40.- Otros retratos furtivos. (Dibujos). Buenos Aires, 1969. Brújula.
41.- O Conde asesino de Sobrado e outros grabados. Coruña-Buenos Aires, 1971. Cuco-Rey.
Tirada de 100 exemp. numerados.
42.- Intentando golpear ideas. Buenos Aires-La Coruña, 1972. Cuco-Rey.

Tirada de 40 exemp. numerados.
43.- Osiris Chierico, Poemas de Barcelona. Buenos Aires, 1972. El Hornero.
44.- José Hernández, Martín Fierro. Buenos Aires, 1972. Bonino. 
44b.- José Hernández, Martín Fierro. Madrid, 1972. Ediciones Giner.
45.- Martina Céspedes. (Siete grabados en madera a dos colores). Buenos Aires, 1972. Céspedes.

Tirada de 165 exemp. numerados.
46.- Oito testas e dez paisaxes. Coruña, 1973. Cuco-Rey. 

Tirada de 100 exemp. numerados.
47.- Un feixe de dibuxos case esquecidos. Coruña, 1973. Cuco-Rey.

Tirada de 200 exemp. numerados.
48.- Siete estampas de circo. (Serigrafías). Buenos Aires, 1974. Ediciones A.G.I.
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49.- E. Echevarría, El matadero. Buenos Aires, 1974. La Garza.
Véxase o núm. 79, Seoane, Arte mural. La ilustración [del libro].

50.- Insectario. (Quince grabados en madera). Buenos Aires, 1975. Ed. Tres, Catorce, Dieciséis.
51.- Ramallos, caracolas e outros dibuxos. Coruña, 1975. Castro. 

Tirada de 350 exemp. numerados.
52.- Alberto Guirri, Bestiario. Buenos Aires, 1976. La Garza.
53.- Carantoñas e outros dibuxos. Coruña, 1977. Cuco-Rey.

Tirada de 150 exemp. numerados.
54.- Imaxes celtas. (Vinte grabados en madeira). Coruña, 1977. Castro.

Tirada de 150 exemp. numerados.
55.- Imágenes de Galicia. (Setenta y dos xilografías originales). Buenos Aires, 1978. Albino.
56.- Lorenzo Varela, Homaxes. En Edición Cuco-Rey de Luís Seoane. Coruña, 1979. Castro.

B) ALGÚNS LIBROS GALEGOS ILUSTRADOS POR SEOANE
57.- Álvaro Cunqueiro, Mar ao Norde. Santiago, 1932. Ed. Nós.
58.- Feliciano Rolán, Huellas. Santiago, 1932. Ed. Nós.
59.- Álvaro Cunqueiro, Poemas de sí e non. Lugo, 1933. Ediciós Ún.
60.- Aquilino Iglesia Alvariño, Corazón ao vento. Lugo, 1933. Ediciós Ún.
61.- Álvaro Cunqueiro, Cantiga nova que se chama riveira. Santiago, 1933. Ed. Nós.
62.- Rafael Dieste, Historias e invenciones de Félix Muriel. Buenos Aires, 1943. Nova.

Esta sección pode ampliarse até onde se queira, pois foron centos os libros que ilustrou, editados na Arxenti-
na. Para outros moitos debuxos e cubertas (algunhas recollidas nos núms. 11 e 14), especialmente os que 
formaban as coleccións “Camino de Santiago”, “Dorna”, “Hórreo” ou as varias da Editorial Citania.

II. OBRA LITERARIA

A) NARRACIÓN
63.- Tres hojas de ruda y un ajo verde. Buenos Aires, 1948. Botella.

B) POESÍA
64.- Fardel de esiliado. Buenos Aires, 1952. Ánxel Casal.
65.- Na brétema, Sant-Iago. Buenos Aires, 1956. Botella.
66.- As cicatrices. Buenos Aires, 1959. Citania.
67.- A maior abondamento. Buenos Aires-A Coruña, 1972. Cuco-Rey.
68.- Obra poética. Coruña, 1977. Castro.

Comprende toda a súa obra poética.

C) TEATRO
69.- La soldadera. Buenos Aires, 1957. Ariadna.
70.- El irlandés astrólogo. Buenos Aires, 1959. Losange.
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D) ENSAIOS VARIOS E ESTUDOS DE ARTE
71.- Comunicacións mesturadas. Vigo, 1973. Galaxia. 
72.- Jules Pascin. Buenos Aires, 1944. Poseidón.

A fins de 1944, anunciou a Editorial Poseidón a publicación na súa colección “Pluma y Lápiz” dos seguintes 
estudos de Seoane, que ignoro se chegaron a se publicar: Jacques Caillot, Gavarní, Gustavo Doré, Grandville.

73.- José María Cao. Buenos Aires, 1954. Galicia.
74.- J. Pérez Villamil. Buenos Aires, 1954. Galicia.
75.- Xosé Eiroa. Vigo, 1957. Galaxia.
76.- Maside, grabador. Buenos Aires, 1958. Centro Lucense de Buenos Aires.
77.- Castelao, artista. Buenos Aires, 1969. Alborada.
78.- Carlos Maside. La Coruña, 1971. Castro.
79.- Arte mural. La ilustración [del libro]. Buenos Aires, 1974. Sudamericana.
80.- Georges Grosz. La Coruña, 1975. Castro.

Inda que non recollidos en libro, Seoane publicou algúns traballos en publicacións periódicas, como os seguintes:
- “Acerca de la integración de las Artes”: Revista de la Universidad de Buenos Aires, 1962.
- “El Padre Feijóo y las artes visuales”: Revista del Departamento de Letras de la Universidad de La Plata, 1964.
- “Serafín Avendaño en Italia”: Grial, 1964.
- “Valle-Inclán y su conducta política”: Revista del Departamento de Letras de la Universidad de La Plata, 1964.
- “Encol da miña aportación ao arte mural”: Grial, 1974.

III. ESTUDOS SOBRE SEOANE E A SÚA OBRA

81.- Lorenzo Varela, Seoane. Buenos Aires, 1948. Botella.
82.- Arturo Cuadrado, Dibujos de Seoane. Buenos Aires, 1950. Botella.
83.- Domingo García-Sabell, Seoane. Vigo, 1954. Galaxia.
84.- M. Múgica Laínez, Luís Seoane. Buenos Aires, 1954. Bonino.
85.- Sigwart Blum, Grabados de Luís Seoane. Buenos Aires, 1961. Esquema XX.
86.- José de Castro Arines, Luís Seoane, Madrid, 1963. Dirección General de Bellas Artes.
87.- Domingo García-Sabell, Seoane, grabados. Vigo, 1965, Galaxia.
88.- M. Múgica Laínez, Lorenzo Varela e G. Whitelow, Seoane. Buenos Aires, 1966. Bonino.
89.- Julio E. Payro, Seoane. Buenos Aires, 1968. A.G.I.
90.- J. Glusberg, Seoane. Buenos Aires, 1968. Galería Perla Figari.
91.- J. Glusberg, Luís Seoane: Fiesta de luz y color. Buenos Aires, 1968. A.G.I.

Véxase o núm. 79, Seoane, Arte mural. La ilustración [del libro].
92.- Xohán Ledo, Luís Seoane. Coruña, 1975, Galerías Ceibe e Mestre Mateo.
93.- R. Squirru, Seoane: Estudio crítico-biográfico. Buenos Aires, 1976. Ediciones Dead Weight.
94.- José de Castro Arines, Seoane, Exposición itinerante. Madrid, 1977. Dirección General del Patrimonio Artístico.
95.- Francine Sucarrat, Luís Seoane. Su obra poética y su importancia en la literatura gallega actual. La Coruña, 

1977. Castro.
96.- Homenaxe a Luís Seoane. (Por varios autores). Coruña-Buenos Aires, 1977. Cuco-Rey.

Tirada de 150 exemp. numerados.
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ALGÚNS LIBROS XERAIS CON PARTE ADICADA A SEOANE
97.- Francisco Fernández del Riego, Galicia no espello. Buenos Aires, 1954. Galicia.
98.- Francisco Fernández del Riego, Galicia y nuestro tiempo. La obra de una generación. Buenos Aires, 1959. 

Citania.
99.- Georges Floershein, Ist Malerei zu Ende? Zurich, 1959. Atlantis Verlag.
100.- Alberto Vilanova, Los gallegos en la Argentina. Buenos Aires, 1966. Galicia.
101.- Fernando Mon, La pintura actual en Galicia. Vigo, 1967. 
102.- Fernando Mon, Aspectos sociales del arte en Galicia. La Coruña, 1971.

ALGUNHAS ABREVIATURAS DE EDITORIAIS

A.G.I. = Edicions Art Galerie International. Buenos Aires. 
Albino = Albino y Asociados, Editores. Buenos Aires. 
Alborada = Editorial Alborada. Buenos Aires.
Ánxel Casal = Edicións Ánxel Casal. Buenos Aires. 
Ariadna = Editorial Ariadna. Buenos Aires.
Bonino = Ediciones Galería Bonino. Buenos Aires. 
Botella = Ediciones Botella al Mar. Buenos Aires. 
Brújula = Editorial Brújula. Buenos Aires.
Castro = Ediciós do Castro, Osedo ou Sada (La Coruña). 
Centro Lucense de BA = Centro Lucense de Buenos Aires. 
Céspedes = Ediciones Martina Céspedes. Buenos Aires. 
Citania = Edicións Citania. Buenos Aires.
Cuco-Rei e Cuco-Rey = Ediciós Cuco-Rei. A Coruña.
El Hornero = Ediciones El Hornero. Buenos Aires.
Ellena = Ediciones Ellena. Rosario (República Argentina). 
Emece = Editorial Emece. Buenos Aires.
Esquema XX = Editorial Esquema XX. Buenos Aires. 
Eudeba = Ediciones Eudeba. Buenos Aires.
Galaxia = Editorial Galaxia. Vigo.
Galicia = Ediciones Galicia (del Centro Gallego de Buenos Aires).
La Garza = Ediciones La Garza. Buenos Aires. 
Losange Editorial = Losange. Buenos Aires.
Losada = Editorial Losada. Buenos Aires.
Nova = Ediciones Nova. Buenos Aires. 
Poseidón = Editorial Poseidón. Buenos Aires. 
Resol = Ediciones Resol. Buenos Aires.
Stilcograf = Editorial Stilcograf. Buenos Aires. 
Sudamericana = Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
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1979

Exposición Retratos. 
Museo de Arte Moderno de Bos Aires, setembro – outubro 1979 (colectiva)
Exposición Seoane. Tapices. 
Galería Citania, Santiago de Compostela, novembro – decembro 1979 [Tecidos por María Elena Montero 

sobre cartóns de Luís Seoane] Seoane. Tapices [Catálogo] / [texto de Domingo García-Sabell]

Exposición Pasteis de Seoane. 
Gordon Gallery, Bos Aires
Exposición II Bienal de Pintura 1952 -1979. 
Fundación Dupuytren, Bos Aires. Invitado de honor (colectiva)
Exposición Alfombras e tapices arxentinos.
Museo Nacional de Arte Moderna de Bogotá (colectiva)

Luis Seoane, revista Grial (núm. 65, xullo-setembro, 1979) / [textos de Rafael Dieste, Domingo García-Sabell; Marino Dónega; 

Ramón Carballo-Calero; Isaac Díaz Pardo; Xohán Ledo; Ramón Piñeiro; Xulieta Gómez Paz; Salvador Lorenzana; Valentín 

Paz-Andrade; Raimundo Patiño; Miguel González Garcés; Luís Seoane; Salvador García-Bodaño; Uxío Novoneyra; Euloxio 

Rubial; Eduardo Blanco-Amor; Celestino Fernández de la Vega; Álvaro Cunqueiro; Basilio Losada; Lois Tobío; Francine 

Sucarrat; Ánxel Fole; Alberto Girri; Antonio Odriozola (bibliografía)]

Homaxes / Lorenzo Varela; Luís Seoane, ed. [textos de Luís Seoane; Lidia Besouchet]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 

1979

Textos encol da arte galega / Luís Seoane – Colección “Cuadernos da Gadaña” ; 0 [patrocinada pola Irmandade Galega de 

Madrid] – Madrid: Brais Pinto, 1979

VV.AA. Obradoiro da sé [álbum de gravados] / Enrique Ortiz Alonso, ed. ; [contén gravado de Luís Seoane]. Ourense: La Sé, 

1979

1980

Exposición Luís Seoane, gravados en madeira. Homenaxe a Luís Seoane. 
Galería Citania, Santiago de Compostela, abril 1980
Exposición Homenaxe a Luís Seoane. Óleos. 
Sala de Arte Giannini, A Coruña, maio – xuño 1980 Homenaxe a Luís Seoane [Catálogo] / [textos de Luis Caruncho; 

Camilo José Cela; Domingo García-Sabell; Rosa Gómez de Sanz Valdés; Fernando Mon; Miguel González-Garcés; Gabriel 

Plaza Molina; Raúl Chávarri]

Exposición Luís Seoane. Pinturas.
Galería de Arte Austral, A Prata, setembro – outubro 1980 Luís Seoane. Pinturas [Catálogo] / [texto de Alberto 

Girri]

Exposición 8 artistas do movemento renovador da arte galega: Castelao, Colmeiro, Eiroa, Fernández Mazas, 
Laxeiro, Maside, Seoane, Souto.

Círculo das Artes de Lugo, novembro 1980 (colectiva)
Exposición Plástica galega. 3a exposición: Século XX (nados ata 1915). Óleos. 
Caixa de Aforros Municipal de Vigo, 1980 (colectiva)
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Exposición Importante colección particular.
Galería de Arte Van Riel, Bos Aires, 1980 (colectiva)

Homenaxe no Grove organizada por Manuel Lueiro Rey. Participan Rafael Alberti, Enrique Azcoaga, Artu-
ro Cuadrado, Cuña Novás, Uxío Novoneyra, Xesús Campos, Xesús Alonso Montero, Bernardino Graña, 
Salvador García Bodaño, Alfredo Conde, Antonio Chaves, Antón Alonso Fontán, Basilio Losada e Carlos 
Oroza. 

Sánchez, Marta A., Seoane. – Colección “Pintores Argentinos del siglo XX” ; 32 - Bos Aires: Centro Editor de América Latina, 

1980

Seoane: noventa e seis dibuxos subitáneos / Luís Seoane; [prólogo de Xohán Ledo]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 

1980

O irlandés astrólogo / Luís Seoane; Francisco Pillado Mayor, tr. ; [Reedición]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1980

1981

Exposición Homenaxe a Luís Seoane. Óleos.
Museo Nacional de Bos Aires, en colaboración coa Academia Nacional de Belas Artes Arxentina, xuño 

1981 

Alva Negri, Tomás, Luís Seoane. Bos Aires: Academia Nacional de Belas Artes, 1981

Corredoira, Pilar. Luís Seoane. Memoria de licenciatura. Facultade de Filosofía e Letras (Sec. de Arte). Universidade de 

Barcelona, 1981

Sánchez, Marta A., Seoane. – Colección “Pintores Argentinos del siglo XX” ; 86 - Bos Aires: Centro Editor de América Latina, 

1981

1982

Exposición Seoane 1910 -1979
Galería Rubbers, Bos Aires, setembro – outubro 1982 Seoane 1910 -1979 [Catálogo] / [textos de León Benarós 

(1981); Ángel Bonomini (1979); Alberto Girri (1979); Guillermo Whitelow (1981)]

Exposición Renovadores da pintura galega 1945-1982. Primeira mostra. Óleos. 
Sala de exposicións do Concello da Coruña, 1882 (colectiva)

1983

Exposición Gravados de Luís Seoane.
Galería de Arte do Banco da Nación Arxentina e Museo Municipal de Arte Moderna de Bos Aires, 1983

García-Sabell, Domingo, Carta ao pintor Luís Seoane. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1983
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1984

Exposición Un século de pintura galega 1880-1980. Óleos. 
Museo Nacional de Belas Artes de Bos Aires, decembro 1984 – febreiro 1985 (colectiva)

O concello da Coruña outórgalle o nome de Luís Seoane a unha das súas rúas.

Actos conmemorativos do 5o cabodano do pasamento de Luís Seoane, Sá de comunicación do Museo Carlos 
Maside, O Castro-Sada, abril de 1994 [folleto] / [texto de Luís Seoane: Hacia un diseño que considere las particu-

laridades de cada país]

Reedición da medalla conmemorativa da inauguración do Museo Carlos Maside (1970) deseñada por Luís Seoane

Reedición do ensaio (“LF”, 1, 1970)

Castelao artista / Luís Seoane ; [Reedición]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1984

1985

Exposición Seoane.
Galería de Arte Miró, Bos Aires, setembro 1985 Seoane [Folleto] / [texto: carta de Julio Payró a Luis Seoane, 1 

de setembro de 1955]

1986

Martínez-Barbeito, Carlos, El pintor Luís Seoane, hombre de letras. [Desglose da revista Abrente; núms. 13-14-15 – A 

Coruña, 1981-1982-1983]. Sada, A Coruña: Gráficas do Castro, 1986 [18] p.

1987

Exposición Seoane 1910-1979.
Galería Rubbers, Bos Aires, abril – maio 1987 Seoane 1910-1979 [Díptico] / [texto de Hernández Rosselot publicado 

en La Razón, Bos Aires, 3-10-1982]

Exposición Homenaxe a Luís Seoane
Centro Galego de Bos Aires e Centro Galicia de Bos Aires, 1987
Exposición Retrospectiva 1947-1997. Premio Fondo Nacional das Artes Augusto Palanza.
Academia Nacional de Belas Artes – Salas Nacionais de Exposicións de Bos Aires, 1987 (colectiva)

1988

Exposición Gravados de Luís Seoane. Mostra homenaxe
Museo de Arte Moderna – Fundación San Telmo, Bos Aires, xuño – xullo 1988 Gravados de Luís Seoane. 

Mostra homenaxe [Catálogo] / [texto de Rafael Squirru]
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1989

Exposición Seoane. Mostra antolóxica.
Kiosko Alfonso, A Coruña, abril 1989. Itinerancia a Vigo, xuño 1989. [Comisariado: Luís Rei Núñez; 

coordinación: Isaac Díaz Pardo] Seoane: Mostra antolóxica [Catálogo] / [textos de Domingo García Sabell; Isaac Díaz 

Pardo; Andrés Trapiello; María Luísa Sobrino; Luís Rei Núñez; Juan Manuel Bonet; Concha Otero; Pilar Corredoira]

Exposición antolóxica de Luís Seoane.
Castelo de Soutomaior, agosto – setembro 1980. [Comisariado: Maruxa Fernández e Isaac Díaz Pardo]; 

organiza o Concello de Soutomaior 
Exposición Seoane. Gravados. O home.
Galería de Arte Sargadelos, Madrid, outubro – novembro 1989 Seoane. Gravados. O home [Folleto] / [texto de 

Isaac Díaz Pardo] – Sada, A Coruña: Gráficas do Castro / Moret, 1981

Exposición Arte para Nadal.
Galería de Arte Pardo Bazán, A Coruña, decembro 1989 – xaneiro 1990 (colectiva)

Mesa redonda sobre a personalidade e obra de Luís Seoane. Auditorio do Centro Cultural “Caixa Vigo”, 7 
de maio de 1989. Interveñen: Francisco Fernández del Riego; Carlos Casares; Román Pereiro; Ramiro 
Fonte; Luís Rei Núñez. 

Braxe, Lino; Seoane, Xavier (ed.), Escolma de textos da Audición Radial Galicia Emigrante (1954-1971). Sada, A Coruña: Ediciós 

do Castro, 1989

Homenaje a la Torre de Hércules: 49 dibujos / Luís Seoane; [prólogo de Marino Dónega] ; [ed. facsimilar]. Sada, A Coruña: 

Ediciós do Castro, 1989

1990

Exposición Figuraciós
Deputación Provincial da Coruña, 1990 
Exposición Seoane.
Galería de Arte Soudan, Bos Aires, agosto – setembro 1990 Seoane [Folleto] / [poema de Rafael Squirru]

Exposición Luís Seoane.
Galería de Arte Pardo Bazán, A Coruña, outubro 1990 Luís Seoane [Catálogo] / [texto de Antonio Garrido]

Exposición Luís Seoane.
Museo Nacional do Gravado – Museo Roca de Bos Aires, 1990
Exposición Testimonio 90.
Galería de Arte Pardo Bazán, A Coruña, decembro 1990 – xaneiro 1991 (colectiva)

Poesía completa / Luís Seoane; Beatriz Eiroa, ed.; Concepción Moure, ed. Vigo: Edicións Xerais, 1991 (Colección “Biblioteca 

das letras galegas”; 13-14)
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1991

Exposición Luís Seoane. Figuracións.
Sala de Arte da Deputación Provincial da Coruña, 1991 Luís Seoane. Figuracións [Catálogo] / Lino Braxe, ed. ; 

Xavier Seoane, ed. A Coruña: Deputación Provincial, 1990

Exposición Homenaxe a Luís Seoane.
Claustro do Pazo de Fonseca, Santiago de Compostela, maio 1991
Exposición Luís Seoane 1910-1979.
Kiosco Alfonso, A Coruña, 1991. Itinerancia á Casa de España en París [Comisariado: Luís Rei Núñez; 

coordinación: Félix de la Fuente] Luís Seoane 1910-1979 [Catálogo] / Félix de la Fuente, coord.; [textos de Félix de la 

Fuente; Isaac Díaz Pardo; Juan Manuel Bonet; Luís Rei Núñez; Andrés Trapiello]

Exposición Seoane.
Museo Larreta, Bos Aires, setembro – outubro 1991 [Coordinación xeral: María Teresa Dondo de Barcia; 

investigación, selección de obras e textos: Lic. Adriana Gloria Agid de Civeta] Seoane [Catálogo] / [texto de 

Nelly Perazzo]

Exposición Pintores e escultores galegos de hoxe.
Sala de Arte Digamel, Carril, Pontevedra, 1991 (colectiva)

Ciclo de conferencias con motivo da Exposición Homenaxe a Luís Seoane no Claustro de Fonseca. Santiago de 
Compostela: Paraninfo da Universidade, maio 1991. Coordinador: Manuel Núñez Rodríguez. Interve-
ñen: Xesús Alonso Montero; Basilio Losada; María Luísa Sobrino; Carlos Gurméndez; Valeriano Bozal

Luís Seoane. Textos inéditos / Manuel Núñez Rodríguez, ed. Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de Publicacións 

e Intercambio Científico, 1991

Otero Vázquez, Concepción. Luís Seoane, A Coruña: Deputación Provincial, 1991

Autos / Gil Vicente; debuxos de Luís Seoane; María Fernández de Seoane, ed. ; [prólogo de Xesús Alonso Montero] ; [edición 

para bibliófilos]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1991

1992

Exposición Luís Seoane. Óleos.
Galería de Arte Pardo Bazán, A Coruña, outubro – novembro 1992 Luís Seoane. Óleos [Catálogo] / [textos de 

Antonio Garrido]

Exposición Seoane.
Galería de Arte Soundan, Bos Aires, maio 1992 Seoane [Catálogo]

Exposición O gravado social e político na Arxentina do século XX.
Museo de Arte Moderno, Bos Aires, setembro – outubro 1992 (colectiva) 
Exposición Alén do mar. A creatividade galega no novo mundo. Óleos.
Convento de San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, 1992 (colectiva)
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1993

Exposición Luís Seoane. Debuxos e Pinturas
Galería Citania, Santiago de Compostela, xaneiro – febreiro 1993 Luís Seoane. Debuxos e Pinturas [Folleto] / [texto 

de Xosé de Castro Arines – fragmento do seu ensaio “Luís Seoane ou a amizade”]

Exposición Seoane
Galería Pilar Parra, Madrid, maio – xuño 1993 Seoane [Folleto] / [texto de Carlos Gurméndez]

Exposición Catro renovadores da arte galega: Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane.
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, outubro – novembro 1993 (colectiva) 
Exposición Arredor de Luis Seoane. Óleos. 
Pilar Parra Galería de Arte, Madrid, 1993 (colectiva)
Exposición Compostela na arte galega
Aula de Cultura da Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela, novembro – decembro 1993 (colectiva)

1994

A Real Academia Galega adícalle o Día das Letras Galegas a Luís Seoane. 

Exposición Xilografías de Luís Seoane
Galería Cegrac, A Coruña, maio –xuño 1994
Exposición Seoane gravador.
Museo Sívori – Centro Cultural Recoleta, Bos Aires, maio – xuño 1994 [Organización: Xylon Argentina] 

Seoane gravador [Folleto] / [texto de Hugo Monzón]

Exposición Luís Seoane e o libro galego na Arxentina. 
Estación Marítima, A Coruña, 1994. Itinerancia a Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Pontevedra, 

Ourense e Lugo e outros concellos da provincia da Coruña. Promovida pola Deputación da Coruña e 
elaborada no ámbito escolar polos alumnos do I.B. “Rafael Dieste” e o I.B. “Monelos” da Coruña [Coor-
dinación: Xosé Luís Axeitos e Xavier Seoane] Luís Seoane e o libro galego na Arxentina [Catálogo] / [textos de Xosé 

Luís Axeitos e Xavier Seoane; Xosé Díaz; Luís Seoane]

Exposición Luís Seoane.
Fundación Caixa Galicia, A Coruña – Lugo – Santiago, outubro – decembro 1994 [Comisariado: María 

Antonia Pérez Rodríguez; coordinación: Fundación Caixa Galicia “Claudio San Martín”] Luís Seoane 

[Catálogo] / [textos de Xosé Luís Axeitos; Antonio Bonet Correa; Pilar Corredoira; José Corredor-Matheos; José Hierro; 

Basilio Losada; Manuel Núñez Rodríguez; Concepción Otero Vázquez; María Antonia Pérez; Rafael Santos Torroella; Anxo 

Tarrío Varela]

Exposición Luís Seoane. Témperas estarcidas.
Galería Pardo Bazán, A Coruña, setembro – outubro 1994 Luís Seoane. Témperas estarcidas [Catálogo] / [texto 

de Antonio Garrido]

Exposición Arredor de Luís Seoane.
Pilar Parra Galería de Arte, Madrid, novembro 1994 – xaneiro 1995 (colectiva)
Exposición Nús. Óleos.
Fundación Caixa Galicia, A Coruña e Santiago de Compostela, 1994 (colectiva)
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Construcción da escultura “Monumento ao emigrante” en Santa Cruz, concello de Oleiros, A Coruña. 
Proxectada no seu día por Luís Seoane e realizada polo escultor Francisco Escudero baixo a dirección de 
Isaac Díaz Pardo. 

Homenaxe o 1o de xuño, no aniversario do nacemento de Luís Seoane, no Museo Sívori de Bos Aires. Fala o 
crítico e historiador de arte Rafael Squirru.

Alonso Montero, Xesús, As palabras no exilio: Biografía intelectual de Luís Seoane. Vigo: Edicións Xerais, 1994

Alonso Montero, Xesús (coord.), Luís Seoane. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1994

O cine e a fotografía / Luís Seoane; ed. de Lino Braxe e Xavier Seoane. A Coruña: Centro Galego de Artes da Imaxe, 1994

Cid Cabido, Xosé, Seoane 1910-1979: Unha fotobiografía. Vigo: Ediciós Xerais de Galicia, 1994

Cuba, Xulio, Luís Seoane: A forma da patria. A Coruña: Espiral Maior, 1994

Díaz, Xosé (ed.), Textos sobre arte galega e deseño. Luís Seoane. Vigo: Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1994

Díaz Xosé, Luís Seoane. A forxa da modernidade. A Coruña: Vía Láctea Editorial e Concello da Coruña, 1994

Dónega, Marino, Luís Seoane. Vida e obra literaria. A Coruña: Real Academia Galega, 1994

Fernández del Riego, Francisco, Luís Seoane desde a memoria. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1994

González Fernández, Helena, Luís Seoane. Vida e obra. Vigo: Editorial Galaxia, 1994

Pozo Garza, Luz, Galicia ferida: (A visión de Luís Seoane). Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1994

Romero, Xosé Luís (coord.), A figura de Luís Seoane no concello de Oleiros / [textos de Isaac Díaz Pardo; Ángel García Seoane; 

Maruxa Fernández; Francisco Fernández del Riego; José Francisco Escudero]. Oleiros: Concello, 1994

Seoane, Xavier, A voz dun tempo. Luis Seoane: O criador total. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1994

Luís Seoane: Compromiso e paixón criadora / Xan Carballa, coord.; Cesáreo Sánchez, coord.; [textos de Isaac Díaz Pardo; 

Antonio Pérez-Prado; Ricardo Carvalho-Calero; Enrique Ortiz; Basilio Losada; Xosé Neira Vilas; Felipe Criado; Xosé Luís 

Axeitos; Xosé Díaz; Xosé Enrique Acuña; Sigwart Blum; Pilar Corredoira; Xavier Seoane; Fernando M. Vilanova; Reimundo 

Patiño; Manuel Facal; Felipe Senén; Francisco Pillado Mayor; Pilar Pallarés; Francisco Pillado (biobibliografía)] – “A nosa 

terra”. Extra ; 4 – Vigo: Promocións Culturais Galegas, 1994

Sobre a arte galega: Homenaxe do Consello da Cultura Galega ] / Luís Seoane; [texto de Xosé Filgueira Valverde]. Santiago de 

Compostela: Consello da Cultura Galega, 1994

Figuracións: Debuxos e textos publicados en La Voz de Galicia (1971-1977) / Luís Seoane; Álvarez Pousa, ed.; [textos de 

Domingo García-Sabell; Xosé Díaz]. A Coruña: La Voz de Galicia, 1994

Na brétema, Sant-Iago / Luís Seoane ; [prólogo de Francisco Fernández del Riego] ; [ed. facsimilar ]. Santiago de Compostela: 

Parlamento de Galicia, 1994

Correo Literario / dirixida por Arturo Cuadrado, Luís Seoane e Lorenzo Varela ; [prólogo de Xesús Alonso Montero] ; [ed. 

facsimilar]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1994

Galicia emigrante / Luís Seoane, dir. ; [prólogo de Francisco Fernández del Riego] ; [ed. facsimilar]. Sada, A Coruña: Ediciós 

do Castro, 1994 [3 t.]

4 notas sobre Luís Seoane: cun apéndice fotográfico / Cadernos do Laboratorio de Formas de Galicia ; 7 ; [textos de Isaac 

Díaz Pardo; María Rosa Uría Santos; Ricardo Palmás; Xosé Díaz]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1994
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1995

Exposición Luís Seoane. Tapices e xilografías.
Galería Marisa Marimón, Ourense, xaneiro – febreiro 1995
Exposición Luís Seoane. Xilografías. Tapices.
Galería Pardo Bazán, A Coruña, setembro – outubro 1995 Luís Seoane. Xilografías. Tapices [Folleto] / [texto de 

Antonio Garrido]

1996

Exposición De Picasso a Barceló. 
Kiosko Alfonso, A Coruña, 1996 (colectiva)
Exposición Colección de Arte Caixa Galicia.
Sala de Arte da Estación Marítima da Coruña, 1996 (colectiva)

Braxe, Lino; Seoane, Xavier (coord.), Luís Seoane, textos sobre arte. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 

1996

Braxe, Lino; Seoane, Xavier, Luís Seoane e o teatro. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1996

Tres hojas de ruda y un ajo verde / Luís Seoane ; [prólogo de Xosé Luís Axeitos] ; [ed. facsimilar]. Sada, A Coruña: Ediciós 

do Castro, 1996

A Soldadeira: Obra teatral de Luís Seoane / Luís Seoane; Xose Luís Axeitos ed.; (estudio introductorio de Ma Fe González 

e Armando Requeixo). Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1996

Constitución da Fundación Luís Seoane na Coruña

1997

Exposición Mater Gallaeciae. Presencia e significado da muller na pintura de Seoane [Dos fondos da colección]
Fundación Luís Seoane, A Coruña, abril – maio 1997 [Comisariado e coordinación: Fundación Luís Seoane] 

Mater Gallaeciae. Presencia e significado da muller na pintura de Seoane [Dos fondos da colección] [Folleto] / [texto FLS]

Exposición Colección de Arte de Caixa Galicia. Óleos. 
Museo de Belas Artes de Valencia, 1997 (colectiva)
Exposición 14 gravadores galegos contemporáneos
Casa de Galicia en Madrid. Itinerancia a Paraguay, Bos Aires, Río de Janeiro, Bahia, Cracovia e Victoria-

Gasteiz, 1997 (colectiva)
Exposición Galicia Terra Única. A Galicia Exterior. Óleos
Vigo, 1997 (colectiva)
Exposición Galicia Terra Única. A Galicia 1900-1990. Óleos
Ferrol, 1997 (colectiva)

Resol: hojilla volandera del pueblo: Galicia (1932-1936), Bos Aires (1937-1938), Galicia (1990) / dirixida por Arturo Cuadrado, 

Luís Seoane e Ánxel Fole ; [ed. facsimilar]. Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias 

Ramón Piñeiro, 1997
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1998

Exposición Luís Seoane: Obra cartelística. 
Fundación Luís Seoane, A Coruña, outubro – novembro 1998 [Comisariado e coordinación: Fundación 

Luís Seoane] Luís Seoane: Obra cartelística [Catálogo] / [textos de Daniel Giralt-Miracle; Antón Patiño]

Exposición de debuxos Homenaje a la Torre de Hércules.
Galería Pilar Parra, Madrid, decembro 1998 - xaneiro 1999
Exposición Nenas dos meus ollos.
Galería Sargadelos, Ferrol, decembro 1998 - xaneiro 1999 (colectiva – en beneficio da Casa de Acollida de 

Mulleres Maltratadas de Ferrol)

Ciclo de conferencias sobre deseño con motivo da exposición Luís Seoane: Obra cartelística. A Coruña, Fun-
dación Luís Seoane, 1998. Interveñen Enric Satué; Alberto Corazón; Daniel Giralt-Miracle.

Santorum Ardone, Ana; Santorun Ardone, Marcela, Luís Seoane o alquimista. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1998

1999

Exposición Luís Seoane: Pinturas, debuxos e gravados. 1932 -1979
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, decembro 1999 – febreiro 2000 [Comi-

sariado: Valeriano Bozal; coordinación: Cecilia Pereira Marimón] Luís Seoane: Pinturas, debuxos e gravados. 

1932 -1979 [Catálogo] / Cecilia Pereira Marimón, coord. [coa colaboración de Josefa Carballo] ; [textos de Valeriano Bozal; 

María Victoria Carballo-Calero; María Luísa Sobrino Manzanares]

Exposición Homenaxe a Luís Seoane 1910-1979
Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Bos Aires, novembro 1999
Exposición 14 gravadores contemporáneos Galicia / España.
Galería Sztuki Wspótczesnej, Cracovia, marzo 1999 (colectiva)
Exposición Luís Seoane. Grafista.
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia. Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Com-

postela, 1999 [Comisariado: Josep Salvador; coordinación: Cecilia Pereira Marimón] Luís Seoane. Grafista 

[Catálogo] / María Casanova, coord.; [textos de Josep Salvador; Enric Satué; Raquel Pelta; Rosa Espiñeira (biografía)]

Exposición Camiñantes. Xacobeo 99.
Convento de San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, 1999 (colectiva)
Exposición O cartelismo en Galicia
Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1999 (colectiva)

2000

Exposición Escritura gravada. Xilografías de Luís Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, outubro – decembro 2000 [Comisariado e coordinación: Fundación 

Luís Seoane] Escritura gravada. Xilografías de Luís Seoane [Catálogo] / Rosa Espiñeira, coord. ; [textos de Maruxa 

Fernández; Rosa Espiñeira; Alberto González-Alegre; Albino Fernández; Matilde Marín; Fernando Cordero de la Lastra]
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Exposición 1936: Seoane e os poetas fronte á sublevación 
Fundación Luís Seoane; Fundación 10 de Marzo, A Coruña, 2000 1936: Seoane e os poetas fronte á sublevación 

[Catálogo] / Xesús Alonso Montero, ed. ; Víctor Manuel Santidrián Arias, ed. ; [inclúe edición facsimilar de Trece estampas 

de la traición]

Exposición O debuxo no século XX.
Centro Cultural Caixavigo, Vigo, xaneiro – febreiro 2000 (colectiva)
Exposición Luís Seoane 
MAMBA, Bos Aires, xuño 2000 [é itinerancia da mostra Luís Seoane: Pinturas, debuxos e gravados. 1932 -1979, 

producida polo CGAC de Santiago de Compostela en 1999, máis obras do MAMBA e de particulares 
de Arxentina] [Comisariado: Valeriano Bozal; coordinación: Cecilia Pereira; Laura Bucellato] Luís Seoane 

[Catálogo] / Cecilia Pereira, coord.; Laura Buccellato, coord.

2001

Lueiro Rey, Manuel (coord), Homenaxe a Luís Seoane: O Grove, abril 1980. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 2001

Pérez Rodríguez, María Antonia, Emigración, arte e exilio: A viaxe a España de Luís Seoane en 1963 a través da prensa. Análise 

de contido. Santiago de Compostela: Documentos de Traballo CEPAM, n.o 2, 2/2001

“El no sé qué de la pintura y del arte en general” / [textos inéditos de] Luís Seoane; Rosa Espiñeira, comp.; serigrafías de 

Matilde Marín. París: Raiña Lupa, 2001

2002

Fernández del Riego, Francisco, Cartas de Luís Seoane desde o exilio. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 2002

2003

Exposición Luís Seoane: Acuarelas.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xaneiro – marzo 2003 [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 

Seoane] Luís Seoane: Acuarelas [Catálogo] / Rosa Espiñeira, coord.; [textos de Rosa Espiñeira; Reiner Schiestl; Xaquín 

Chaves; Paula Fernández Bañuelos]

Exposición Seoane e a vangarda. Os seus mestres, os seus amigos. 
Fundación Luís Seoane, A Coruña, maio – xullo 2003 [Comisariado: María Luísa Sobrino Manzanares; 

coordinación: Fundación Luís Seoane] Seoane e a vangarda. Os seus mestres, os seus amigos [Catálogo] / [textos 

de María Luísa Sobrino Manzanares; Valeriano Bozal; Alberto Corazón; Xosé Díaz Arias de Castro; Isaac Díaz Pardo; José 

Antonio Durán; Daniel Giralt Miracle; Marina Mayoral; Antón Patiño; Enric Satué; Xavier Seoane]

Exposición Imaxes de muller na plástica española do século XX. 
Museo Pablo Serrano, Zaragoza, 2003 (colectiva)
Exposición A Mares. O espello do mar na arte galega dos séculos XIX e XX.
Museo do Mar, Vigo, xullo – outubro 2003 (colectiva)
Exposición Entre o clavel e a espada: Rafael Alberti no seu século.
Museo Nacional do Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, setembro – novembro 2003; Centro Andaluz de 

Arte Contemporánea, Sevilla, decembro 2003 – febreiro 2004 (colectiva)
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Pérez Rodríguez, María Antonia, Luís Seoane a través da prensa. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 2003

Figurando recuerdos / Luís Seoane ; [ed. facsimilar ]. A Coruña: Fundación Luís Seoane, 2003

Inauguración da nova sede da Fundación Luís Seoane

2004

Exposición Homenaxe áTorre de Hércules. 49 debuxos por Luís Seoane. [1944-2004]. Sesenta anos da súa publicación.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, decembro 2004 – xuño 2005 [Comisariado e coordinación: Fundación 

Luís Seoane] Homenaxe á Torre de Hércules. 49 debuxos por Luís Seoane. [1944-2004]. Sesenta anos da súa publicación 

[Catálogo] / [textos de Silvia Longueira Castro; Moisés Rodríguez Barcia; Jesús A. Sánchez García; Rosa Espiñeira]

“Xornadas sobre Luís Seoane. 25 anos do seu falecemento”. 
Fundación Luís Seoane, A Coruña, 26-27 de marzo 2004 (Conferencias – Mesas redondas). Interveñen: 

Xosé Luís Axeitos; Pepe Barro; María Victoria Carballo-Calero; Alberto González-Alegre; Xesús Alonso 
Montero; Antón Patiño.

Axeitos Agrelo, Xosé Luís, A Academia no discurso exílico de Luís Seoane: discurso lido o día 30 de outubro de 2004, no acto da 

súa recepción / por Xosé Luís Axeitos Agrelo; resposta de Xesús Alonso Montero. A Coruña: Real Academia Galega, 2004

Díaz, María América (ed.), Luís Seoane: Notas ás súas cartas a Díaz Pardo, 1957-1979. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 

2004

Catro poemas galegos / música por Julián Bautista; poemas por Lorenzo Varela; gravados por Luís Seoane ; [prólogo de Xosé 

Luís Axeitos] ; [ed. facsimilar]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 2004

2005

Exposición Lorenzo Varela – Luís Seoane. Galeguidade universal. 
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xuño 2005 – xaneiro 2006 [Comisariado e coordinación: Fundación 

Luís Seoane]
Exposición Os artistas de Ánxel Casal: Arte e Edición nunha Galiza Entusiasmada
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2005 (colectiva)
Exposición Diásporas. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano
Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2005; Fundación Luís Seoane, A Coruña, setembro 2005 – xaneiro 

2006 (colectiva)

Na lembranza de Luís Seoane / 7a Xuntanza Obradoiro Internacional das Artes Plásticas “A Solaina de Piloño”; textos de Xosé 

Neira Vilas; Silvia Longueira Castro. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2005

2006

Exposición Nas profundidades. Os tentáculos dos anxos.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xaneiro – xuño 2006 (colectiva). 
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Exposición Modelos de intención. Bodegóns e paisaxes de Luís Seoane (dos fondos da colección).
Fundación Luís Seoane, A Coruña, marzo – xuño 2006 [Coordinación e comisariado: Fundación Luís 

Seoane]
Do primitivo na arte galega ata Luís Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, outubro 2006 – decembro 2006 (colectiva) [Comisariado: José Manuel B. 

López Vázquez; coordinación: Fundación Luís Seoane] Do primitivo na arte galega ata Luís Seoane. Procesos de 

creación artística e de identidade nacional [Catálogo] / José Manuel López Vázquez, coord.; [textos de Silvia Longueira; 

Xosé Ramón Barreiro Fernández; José Manuel López Vázquez]

Exposición Francisco Ayala. O escritor no seu século.
Hospital Real de Granada, xullo – setembro 2006; Biblioteca Nacional de Madrid, setembro – novembro 

2006 (colectiva)
Exposición Galicia e o surrealismo.
Colexio de Fonseca e Igrexa da Universidade, Santiago de Compostela, maio – xuño 2006 (colectiva)
Exposición Ler imaxes. O arquivo fotográfico de Julio Cortázar.
Centro Galego de Artes da Imaxe, A Coruña; Pazo de Fonseca e Igrexa da Universidade de Santiago de 

Compostela, setembro – novembro 2006 (colectiva)
Exposición Memorial da Liberdade, 1936-1977.
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, outubro 2006 – febreiro 2007 (colectiva)
Exposición Galicia, a forza da palabra.
Fundación Caixa Galicia, A Coruña, novembro 2006 – febreiro 2007 (colectiva)

2007

Exposición Mirarte / Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xaneiro 2007 – xaneiro 2008 [Comisariado: A Mano Cultura; coordi-

nación: Fundación Luís Seoane]
Luís Seoane. Da Costa de Circe á Costa da Morte: Óleos da colección Alcalde Varela
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, febreiro – abril 2007. [Comisariado: Rosa Espiñeira; coordi-

nación: Auditorio de Galicia] Luís Seoane. Da Costa de Circe á Costa da Morte: Óleos da colección Alcalde Varela [Ca-

tálogo] / Chus Busto, coord.; [textos de Luís Seoane; Rosa Espiñeira; Paula Fernández Bañuelos; Seve Fernández Calaza]

Exposición Itinerario do trazo. Debuxo e ilustración de Luís Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, marzo – xuño 2007. Itinerancia ás sedes da Fundación Caixa Galicia 

de Lugo e Ferrol. [Comisariado: Valeriano Bozal; coordinación: Fundación Luís Seoane] Itinerario do trazo. 

Debuxo e ilustración de Luís Seoane [Catálogo] / Carmela Montero, coord. ; [textos de Valeriano Bozal; María Victoria 

Carballo-Calero; Jaime Brihuega; María Antonia Pérez (biografía)]

Exposición Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, outubro – decembro 2007. [Comisariado: Rodrigo Gutiérrez Viñuales e 

Miguel Anxo Seixas Seoane; coordinación: Fundación Luís Seoane] Buenos Aires. Escenarios de Luís Seoane 

[Catálogo] / Rodrigo Gutiérrez Viñuales, dir.; Miguel Anxo Seixas, dir.; Carmela Montero, coord. ; [textos de Xosé Luís 

Axeitos; Guillermo Gasió; Ramón Gutiérrez; Rodrigo Gutiérrez Viñuales; Nelly Perazzo; Horacio Salas; Miguel Anxo Seixas 

Seoane]

Exposición A viaxe infinita.
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Maison de l’Amérique e, Instituro Cervantes, París, xaneiro – marzo 2007 (colectiva)
Exposición A Nosa Voz. Cen Anos De Himno.
Igrexa de San Domingos de Bonaval, Santiago de Compostela, decembro 2007 – abril 2008 (colectiva)
Exposición Lodeiro.
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, decembro 2007 – febreiro 2008 (colectiva)

2008

Exposición Seoane e o libro galego na Arxentina.
Centro Cultural Borges, Bos Aires, maio 2008 [Promovida pola Xunta de Galicia]
Exposición Sargadelos recuperado: O Laboratorio de Formas 40 anos despois.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, decembro 2008 – xaneiro 2009. [Comisariado e coordinación: Xosé 

Díaz] (colectiva) Sargadelos recuperado: O Laboratorio de Formas 40 anos despois [Catálogo] / Xosé Díaz, coord. ; 

[textos de Xosé Manuel Beiras Torrado; Camilo Díaz; Francisco Díaz-Fierros Viqueira; Antón Patiño; Andrés Varela; Juan 

Ramón Vidal Romaní]

Exposición A Coruña. A cidade na arte.
Museo de Belas Artes da Coruña, novenbro 2008 – xullo 2009 (colectiva)

2009

Exposición Luís Seoane: Unha viaxe arxentina, 1951.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xullo – outubro 2009. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 

Seoane]
Exposición Case unha abstracción.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, outubro – decembro 2009. [Comisariado e coordinación: Fundación 

Luís Seoane]
Exposición Portas de luz. Unha achega á arte e á cultura da Galicia dos 70.
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, xaneiro – maio 2009 (colectiva)
Exposición Despois do aramado. Arte española no exilio 1939-1957.
Paraninfo da Universidade de Zaragoza, outubro 2009 – abril 2010. Itinerancia a Valencia e Badajoz (colectiva)

VV.AA. Caderno Cen Anos de Luís Seoane, Revista Galegos. Santiago de Compostela, n.o 7, III Trimestre 2009 / [textos de 

Isaac Díaz Pardo; Xosé Díaz; Concha Otero Vázquez; Antón Patiño; Daniel Buján; Charo Portela Yáñez; María Antonia Pérez 

Rodríguez]

2010

Exposición 33 escritores vistos por Luís Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, febreiro – marzo 2010. Casa de Cultura do Goberno da Cidade de Bos 

Aires, abril – maio 2010. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís Seoane]
33 escritores vistos por Luís Seoane [Catálogo]

Exposición Seoane ilustra a Alberti… Sobre los ángeles.
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Fundación Luís Seoane, A Coruña, febreiro – marzo 2010. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 
Seoane]

Exposición Luís Seoane: a configuración do posible [Exposición para a conmemoración do Centenario]
Fundación Luís Seoane, A Coruña, abril – xullo 2010. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís Seoane]
Exposición Heroes e guerreiros de Luís Seoane.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xullo – outubro 2010. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 

Seoane]
Exposición Doce cabezas.
Fundación Luís Seoane, A Coruña, xullo – outubro 2010. [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 

Seoane]
Exposición Ao pé do prelo. Luís Seoane: Editor e Artista Gráfico.
Casa da Parra, Santiago de Compostela, xullo – setembro 2010. [Comisariado: Gloria López, Xosé Ramón 

Fandiño; coordinación: Pilar Corredoira] Ao pé do prelo. Luís Seoane: Editor e Artista Gráfico [Catálogo] / [textos 

de Daniel Buján; Luís Seoane; Isaac Díaz Pardo; Gloria López; Xosé Ramón Fandiño]

Exposición Cen por cen Seoane: 100 anos > 100 lugares.
Fundación Caixa Galicia, A Coruña, outubro 2010 – febreiro 2011; Lugo, marzo – maio2011 [Comisariado: 

Xosé Díaz; coordinación: Fundación Caixa Galicia, Fundación Luís Seoane] Cen por cen Seoane: 100 anos > 

100 lugares [Catálogo] / Xosé Díaz

Exposición Razón e compromiso.
Centro Social Caixanova, Vigo, A Coruña, 2010. [Comisariado: Fernando M. Vilanova e Carlos L. Bernár-

dez; coordinación: Fundación Caixanova] Razón e compromiso [Catálogo] / Fundación Caixanova, coord. ; [textos 

de Fernando M. Vilanova; Carlos L. Bernárdez]

Exposición Ao pé do prelo. Luís Seoane: Editor e Artista Gráfico
Museo de Pontevedra, novembro – decembro 2010 [Comisariado: Gloria López, Xosé Ramón Fandiño; 

coordinación: Ana Barbazán Iglesias] Ao pé do prelo. Luís Seoane: Editor e Artista Gráfico [Folleto] / [texto do Museo 

de Pontevedra]

“Congreso internacional Luís Seoane. Galicia – Arxentina: unha dobre cidadanía”. Santiago de Compostela, 
do 6 ao 9 de abril de 2010. (Conferencias). Organizan: Consello da Cultura Galega e Fundación Luís 
Seoane. Interveñen Beatriz Sarlo; María Luísa Sobrino Manzanares; Hernán M. Díaz; Xosé Manoel 
Núñez Seixas; Fernando Devoto; Luis Alberto Romero; Diana Weschler; Rodrigo Gutiérrez Viñuales; 
Manuel Castiñeiras; Rosario Portela Yáñez; Xosé Luís Axeitos; Arturo Casas; Xosé Luís Méndez Ferrín; 
Justo Beramendi; Antón Patiño; Ramón Villares.

“Luís Seoane, artista”. Casa das Campás, Vigo, 20 e 21 de maio de 2010 (Conferencias). Organizan: Fun-
dación Luís Seoane e Universidade de Vigo. Coordina: Alberto Ruíz de Samaniego. Interveñen Alberto 
Ruíz de Samaniego; Miguel Fernández-Cid; Ángel Cerviño; Fernando Martínez Vilanova; Carlos L. 
Bernárdez; Antón Castro. 

“Luís Seoane. Arte e industria”. Fundación Luís Seoane, A Coruña, 25 de novembro e 2 de decembro de 2010. 
(Conferencias). Organizan: Fundación Luís Seoane e Universidade de Santiago de Compostela. Coordina: 
Manuel Gallego Jorreto. Interveñen: Juan Manuel Bonet; Xosé Díaz; Isaac Díaz Pardo; Manuel Gallego 
Jorreto; Xavier Seoane; Andrés Fernández-Albalat.
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“Xornadas Luís Seoane (1910-2010). Imaxes e palabras para un proxecto moderno”. Casa da Cultura – Fondo 
Nacional das Artes, Bos Aires, 22 e 23 de setembro de 2010 (Conferencias) / Coordinación: Sivia Dolinko. 
Interveñen Fernando Devoto; Hernán Díaz; Mariela Tilve Rouco; Cecilia Belej; Lucas Rentero; María 
Amalia García; Rodolfo Alonso; Juan Carlos Romero; Diana B. Wechsler; Andrea Cobas; Talía Bermejo; 
Silvia Dolinko; Ramón Villares.

“O artista da comunicación: O labor xornalístico de Luís Seoane”. Fundación Luís Seoane, A Coruña, 15 de 
outubro de 2010 (Conferencias – Organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia)

“Luís Seoane: Monográfico”. Fórum Metropolitano, A Coruña, outubro – novembro – decembro 2010 
(Conferencias – actividades)

VV.AA., Dicionario Seoane / [textos de Xosé Luís Axeitos; Xosé Díaz; Antón Patiño; María Antonia Pérez; Xavier Seoane; 

Ramón Villares]. Fundación Luís Seoane, A Coruña, 2010 

Portela Yáñez, Charo, Luís Seoane e a Galicia Medieval. Universidade de Santiago de Compostela, 2010

Blanco Rosas, Jesús, Galicia Emigrante: prensa e radio no exilio galego. A pegada de Luís Seoane. Vigo: A Nosa Terra, 2010

VV.AA. Luís Seoane entre dúas culturas, Grial: Revista Galega de Cultura; Ramón Villares (coord.) ; [textos de Ramón Villares; 

Sivia Dolinko; Xosé Díaz]. Editorial Galaxia, Vigo, número 186, abril, maio, xuño 2010

Revista Raigame, n.o 33, de novembro de 2010 adicado a Luís Seoane [textos de Alberto Ruíz de Samaniego; Arturo Casas; 

Carlos L. Bernárdez; Xosé Díaz; Fernando M. Vilanova; Ángel Cerviño; Xavier Limia de Gardón]. Deputación de Ourense, 

2010

Imaxes de Galicia: 72 xilografías orixinais / Luís Seoane ; [textos de Ramón Villares; Miguel Anxo Seixas Seoane] ; [ed. comen-

tada]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2010

2011

Exposición Homenaxes a cidades e outros lugares de Luís Seoane
Fundación Luís Seoane, A Coruña, febreiro – marzo 2011 [Comisariado e coordinación: Fundación Luís 

Seoane] Homenaxes a cidades e outros lugares de Luís Seoane [Catálogo] / Carmela Montero, coord.; [textos de Alberto 

Ruíz de Samaniego; Juan Manuel Bonet; Ramón Villares; Xosé Díaz]

Exposición Picasso. Viñetas na fronte.
Museu Picasso, Barcelona, marzo – maio 2011 (colectiva)

Villares Paz, Ramón (ed.), Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina. Santiago de Compostela: Consello 

da Cultura Galega, 2011
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