
COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 
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En 1949, Luís Seoane poñía, por primeira vez en trece 
anos de exilio na Arxentina, os pés no continente europeo, 
onde pasa cinco meses entre París e Londres. Na travesía de 
regreso a Bos Aires, aproveitando unha escala técnica que 
realiza o Highland Princess no porto de Vigo, el e a súa dona 
poden verse e conversar con algúns vellos amigos durante tres 
breves horas. Xa de novo a bordo do paquebote, aguilloado 
por un sentimento de derrota persoal e xeracional, Luís 
Seoane acomete, pola pura necesidade de expresar o seu 
desacougo, a composición de «Dende o Highland Princess», o 
segundo dos dous poemas que utilizará de pórtico en Fardel de 
eisilado, cando se decide a publicar o poemario en 1952. Para 
ilustrar o que era o seu primeiro libro de poemas, o artista 
utilizará ademais os debuxos que realizara dos emigrantes que 
compartiran con el as longas horas de ocio no «combés de 
terceira» do barco. 
Fardel de esisilado é a achega firme dun artista plástico xa de 

éxito en 1952 que elixe a expresión poética, deliberadamente e 
porque se sente dotado para traballala, co propósito de 
enunciar a súa persoal reflexión sobre a emigración e o exilio; 
segundo o poeta, dúas facianas converxentes nunha idéntica 
realidade, caracterizada polo alleamento e a exclusión social. 
A condición de libro icónico que adoito se lle atribúe a Fardel 

de eisilado obedece, en non pouca medida, ao cambio que a 
súa publicación introduciu na lírica galega, que Luís Seoane 
orienta cara aos eidos do socialrealismo, servíndose dunha 
linguaxe de intención prosaica pero de ambición épica.

LUÍS SEOANE LÓPEZ
(Bos Aires, 1910 – A Coruña, 1979) 

É o primeiro de tres fillos dunha familia de emigrantes 
na Arxentina que retorna a Galicia cando o futuro 
artista ten seis anos. En 1927 inicia a carreira de 
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, 
en cuxas aulas se distinguirá pola súa aplicación 
académica e activismo político. Proclamada, en 1931, a 
Segunda República, atopa no clima cultural do novo 
réxime o humus feraz no que desenvolver as súas 
inclinacións creativas. Desta etapa de formación son os 
seus primixenios ensaios poéticos, incluído un 
poemario que nunca vería a luz. 
A raíz do golpe de Estado de 1936, exíliase na 

Arxentina, onde se consagra á empresa de darlle 
continuidade ao proxecto cultural republicano e 
galeguista interrompido abruptamente en Galicia. 
Dentro desta estratexia, establece unha duradeira 
relación de colaboración coas institucións galegas de 
emigrantes, singularmente co Centro Galego de Bos 
Aires, cuxa revista dirixirá durante case 20 anos. En 
1954 bota a andar a revista mensual Galicia 
Emigrante e mais o programa radiofónico Galicia 
emigrante. Audición radial.
Na década de 1970 establécese na Coruña, onde 

falece repentinamente a noite do 5 de abril de 1979.
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración Galega 
do Consello da Cultura Galega é a difusión de estu-
dos sobre o fenómeno migratorio, a través de publi-

cacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e 
en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da Xunta 
de Galicia, aprácenos presentar ao público esta colección de li-
bros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas súas diversas 
épocas, destinos e facetas. Recadamos e divulgamos obras que 
hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías, e 
que así poden ser máis accesibles para o público investigador, 
mais tamén para calquera persoa interesada no tema. 

Como ben afirmara Manuel Murguía, non se pode entender 
a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración. Trátase 
dun fenómeno que atinxe de forma transversal a todas as di-
mensións da súa existencia, no eido social, económico, político 
e cultural. Como non podía ser doutro xeito, as reflexións sobre 
o fenómeno migratorio son case tan antigas coma o comezo das 
migracións masivas. Xa dende finais do século xix publicáronse 
en Galicia e América libros, folletos e artigos xornalísticos que 
tiñan como obxectivo a comprensión acaída do que se percibía 
como un éxodo crecente de milleiros de galegos e galegas. In-
telectuais, políticos, publicistas e mesmo tamén emigrantes do 
común posicionábanse así a prol ou en contra da emigración, 
preguntábanse polas súas causas e polas leis invisibles que a de-
terminarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das 
migracións, optimistas e pesimistas. 
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Dende mediados do oitocentos, a prensa galega publicou 
centos de artigos e testemuños coa emigración como fío con-
dutor. Inquiríase sobre as súas causas e solucións, denunciá-
banse abusos e condicións de viaxe, dábanse consellos a quen 
quixese emigrar, informábase tamén sobre as condicións nos 
lugares de destino, a existencia e actividades das comunidades 
de emigrantes que se artellaban alén mar. Os intelectuais máis 
lúcidos escribiron así abondosas reflexións; tamén institucións e 
organismos oficiais emitiron informes, publicaron estatísticas, e 
mesmo promoveron congresos para coñecer e, en moitos casos, 
dar cabo ao fenómeno migratorio.

Nesta colección pretendemos ofrecer unha escolma destas 
obras, merecentes de seren rescatadas do esquecemento, e que 
sen dúbida contribúen a coñecer e valorar a historia da emi-
gración galega dende diversas perspectivas. Inclúense libros 
publicados por autores coetáneos ao fenómeno, dende Ramón 
Castro López a Vicente Riguera, que exerceron un certo influxo 
na sociedade do seu tempo. Recóllense tamén os testemuños e 
reflexións legados polos propios protagonistas da emigración, 
fosen eles mesmos migrantes ou fillos de migrantes, que goza-
ron tamén dunha ampla difusión na colectividade emigrada. 
Velaí o caso de escritores e xornalistas hoxe esquecidos, mais 
que no seu tempo deixaron unha grande pegada nas colectivi-
dades galegas emigradas, pero tamén na mesma Galicia, coma, 
entre outros, Fortunato Cruces, Julio Sigüenza, Waldo Álvarez 
Insua ou Mercedes Vieito Bouza. En fin, tamén se inclúen nes-
ta colección obras que, dende a década de 1930, sentaron os 
primeiros alicerces da actual e puxante historiografía galega das 
migracións, dende Luisa Cuesta a Ramón Otero Pedrayo.

A publicación facsimilar destas obras acompáñase de cadan-
súa introdución e estudo crítico, escritos por salientados espe-
cialistas de diversas disciplinas académicas, dende a Historia ata 
os Estudos Literarios, para contextualizar e presentar ao público 
as características principais e mais a relevancia de cada un dos 
clásicos da emigración. 



11

Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emi-
gración sexa da maior utilidade e interese para todos aqueles 
e aquelas que teñan interese en coñecer polo miúdo, fóra de 
estereotipos e simplificacións, as características e variantes do 
fenómeno migratorio en Galicia, como parte integral e deter-
minante da nosa identidade colectiva, mais tamén do noso pa-
sado e futuro colectivos. 

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega





Galicia non sería a que é sen o mar. Tampouco o sería sen 
as árbores, ríos, e produtos da terra e do mar, que fan 
dela un dos paraísos turísticos e de calidade de vida do 

mundo enteiro. Iso é exactamente o mesmo que ocorre coa emi-
gración. Galicia non sería Galicia sen os centos de milleiros de 
galegos que hai espallados polo mundo, que a fan cada día máis 
universal e infinita, variada, multicultural e rica. A emigración 
ten a mesma importancia para a nosa terra que a nosa paisaxe, a 
nosa gastronomía ou as nosas tradicións na definición do noso 
sinal de identidade. A pegada dactilar de Galicia ten a forma dos 
cinco continentes, porque sen eles non estaría completa. 

Resulta estéril intentar debuxar os límites xeográficos de 
Galicia. Todos coñecemos e somos capaces de deliñar cos ollos 
pechados a topografía da nosa comunidade autónoma, pero re-
súltanos imposible trasladar esas fronteiras á nosa patria, á nosa 
terra, ao noso fogar. Os centos de milleiros de galegos que ao 
longo das últimas décadas pecharon as ventás das súas casas 
para construír fogares e abrir as portas a unha nova vida crearon 
sistemas sanitarios como os que aínda hoxe rexen a sanidade en 
moitos países, enviaron cartos para que os que quedaron na Ga-
licia territorial puidesen seguir estudando para buscar un futuro 
mellor e procuráronlles traballo desde os seus países de destino 
aos que querían seguir os seus pasos. 

E non só iso. A achega que fixeron os emigrantes galegos ao 
patrimonio inmaterial de Galicia aínda hoxe constitúe un fito 
difícil de igualar. Os escritores, debuxantes, pintores, músicos 
e outros intelectuais que crearon a súa obra a partir ou desde a 
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emigración fixeron, en moitos casos, historia e escribiron páxi-
nas únicas da arte mundial. Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, Luís Seoane, Rosalía de Castro, Manuel Colmeiro, Emilia 
Pardo Bazán, Mestre Vide, Xosé Castro «Chané»..., é infinita 
a listaxe de nomes propios que gañaron o dereito de figurar en 
maiúsculas para a eternidade.

Décadas despois, cando estes tempos quedaron atrás e Gali-
cia avanza máis ca nunca, os emigrantes seguen a contribuír coa 
súa terra e seguen a constituír unha oportunidade sen límites 
para a nosa comunidade, tanto os que están fóra como os que 
retornan cada día ou están a pensar en facelo. Por iso Galicia se 
sente tan orgullosa da súa emigración.

A viaxe de ida e, en moitos casos, volta dos emigrantes segue 
aínda hoxe a xerar un acervo fundamental na historia de Galicia 
grazas aos autores que reflicten este fenómeno, que se adentran 
nel para convertelo nun recordo á vez dunha obra mestra da lite-
ratura. Nesta colección intentamos darlles o espazo que merecen 
e poñer en valor a súa importancia para o presente e o futuro 
da nosa terra. Espero que gocen de todas e cada unha das obras 
que a integran e tamén, por que non, que nos axude a lembrar e 
entender, mellor aínda se cabe, á nosa querida Rosalía, emblema 
da nosa poesía, cando dicía: «¡Ai, quen fora paxariño/ de leves 
alas lixeiras!/ ¡Ai, con que prisa voara,/ toliña de tan contenta,/ 
para cantar a alborada/ nos campos da miña terra!». 

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia



O FARDEL DE QUEN ESPERA POR AQUILO QUE        
XAMAIS CHEGA. LUÍS SEOANE: EMIGRACIÓN, 
EXILIO E POESÍA

Gregorio Ferreiro Fente
Profesor de lingua galega e literatura no ensino medio

A Ramón Ferreiro Cabana, poboador galego 

de Isla Margarita, Venezuela. In memoriam

Sae á luz esta edición facsimilar de Fardel de eisilado (Bos Aires, 
Ediciós Ánxel Casal, 1952) cando se cumpren 110 anos do na-
cemento do seu autor, Luís Seoane López (Bos Aires, 1910-       
-A Coruña, 1979). A casual coincidencia cronolóxica outórgalle 
á recuperación deste icónico poemario a condición de xusta ho-
menaxe e lexítimo tributo a quen foi unha das máis destacadas 
figuras intelectuais da Galicia de todos os tempos e constituíu, 
durante varias das décadas centrais do século xx, a voz máis 
comprometida e emblemática da Galicia da emigración, da que 
el mesmo formou parte, primeiro, como fillo dunha familia de 
emigrantes retornados que acadara certo acomodo económico 
na Arxentina, onde el mesmo nacería, e, máis tarde, como exi-
liado político. Así, aínda no caso de non interviren azarosos 
pretextos conmemorativos, abundan os motivos que xustifican 
a elección dunha das súas obras para nutrir o índice da nacente 
colección Clásicos da Emigración, un proxecto que ten como 
obxecto aglutinar, baixo un mesmo paraugas editorial, algúns 
dos títulos máis relevantes do vasto e riquísimo discurso que, 
en galego e en castelán, o fenómeno da emigración suscitou, 
dentro e fóra de Galicia, durante o último século e medio.

A de Seoane foi, ademais, unha voz extensa, polifónica e de 
ricos rexistros: non houbo campo de expresión que non cultiva-
se, ensaiase ou polo que a súa ilimitada curiosidade intelectual 
e sensibilidade deixaran de mostrar interese, aínda que nunca 
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o chegase a exercitar, como a fotografía ou o cinema. Ben fose 
nas facetas de poeta, dramaturgo, xornalista ou editor, ben nas 
de artista gráfico e plástico ou deseñador industrial, todo o seu 
admirable e orixinal universo creativo, erixido primordialmente 
durante os longos anos de exilio porteño, revélase, sen que haxa 
lugar a prelacións de xéneros e linguaxes de ningunha índole, 
como unha incesante procura sen límites —e unha conquista— 
de canles, formas e técnicas de expresión coas que consumar a 
súa conxénita e desbordante pulsión comunicadora. 

Partindo desta premisa, Fardel de eisilado non se debe ler, nin 
moito menos xulgar, a modo de experimento menor dun artista 
plástico de éxito metido a poeta circunstancialmente en 1952, 
senón como a achega firme dun intelectual poliédrico que elixe 
a expresión poética, deliberadamente e porque se sente dotado 
para traballala, co propósito de ofrecer, servíndose dos recursos 
privativos do xénero, a súa persoal reflexión sobre o feito migra-
torio galego, un dos asuntos dominantes e recorrentes dunha 
parte non cativa da súa obra posterior a 1936. Consciente de 
estar correndo este risco na recepción do poemario —tan posible 
hoxe como cando se publicou—, axiña lle advirte ao lector, na 
prologal «Adicatoria e crida», de que nos seus versos «en ningún 
intre se agacha o pintor», por máis que os materiais morais, ideo-
lóxicos e, por suposto, estéticos que inspiran e alentan os poemas 
sexan os mesmos ca os que está a empregar, nese concreto pe-
ríodo da súa vida, para pintar, debuxar ou ilustrar un libro. No 
fin de contas, tales materiais constituían as coordenadas desde 
as que o propio autor pedía que se acometese a lectura da to-
talidade do seu labor creativo, ao que lle confería a condición 
de autorretrato moral, segundo lle confesará, en 1956, ao ilus-
tre filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa (cit. por Axeitos 
2003: 12):

Sei que meu libro Fardel de eisilado tivo da súa parte unha 
boa acollida. Eu penso que unha obra artística pode, aínda 
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tentando as maiores audacias, non renegar do home e da terra, 
e pola miña parte pintando e escribindo non quero deixar 
de facelo. Penso que na calidade da obra péchase tamén a 
condición moral do home que a fai1.

O NACEMENTO DUN POETA NAS AULAS DA SEGUN-
DA REPÚBLICA

Con razón, díxose infinidade de veces que a batalla que esta-
bleceu no ámbito das formas e das linguaxes é un atributo que 
sitúa a Luís Seoane no centro da modernidade do seu tempo, 
mesmo desde que, sendo pouco menos que un adolescente, co-
meza a realizar os seus primeiros experimentos literarios —con 
13 anos, escribiría, xunto a Xosé Caamaño, a obriña de teatro 
El percebe en su tinta (Xavier Seoane 1994: 13)— e artísticos. 
Pero se lle asignamos a marca de ser un intelectual da súa época 
é tamén porque para el, como para moitos dos seus coetáneos, 
igual de relevante que atinar a resolver o problema de como 
realizar o acto de comunicación resultaría dar resposta ás espi-
ñentas preguntas de que comunicar e con que finalidade. Aten-
to desde moi novo aos postulados de Karl Marx e Friedrich 
Engels, dilucidará axiña e sen contradicións calquera índole de 
incerteza sobre os temas e os propósitos da creación artística 

1 Carta a Manuel Rodrigues Lapa, datada, en Bos Aires, o 24 de xaneiro de 1956. 
Luís Seoane sabía da «boa acollida» do seu poemario por parte do lingüista luso 
desde que o 12 de febreiro de 1953 F. Fernández del Riego lle dera a seguinte nova: 
«Debo decirte que sigo recogiendo unánimes opiniones elogiosas para tu libro Fardel 
do [sic] eisilado. Ahora mismo me llega una extensa carta de Rodrigues Lapa y en ella 
me dice: “Recebi há dias o livro de Luis Seoane, Fardel de eisilado. Os versos longos e 
estranhos dão-nos uma impressão de épica robustez, um pouco rude. Tem um acen-
to profundamente original que nos prende. Traduz bem a amargura do emigrante, 
dentro de um critério avançado e generoso. Sabe alguma coisa deste homem, deste 
inadaptado talentoso?”».

A partir de aquí entenderase que todos os fragmentos de cartas de e a Luís Seoa-
ne que se transcriban proceden, salvo que se indique outra cousa, dos Fondos Docu-
mentais do Consello da Cultura Galega: Epistolario de Luís Seoane. 
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(plástica, literaria etc.) e asumirá que a tarefa do creador non 
consistía unicamente, como decote ocorrera ao longo da histo-
ria, en representar ou interpretar de diversos modos o mundo, 
senón tamén en transformalo, en actuar sobre el2.

Luís Seoane logra tal conquista, prematuramente, na etapa 
de estudante de Dereito na Universidade de Santiago de Com-
postela, na que ingresa en 1927 e en cuxas aulas se distinguirá 
tanto pola súa aplicación académica como, na súa condición 
de militante da organización estudantil de ideario republicano 
FUE (Federación Universitaria Escolar), por encabezar protes-
tas contra a ditadura de Primo de Rivera e o réxime monárqui-
co. Santiago Montero Díaz, a quen non lle pasaría desapercibi-
do o orixinal carisma do estudante e líder activista, describirao 
con estas admirativas palabras (Cochón e Alonso Girgado 
2011: s.p.)3:

No está de más recordar al Seoane, hombre contemporáneo 
de aquel recién-nacido Seoane dibujante. Era un estudiante 
enamorado de un mito cercano. Pronunciaba con pasión la 
palabra República y se exaltaba entre las rebeldías adolescentes 
contra una dictadura de sangre y carnaval.

Agora ben, máis que nas aulas da universidade, ás que el 
nunca lles conferiría a condición de nai nutricia, será fóra delas, 
no contexto dun ambiente social fecundo en fervores políticos 

2 Fronte a unha concepción puramente esteticista tan común ás vangardas e outra 
fundamentada no compromiso social, as dúas posturas antinómicas e irreconciliables 
que ocuparían o núcleo do debate intelectual sobre a creación artística de practica-
mente todo o século xx, Luís Seoane sempre adoptaría unha solución converxente, 
en cuxa praxe pretendía integrar ambos os postulados, para el de parella importancia. 
A comezos da década de 1970, formulaba a solución á antinomía nos seguintes ter-
mos: «Cómpre ter en conta que o artista ten sempre dous compromisos: un co arte e 
outro ca súa xente, ca súa cultura e o seu mundo. Os dous compromisos constitúen 
un todo, máis cómpre telos en conta» (F. Freixanes 1982: 66).

3 Carta de Santiago Montero Díaz a Luís Seoane datada, en Santiago de Composte-
la, o 15 de decembro de 1932.
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revolucionarios e en anhelos culturais modernizadores, onde 
recibirá as leccións que máis lle haberían de influír no proce-
so de conformación da súa identidade como persoa, cidadán e 
artista. Segundo recoñecerá en repetidas ocasións transcorrido 
o tempo, exercerían nel un especial maxisterio, nesta etapa de 
formación, as aulas recibidas en foros extraacadémicos, como o 
que cada día congregaba, arredor dunha mesa do Café Español, 
para debateren sobre política ou se informaren das innovacións 
estéticas chegadas de Europa, os escritores e artistas aos que lles 
producía náuseas La Casa de la Troya, o referente literario que 
encerraba a concepción da sociedade e da arte que desdeñaban, 
por consideralo o epítome dun costumismo caduco e diletante 
que xulgaban falso e reaccionario. Con todo, calquera esbozo 
de retrato sobre o Luís Seoane destes anos non deberá prescin-
dir da alusión a esoutra ágora á que el asiste, fóra do ambiente 
universitario compostelán, na contorna rural da casa familiar 
en Arca, á que se referirá no conto que escribe en 1948 titulado 
«El gaitero de Arca» (cit. por Capelán 1994: 54):

A estas aldeas humildes —nunca, que sepa yo, citadas por 
nadie— al paisaje donde están enclavadas, debo mucho más 
intelectualmente que a la facultad donde estudié y que a las 
ciudades, museos y bibliotecas que conocí. También debo mu-
cho a los campesinos de estas aldeas con quienes conversaba 
muchas noches sentado alrededor del fuego del lar, en las ta-
bernas o en las ferias cercanas, o en las foliadas y romerías, que 
a los intelectuales prestigiosos que traté más tarde.

Así pois, convén destacar que a mirada estética e a actitude 
ética que farán posible que, dúas décadas máis tarde, conciba a 
escritura e mais a publicación de Fardel de eisilado teñen a xénese, 
en boa medida, naqueles anos, que son tamén os de cando abraza 
un galeguismo de xenio progresista e transformador, o ideario 
reitor de canta empresa acometerá no futuro. O mozote univer-
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sitario, «marcado como rojo por policías» (Seoane 1991: 44), vi-
virá, polo tanto, ese lapso vital e histórico previo á irrupción do 
réxime republicano en España, segundo propia reflexión, como 
«un gallego preocupado por su país, que intuye, más que sabe, 
de antiguas glorias y propiedades, y ve la miseria y atraso actual 
de los campesinos que le rodean» (ibídem: 26). O texto, se ben 
pertence a unha etapa de madurez do autor, está escrito desde a 
perspectiva do rapaz de 20 anos que xa entón se situaba ideoloxi-
camente entre os descendentes daqueles universitarios que servi-
ran a artesáns e obreiros no Banquete de Conxo para escándalo 
da moi tradicional sociedade compostelá de 1856. Tratábase dun 
novo paradigma, agora enriquecido coas achegas do galeguismo, 
que exhortaba o intelectual a abandonar a torre de marfil desde a 
que tradicionalmente viña observando despreocupado os asuntos 
e problemas das xentes do común, foran estes os dos campesiños 
de finais dos anos vinte, cos que o mozo Seoane parola en Arca 
e aos que debuxa, na compaña de Carlos Maside, nas feiras que 
se realizaban no santiagués campo de Santa Susana, foran os dos 
emigrantes cos que o adulto artista exiliado convive e se relaciona 
en Bos Aires a partir de 1936 e cuxo drama converte en materia 
poética na década de 1950. 

E, por fin, a Segunda República proclámase o 14 de abril de 
1931. O aínda estudante de Dereito na universidade compos-
telá vivirá o acontecemento con tanto xúbilo que, 36 anos máis 
vello, seguiría conservando na memoria aquela xornada como 
unha das máis felices da súa vida:

Hoy hace 36 años, se proclamó la Segunda República en Es-
paña. Fue un día de fiesta como recuerdo muy pocos. Quizá 
la liberación de París, o el día 28 de junio de 1936, cuando 
Galicia celebró el triunfo de su plebiscito por la Autonomía. 
En este día, en los montes de Galicia, se encendieron hogueras 
conmemorativas y las gaitas, con tambores y bombos, desfila-
ban en grupos por las calles. El pueblo acrecentaba con leña 
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las llamaradas de las hogueras y las gentes iban y venían abra-
zándose. Todo aquel fuego de las montañas parecía encendido 
para quemar en él todo el mal pasado y todos los rencores 
históricos. Era como un fuego de San Juan que preservase a 
Galicia de futuras brujas centralistas. Aquella fue una fecha 
alegre que se extendió a poco menos de un mes. La otra, la 
que hoy debiera conmemorarse, duró unos pocos meses más 
de cinco años. Yo era un joven estudiante que había conocido 
ya la persecución y que había aprendido a repasar mis libros 
de texto y mis apuntes entre huelgas. El día 14 de abril sali-
mos en columna de la Universidad donde nos concentramos 
obreros y estudiantes, hacia el edificio de correos en el centro 
de la ciudad y juntos izamos la bandera tricolor. Fuimos un 
compañero estudiante de medicina y yo, estudiante de dere-
cho, quienes primero la izamos. La ciudad fue Santiago de 
Compostela, una ciudad maravillosa, pero levítica de donde 
procede parte de mi familia, y las mujeres envueltas en grandes 
mantos negros con el rosario en la mano y el libro de rezos se 
hacían cruces. Veían en nosotros al diablo4.

O entusiasmo, a creatividade e mais o carácter laborioso de 
Luís Seoane atoparán no novo réxime o humus feraz no que 
se cultivaren e produciren os primeiros froitos perdurables. En 
calquera caso, seguramente o acontecemento decisivo e que 
maior pegada habería de deixar nel durante a etapa republi-
cana, marcándoo ademais de forma indeleble para sempre, é o 
do seu encontro con Ánxel Casal (1895-1936), feito que debeu 
ocorrer pouco tempo despois de cando este empresario, político 
nacionalista e obstinado activista cultural se establece, ao inicio 

4 Carta de Luís Seoane a William Shand datada o 14 de abril de 1967. William Shand 
foi un escritor escocés residente en Bos Aires que mantivo unha estreita relación de 
amizade co pintor galego. Tamén colaboraría con el en varios proxectos editoriais, 
como a revista Correo Literario ou o fermoso libro Catro poemas galegos/Four Galician 
poems (Bos Aires, Editorial Argentina de Música, 1951), coa tradución ao inglés dos 
catro poemas de Lorenzo Varela. 
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do verán de 1931, en Santiago de Compostela, e a esta cidade 
traslada, desde A Coruña, a actividade de Nós. Pubricacións 
Galegas e Imprenta. Todos os datos dos que se dispón apun-
tan a que o empate entre ambos se debeu producir ben axiña 
e a que, a partir de entón, o xove artista comeza a frecuentar 
os talleres de Nós, un espazo onde acabarían confluíndo e co-
municándose os escritores e artistas galeguistas «vellos» (Grupo 
Nós e Seminario de Estudos Galegos) cos «novos» a través dun 
diálogo non sempre fluído a causa de discrepancias de matriz 
non tanto xeracionais como ideolóxicas. A este respecto resulta 
esclarecedor o testemuño de Ricardo Carvalho Calero (1994: 
17), nado tamén en 1910 e compañeiro de Seoane na Facultade 
de Dereito: «Eramos amigos, mas nom tinhamos um trato mui 
assíduo, porque nos movíamos em círculos distintos. O meu 
círculo era o do Seminario de Estudos Galegos, o círculo dos 
galeguistas. Seoane era mais bem o que hoje chamaríamos un 
“progresista”». Porén, con independencia da natureza e do ca-
lado das discrepancias existentes, o certo é que, como afirmou 
Ernesto Vázquez Souza (2000: 415 e 416):

O desembarco de Casal en Compostela permite establecer un 
centro estábel de intercambio de libros, tertulia, maxisterio e 
propaganda, non só «ideolóxica» pois en boa medida ven ocu-
par o papel que desempeñara a Librería Niké de X. X. Gonzá-
lez e [Arturo] Cuadrado, á hora de fornecer de textos poéticos, 
ensaísticos ou dificeis de conseguir na clerical e conservadora 
Compostela da época. O arquivo e biblioteca persoal de Casal, 
ademais do seu labor como impresor atento ás iniciativas da 
mocidade, ponse ao servicio dos galeguistas, dos republicanos 
e do amplo abano esquerdista no momento preciso en que as 
forzas republicanas comezan a bulir en Santiago.

A participación do «novo» Luís Seoane na factoría cultu-
ral de Ánxel Casal, lonxe de reducirse ao rol exclusivo de ob-
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servador atento e ávido aprendiz do mestre, será moi activa e 
adquirirá a transcendental función de vaso comunicante entre 
o talante e o talento dos mozos do seu círculo e unha empresa 
cultural que estaba moi ligada economicamente á actividade 
editorial do Seminario de Estudos Galegos. Ata tal punto foi 
así que a Luís Seoane debe atribuírselle, entre outros logros, o 
lance capital da incorporación dun dos poetas maiores da súa 
xeración —a dos nados do ano 1910 en diante— á nómina de 
autores de Nós, unha editorial que, agás no caso practicamente 
excepcional de Ricardo Carvalho Calero5, nutriría pouco o seu 
catálogo con obras das voces poéticas máis novas e emerxentes, 
debido, eminentemente, a razóns de índole económica6. Se-
gundo Xosé María Dobarro (1991: 11), Luís Seoane será quen 
animará a Álvaro Cunqueiro, cando os dous se coñecen en se-
tembro de 1931, a publicar Mar ao norde e mesmo se encargará 
de «falar con Ánxel Casal para que fose a editorial Nós quen o 
imprimise». O poemario vería a luz en xuño de 1932 con debu-
xos de Seoane, unha relación entre poeta e artista que, sempre 
ao abeiro de Nós (editorial ou imprenta), tería continuidade 
coa publicación, en 1933, de Poemas do si e non e Cantiga nova 
que se chama riveira7. E non parece resultar un desatino afirmar 
5 Ricardo Carvalho Calero publicará tres libros no selo: Vieiros (A Coruña, Nós, 
1931), La soledad confusa (Santiago, Nós, 1932) e O silenzo axionllado (Santiago, 
Nós, 1934). A cabalo entre a xeración anterior e a de Seoane, Augusto María Casas 
Blanco (1906-1973) publicará O vento segrel (Santiago, Nós, 1932).

6 Respecto disto, convén ter en conta o que afirmou Mercedes Bangueses (2007: 
46): «A marxe do sempre cativo beneficio co que traballou Ánxel Casal, para quen a 
editorial era un medio de achegar a cultura ao pobo e non un negocio para enrique-
cerse, tivo estreiteces económicas decotío. As posibilidades editoriais na Galicia dos 
anos vinte e trinta do pasado século eran moi limitadas […]».

7 Con portada de Seoane, Cantiga nova que se chama riveira editaríase no selo Resol, 
creado e dirixido por Seoane e Arturo Cuadrado, pero imprimiríase nos talleres Nós. 
Resol, a primeira das empresas editoriais fundada por Seoane, só chegará a publicar 
dous libros: o citado de Cunqueiro e a peza teatral Un suceso en los arrabales (1933), 
do libertario Antonio Ramos Varela. 

Un ano antes, en 1932, Álvaro Cunqueiro escribira catro poemas para o álbum 
de debuxos Sintaxe do crime, que Seoane proxectaba publicar en Nós. Por mor do 



24 Gregorio Ferreiro Fente

que semellante papel debeu representar na edición de Huellas 
(1932), de Feliciano Rolán8, un máis dos libros de poemas im-
presos en Nós que el ilustrará9.

Secasí, o que interesa resaltar aquí e agora é que, ao tempo 
que daba os primeiros pasos como activista cultural, ilustrador 
e editor, aquel Luís Seoane que se rodeaba de poetas —será un 
dos acompañantes de García Lorca cando o escritor granadino 
visita Santiago de Compostela en maio de 1932— e era partí-
cipe dun sistema literario que seguía a vivir á sombra da poe-
sía iniciábase tamén na arte de versificar. Por desgraza, destas 
súas primeiras incursións nos territorios da expresión poética 
só coñecemos hoxe uns poucos froitos dos anos 1932 e 1933, 
concretamente nove composicións —cinco en galego e catro en 
castelán—, salvadas do naufraxio de 1936 por Xosé Luís Axei-
tos en tres ensaios de 1996, 1999 e 2003, respectivamente10.

espolio que sufriría a editorial en 1936, o álbum acabaría perdéndose. Os poemas 
de Cunqueiro publicaríanse finalmente en 1977 co título de Soma de craridades, en 
Edicións Cuco-Rei, ao coidado de Luís Seoane. 

8 Tres anos máis vello ca Seoane e, coma el, estudante de Dereito na Universidade 
de Santiago de Compostela, Feliciano Rolán era, segundo o testemuño de Carlos 
Martínez-Barbeito (1984: 294), un dos moitos escritores da época que frecuentaba 
a librería Niké, onde tamén se facía ver Álvaro Cunqueiro, «una criatura escuálida, 
pálida y frágil, que ya llevaba bajo el brazo Mar ao norde y su Cantiga nova que se cha-
ma ribeira [sic]». Feliciano Rolán aínda publicaría poucos meses antes de morrer De 
mar a mar (Madrid, Imprenta de S. Aguirre, 1934), poemario cuxa edición, segundo 
Oreste Caimotto (1984), financia Juan Ramón Jiménez.

Por outra banda, Seoane tamén ilustrará Corazón ao vento (Lugo, Imprenta de  
A. Suárez Gómez, 1933), de Aquilino Iglesia Alvariño.

9 Salvando os casos xa citados, o dalgún outro, como Xosé Díaz Jácome ou Aquilino 
Iglesia Alvariño, e mais os daqueles, moi poucos, que lograran sacar á luz algunhas 
composicións soltas en diarios ou publicacións periódicas, o trazo distintivo desta 
xeración de poetas será ver «chegar o vran de 1936, no que se interrumpe toda ex-
presión pública en lingua galega, sen se ter dado a coñecer, formal e públicamente» 
(Méndez Ferrín 1990: 85). 

10 En 1996: «Un día fuches»; en 1999: «A taberna» e «Yo te quiero ver»; e, en 2003: 
«Con dous brados brancos d’o nascimento d’os corvos» (1932), «Baixo as ponlas. De 
noite» (1932), «ESPÉRAME» (1933) (en castelán), «VACÍO» (1933) (en castelán), 
«Solo YO» (1933) (en castelán) e «A campesiña» (1933).
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Entrementres, o Colexio de Avogados de Pontevedra publi-
caba o ano 2000 o expediente de responsabilidades políticas in-
coado, en febreiro de 1937, contra Daniel R. Castelao, e grazas 
a esta importante exhumación sóubose que no domicilio pon-
tevedrés do político de Rianxo, ao que as autoridades xudiciais 
franquistas acceden para proceder ao embargo dos seus bens, 
existía «Un libro pequeño de poesías gallegas por Seoane», que 
no inventario se taxa nunha peseta11. A partir deste breve pero 
orientador apuntamento administrativo, a primeira e máis evi-
dente conclusión á que se chega é á de que Luís Seoane estaba 
a desenvolver daquela unha actividade versificadora constante, 
sólida e con vocación de ser publicada. A pregunta que xorde 
agora é se os pobres retallos que se coñecen desa actividade for-
maban parte do libro inventariado e, moi probablemente, per-
dido xa para sempre. Pola referencia consignada no expediente 
sobre a lingua en que estaban escritos e atendendo á coherencia 
que mostran nos seus trazos estilísticos e temáticos, semella ra-
zoable inferir que, agás «Un día fuches», unha elexía pola morte 
de Manuel Antonio12, os restantes catro poemas escritos en ga-
lego estaban destinados a nutrir un proxecto editorial, fose o do 
que se ten noticia, fose outro diferente. Entre outros elementos 
caracterizadores, empátaos a todos eles, en maior ou menor me-
dida, a lente deformadora do expresionismo poético alemán, 
do que Luís Seoane fai uso para trasladar a visión desoladora, 

11 Ata onde sei, a primeira persoa en dar a noticia pública deste dato foi o biógrafo 
de Daniel R. Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane (2010: 614). 

Por outra banda, hai que sinalar que, na Fundación Penzol, se conserva un do-
cumento mecanoscrito, con sinatura autógrafa de Luís Seoane ao final do corpo do 
texto, no que, de forma imprecisa, se dá noticia da existencia deste libro (cartapacio 
FR-CA-239/001). Nel pódese ler: «Con unha obra [poética] que se comezóu en San-
tiago e alí e na Coruña destruíron […]». O documento ten como título «Resposta 
a unha crítica de La Calle» e é, segundo parece, a réplica de Seoane a un artigo de 
Cesar Antonio Molina publicado na revista La Calle, posiblemente en 1978. Desco-
ñezo que fose publicado.

12 Segundo X. L. Axeitos (1996: 97), este poema era a contribución de Luís Seoane 
a unha homenaxe que se lle pensaba tributar a Manuel Antonio en 1933. 
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alienante e un tanto atávica que este movemento de comezos 
do século xx proxectaba das contornas urbanas e dos seres que 
as habitaban á realidade física e social do universo rural galego. 
De chegárense a publicar no seu día, estes poemas supoñerían 
a introdución dunha linguaxe e unha óptica ata daquela case 
inéditas no discurso poético en lingua galega. 

Con dous brados brancos d’o nascimento d’os corvos.
Cos fociños tan velaíños como un sexo ou unha fror
abertos en agoiros de ríos como cóbregas,
herbas verdes e humildes margaridas d’os prados;
aquel becerro esmorrente que bruaba súa morte n’unhas pallas
de súpeto puxéronselle os ollos fríos d’as lamias d’os carros,
d’os cristaes, d’as xiadas e d’a cal d’as chimeneas.
Envolto nunha bola, cos fociños soterraos n’os cadrís,
alongaba húmido e rosa o sexo.
N’algunha corte coas mulleres saloucantes
d’as maus desesperadamente estordegadas entre as coxas
agoirábase o afán aviso d’os homes, de cuspir ao ceo. 

En 1955, Luís Seoane afirmaba, a xeito de autopoética, que 
«[o] que eu fago é unha especie de estensión descritiva da miña 
obra pintada ou dibuxada. Pretendo decir con verbas o que 
eu supoño que non podo espresar dabondo con liñas e cores» 
(Fernández del Riego 1955: 230). O aserto pode aplicarse de 
igual forma ao labor que desenvolve na etapa de xuventude, 
ou iso parece desprenderse do cotexo entre os catro poemas en 
castelán e a obra gráfica que dá á luz ata o ano 1933, ben nos 
libros de poemas citados, ben nalgunhas das publicacións pe-
riódicas en que colabora. De feito, estes poemas —de temática 
amorosa agás un deles e claramente inspirados na experiencia 
do primeiro amor— e mais unha parte substancial dos debu-
xos comparten entre si unha notoria sinxeleza formal, ademais 
dun optimismo de ánimo que se ve potenciado con pingas dun 
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primaveral erotismo. Semellante xogo de concomitancias e co-
rrelacións resulta menos patente nos poemas en galego, aínda 
que non faltan exemplos que o fan posible, como poden ser 
os casos do linóleo «Galiza ergueita» e do debuxo «Naturaleza 
viva», aparecidos na revista Yunque.

Cómpre insistir, pois, en que o mellor e máis público retrato 
do Luís Seoane dos primeiros anos do intervalo republicano é 
o que el mesmo nos ofrece a través das súas ilustracións a poe-
marios de poetas amigos e mais dos retratos e doutros traballos 
que publica en xornais (El Pueblo Gallego) e en revistas (Ahora, 
Guión e Yunque), entre elas —aínda que en moita menor medi-
da— as que irrompen, en Santiago de Compostela, ao amparo 
da imprenta Nós grazas á súa propia iniciativa ou decisoria co-
laboración (Universitarios e Resol. Hojilla volandera del pueblo). 

Este primeiro período da biografía intelectual e ideolóxica 
de Luís Seoane, moi no espírito optimista do republicanismo 
de primeira hora, dará paso paulatinamente a un segundo máis 
militante e combativo que coincide coa chegada ao goberno da 
República, tras as eleccións ás Cortes de novembro de 1933, de 
partidos e persoas dun republicanismo accidental ou de credo 
abertamente antirrepublicano. Aos debuxos carentes de «cal-
quera reivindicación crítica ou política» (Sobrino 2011: 65), 
maioritarios nas súas colaboracións do bienio azañista (1931- 
-1933), sucederanlles ilustracións menos amables, con frecuen-
cia viñetas mordaces que terán como albo as institucións e per-
sonalidades que estaban a protagonizar a vida pública española 
durante o bienio radical-cedista (1934-1936). Estes debuxos 
de novo signo publicaraos na revista Claridad (decembro de 
1933-xuño de 1934) e na que pode ser considerada a súa con-
tinuadora, Ser. Semanario Gallego de Izquierdas (abril de 1935), 
ambas impresas nos talleres de Nós e nas que, non por azar, 
desempeñará tamén labores de deseño gráfico, ademais doutras 
funcións (L. Bernárdez 2018: 133). É moi probable que nunca 
se chegue a saber se a anovadora orientación que, empurrado 
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polos acontecementos políticos, Luís Seoane lle dá á súa obra 
gráfica nos planos ideolóxico e formal durante os últimos anos 
da Segunda República chegou a ter o seu correlato no campo da 
creación poética, pero resulta unha hipótese verosímil conside-
rar que versos de semellante cariz e fasquía enchían algunhas 
das páxinas daquel libro que se encontraba nos andeis da bi-
blioteca de Castelao en febreiro de 1937.

Despois de graduarse en Dereito a finais de 1932, Luís Seoa-
ne trasladará a súa residencia, no verán de 1933, á Coruña para 
traballar de avogado no Sindicato de Transportes, e nesta cidade 
abriría un ano despois, con Manuel Boedo Rouco e Antonio 
Bremón Llanos (Gutiérrez Viñuales 2007: 62), un bufete espe-
cializado en asuntos laborais. Porén, continuará estreitamente 
ligado aos ambientes políticos e culturais de Santiago de Com-
postela e, moi en concreto, á Editorial Nós13. Na empresa de 
Ánxel Casal, base de operacións dos activistas a prol do Estatuto 
de autonomía de Galicia, intervirá entusiastamente nas tarefas 
de propaganda previas ao plebiscito do día 28 de xuño de 1936, 
e é abondo significativo que, de todos os artistas da súa xeración, 
só a el se lle encomendará a realización dun dos carteis desti-
nados para tal fin. Para executalo, o artista elixe unha mensaxe 
clara e rotunda como pé («O Estatuto libertará a nosa terra») e 
mais a imaxe dun polbo ao que, tras desposuílo de calquera sig-
nificación popular herdada e consuetudinaria, lle arroga a atri-
bución de símbolo dos males que, con múltiples brazos, estaban 
a asfixiar e oprimir as clases populares, representadas sincretica-
mente na figura dun mariñeiro. 

O entusiasmo de Seoane e dos seus correlixionarios gale-
guistas unha vez plebiscitada a autonomía para Galicia duraría 
menos dun mes, pois o 18 de xullo dese ano unha parte do 

13 Respecto da súa adscrición a organizacións políticas durante aqueles anos, bió-
grafos e estudosos sitúano —sempre dentro de agrupacións compostelás— na órbita 
ou oficialmente militante de: Federación Republicana Gallega (marzo de 1930), Es-
querda Galeguista (desde xuño de 1931), Unión Socialista Galega (1932), Izquierda 
Republicana (desde setembro de 1934) e Partido Galeguista (desde 1935).
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exército sublévase contra o réxime constitucional e democráti-
co da Segunda República. En Galicia, nos apenas seis días que 
van desde o 20 ao 26 de xullo de 1936, os militares sediciosos 
acabarían apropiándose do poder en case todo o territorio, para 
o que se servirán dunha estruturada acción represiva que alcan-
zará a súa apoteose durante os seis meses posteriores. Toda a 
sociedade galega, sen distincións de índole sociolaboral (Somo-
za et al. 2012), verase constrinxida a unha sorte de estado xeral 
de corentena, cuxa finalidade última será identificar e erradicar 
do corpo social aqueles individuos considerados como danosos. 
Por cautela, Luís Seoane decide agocharse en Montrove, xun-
to con Emilio, irmán da súa moza, Maruxa Fernández López 
(Alonso Montero 1994: 39). Malia o seu amplo historial de 
militancia republicana, o xove avogado aínda disporá, empo-
riso, dunha insospeitada táboa de salvación á que asirse, a que 
se lle ofrece, pola intercesión dos seus compañeiros de bufete, a 
cambio de facerse cargo do sindicato provincial de transportes 
da Coruña (Seixas Seoane 2007: 475). Non aceptará a graza in-
dulxente polos motivos que lle exporá a Isaac Díaz Pardo nunha 
carta de 1969:

Yo pude empezar otra vida de secretario provincial de sindica-
tos en la provincia de La Coruña, que me ofrecieron el 36, y 
ahora sería un mandamás encanallado. No acepté —como no 
aceptaron otros— porque no podría levantar jamás la cabeza 
de vergüenza y porque no podía además hacerlo cuando mis 
compañeros iban a la cárcel o morían. Yo mismo estaba escon-
dido. No olvides que en ese momento era un abogado muy 
joven a quien le auguraban un porvenir en su profesión.

En consecuencia, a Luís Seoane non lle quedará máis op-
ción que a de coller o camiño do exilio e, o 20 de outubro de 
1936, el e mais o seu irmán Rafael aportaban, con pasaporte 
arxentino, en Bos Aires tras unha longa e dramática singradura 
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que comezara un mes antes en Lisboa. Narraraa deste xeito en 
1978 nun xornal arxentino (cit. por Gutiérrez Viñuales 2007: 
61)14:

Cuando llegó la guerra, en el 36, me vine en el Cap Nor-
te, barco alemán de carga y pasajeros. Realicé una travesía de 
un mes tocando innumerables puertos. Recuerdo sobre todo 
el desesperado pasaje que se arrojaba por la borda en Bahía, 
Santos, Río de Janeiro y Montevideo. El mayordomo nazi de 
tercera clase, donde viajaba, era el que más aterrorizaba a la 
gente con la idea de que todos seríamos entregados al llegar a 
Buenos Aires para ser fusilados. La mayoría éramos nativos de 
Argentina y habíamos abordado ese barco de bandera germana 
porque de nuestro país no se había enviado ningún transporte 
para sacarnos de aquel infierno en armas.

ESPERANDO POLO QUE XAMAIS CHEGA. EMIGRA-
CIÓN, EXILIO E PEDAGOXÍA

Posiblemente, en moi poucas sociedades fóra da española a no-
ticia da sublevación militar provoca maior conmoción ca na 
arxentina. Conformada por unha nutrida comunidade de in-
migrantes orixinarios da antiga metrópole, que na súa capital, 
a populosa cidade de Bos Aires, estímase que alcanzaba o 13 % 
da poboación total, era ademais unha das máis europeizadas de 
América Latina, fenómenos ambos que motivaran que, desde 
tempo atrás, no seu seo viñeran actuando con viveza as pugnas 
ideolóxicas e políticas que estaban a convulsionar o Vello Con-
tinente (Ortuño Martínez 2018: 100). Aínda que a guerra en 
España acentuaría tales antagonismos ata adquirir a categoría 
de fractura social, pódese afirmar, seguindo o amplo consen-
so que existe na literatura especializada respecto desta materia 
14 O texto procede de Luís Seoane, «Las dos raíces», La Opinión Cultural, Bos Aires, 
20 de agosto de1978.
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(Trifone e Svarzman 1993: 7; Montenegro 2002: 23-24), que 
a resposta do groso da cidadanía arxentina á encrucillada do 
conflito bélico se decantou maioritariamente cara ao bando re-
publicano, en contraposición á das institucións gobernativas, 
oficialmente neutrais pero que simpatizarán coa facción fran-
quista e se manifestarán abertamente refractarias á acollida dos 
refuxiados que comezan a chegar ao país a partir do verán de 
1936. A esta realidade social, marcada pola confrontación di-
cotómica, non permanecerían alleas as entidades societarias de 
emigrantes galegos, como se faría patente, ao igual que noutros 
moitos escenarios, nos comicios para a elección da xunta direc-
tiva do poderoso Centro Galego de Bos Aires celebrados en ou-
tubro de 1938, dos que sairía vencedora unha candidatura non 
belixerante coas teses republicanas tras unha sañuda campaña 
na que o debate estivera focalizado no campo doutrinario: «La 
lucha de hoy en el Centro Gallego, por primera vez en su his-
toria, no es una lucha entre fulanismos sino entre conceptos», 
sentenciaría Eduardo Blanco-Amor (2016: 381) o mesmo día 
en que tiña lugar a xornada de votación15.

En 1944, Castelao escribíalle, desde Bos Aires, unha carta a 
José Antonio Aguirre, Lehendakari do Goberno Vasco no exi-
lio, na que se lamentaba de que «la flor del pueblo gallego no ha 
podido huir» (cit. por Villares 2017: 24). A flor á que se refería 
o autor dos álbums Galicia mártir (1937) e Atila en Galicia 
(1937) eran os homes e mulleres que adoptaran un compromi-
so activo e público coa causa da Segunda República, precisa-
mente aquelas persoas sobre as que recaera o peso máis oneroso 
da represión iniciada tras o levantamento militar. Tratárase da 
cara máis visible dunha realidade dramática á que se vira aboca-
da unha parte substancial da sociedade galega, cuxo reverso fora 
a práctica inexistencia de vías de escape máis ou menos porosas 
por medio das cales puidese fuxir quen, no momento que fose, 
tivese ou percibise a necesidade de facelo. Emporiso, Portugal 
15 «Las elecciones de hoy en el Centro Gallego», Galicia. Órgano de la Federación de 
Sociedades Gallegas de la República Argentina, 23 de outubro de 1938.
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converteríase con frecuencia tanto nun lugar de refuxio tempo-
ral como nunha das vías de tránsito máis permeables, de entre 
as moi poucas dispoñibles, para máis tarde poder partir dalgún 
dos seus portos rumbo a un sitio seguro16. Xunto con Cuba, un 
dos destinos de preferencia daqueles exiliados de primeira hora 
procedentes de Galicia será A Arxentina, un país que, en 1936, 
acollía unha moi nutrida comunidade galega de emigrantes e ao 
que moitos daqueles aspirantes a un lugar de refuxio se sentían 
unidos por variados lazos ou mesmo integrantes dela, como 
oportunamente explicou Xosé M. Núñez Seixas (2016: 99): 

En varios casos, ademais, os exiliados xa eran persoas cunha 
ampla experiencia vital de mobilidade xeográfica, pois eles 
mesmos foran integrantes denantes da Guerra Civil, e adoito 
debían a esa primeira socialización laboral e política en Améri-
ca o seu compromiso político e ideolóxico posterior. […] Por 
esa razón, algúns deles tamén tenderon a volver a América. 
Outros eran fillos de familias que migraran, e varios deles na-
ceran alén mar, [...] conservando en máis dun caso a cidadanía 
dos países onde viran a primeira luz.

No caso de Luís Seoane, coma no de tantos outros que in-
tegraron a quenda inicial de refuxiados chegados á Arxentina 
desde Galicia durante o período da guerra, a arribada a Bos 
Aires non sería froito dunha escolla, dun programa de evacua-
ción oficial ou do aleatorio azar, senón que estaría determi-
nada pola súa condición de cidadán arxentino, a mesma que 
lle facilitara, nalgunha medida, a saída da Península Ibérica e 
lle simplificara os trámites de entrada en América, pero que 
será tamén a causa do primeiro atranco que tería que afrontar. 
Así, non ben descende do barco, verase compelido a ingresar 

16  Con todo, calquera intento de fuxida nunca estaría exento de serios riscos e o 
seu éxito dependería case sempre do auxilio de terceiras persoas e organizacións. Se-
gundo David Carballal (2017: 39), Luís Seoane contaría coa axuda dos «Hermanos 
masones de Galicia y Portugal y del Socorro Rojo Internacional». 
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no cárcere acusado de prófugo que eludira o servizo militar 
arxentino. A reclusión axiña lle sería conmutada por un arresto 
cuarteleiro grazas á intercesión oportuna do almirante arxenti-
no Ricardo Ireneo Hermelo, pai da famosa declamadora Mony 
Hermelo, quen estaba casada co avogado Norberto Argentino 
Frontini, amigo de Seoane desde 1932. Naquel acuartelamento 
de máis de catro meses, dará comezo sen dilacións a unha enér-
xica actividade como publicista, que non cesará en todo o pe-
ríodo bélico (1936-1939). Nunha sección titulada «El terror 
fascista en Galicia», publicará, entre outubro e decembro de 
1936, dez artigos no xornal Crítica. El Diario de Buenos Aires 
para toda la República, un dos máis influentes e populares me-
dios de comunicación arxentinos da época e principal baluarte 
desde o que o republicanismo emprendeu un auténtico tour de 
force destinado a concitar a adhesión popular á súa causa. Nes-
tas crónicas, Luís Seoane, co pseudónimo de Conrado Alem, 
ofreceralles aos lectores do xornal o relato das atrocidades que 
se estaban a cometer en Galicia, para o que botará man dos 
exemplos das execucións de Ánxel Casal, Jaime Quintanilla ou 
Juan Antonio Suárez Picallo, entre outros. Nesta mesma liña, o 
20 de decembro de 1936 dá a coñecer, tamén en Crítica e baixo 
idéntico pseudónimo (Alonso Montero 1994: 220), o que se 
pode considerar o seu primeiro poema publicado: a elexía «A 
Alejandro Bóveda, fusilado». E por aquelas mesmas datas escri-
be tamén «Romance de Casal, muerto», unha execratio contra 
un tal «Solla», un procurador compostelán a quen Seoane acu-
sara de ser o responsable do asasinato do editor compostelán 
no artigo que publicara o 3 de novembro de 1936 en Crítica17. 
Estes eran os seus dous primeiros versos:

17 Xesús Alonso Montero (2002: s.p.), quen ademais o edita acompañado dunha 
versión traducida ao galego de factura propia e moi libre, e Xosé Luís Axeitos (2003: 
139) consideran probable que permanecese inédito. Pola contra, Miguel Anxo Seixas 
Seoane (2007: 476) consigna, entre interrogantes, febreiro de 1937 e o diario Crítica 
como data e lugar de publicación do poema.
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¡Qué perverso eres Solla! ¡qué asesino de vocación!
De la cárcel lo conduciste a la muerte con otros dos.
  […]

Despois de ser eximido dos rigores cuarteleiros en marzo 
de 1937 (Seixas Seoane 2007: 476), Luís Seoane entregarase, 
como editor, impresor, publicista e debuxante, a un incesante 
labor de denuncia e propaganda que será especialmente produ-
tivo durante os dous seguintes anos. En xullo de 1937, publica 
Trece estampas de la traición, en cuxa cuberta constaban o seu 
auténtico apelido e mais Bos Aires e Montevideo como lugares 
de edición18. O libro reproducía, xunto a un prólogo de N.A.F. 
(Norberto Argentino Frontini), catorce debuxos —incluíndo 
os exentos da «carátula» e da contracuberta—, algúns dos ca-
les xa apareceran antes nas páxinas de medios escritos españois 
do territorio republicano (Rodríguez Fer 1994: 186) e tamén 
arxentinos, entre eles Galicia Libre. Semanario Popular Infor-
mativo, revista que fundara, algúns meses atrás en Bos Aires, co 
tamén exiliado Xosé Núñez Búa.

Obedecerán ao mesmo empeño os dous números de Resol 
de Galicia en Buenos Aires (de decembro de 1937 e xaneiro de 
1938, respectivamente), continuadores dos dez anteriores da 
revista Resol. Hojilla Volandera del Pueblo, editados, en Galicia, 
entre 1932 e 193619; así como La Galice sous la botte de Franco, 
obra publicada en París en 1938 e asinada por Jean Flory, pero 
impelida por Luís Seoane (Rodríguez Fer 1994: 186) coa co-
laboración doutras persoas do exilio, ás que recordará pasados 
corenta anos (Seoane 1977: s.p.):

18 O feito de agocharse detrás da máscara do pseudónimo con anterioridade a esa 
data debe interpretarse como unha estratexia para evitarlle represalias á familia, que 
xa non resultará necesaria a partir do momento en que os seus pais, a súa irmá Estela 
e a súa muller Maruxa chegan a Bos Aires en marzo de 1937.

19 No suplemento El Bulubú, incluído no segundo número da revista, reprodúcense 
dous dos debuxos de Trece estampas de la traición. 
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[…] conxuntamente con Núñez Bua, o dibuxante Federico 
Ribas, o pintor M. Colmeiro, a pintora Maruja Mayo, os mé-
dicos Antonio Baltar e G. Sánchez Guisande, e o fotógrafo 
Xosé Suárez, todos esiliados da Galicia, contribuimos con da-
tos vividos e chegados a nos a traveso de terceiras persoas, á 
redacción do libro «La Galice sous la botte de Franco» […].

Dentro deste propósito de dar a coñecer, entre a cidadanía 
arxentina, as consecuencias dos actos dos autores da «traizón», 
ese mesmo ano aparecerá na Arxentina Galicia martir. Episodios 
del terror blanco en las provincias gallegas, cuxa autoría declarada 
era a dun tal Hernán Quijano, nome que hoxe é considerado 
un pseudónimo de Seoane (Durán 1996: 27)20.

Se a prolífica actividade de Luís Seoane durante os tres pri-
meiros anos de exilio estivo subordinada ao conflito bélico es-
pañol e á vontade de colaborar en «labrar a liberdade de Gali-
cia», conforme explicitamente declaraba no colofón de Trece 
estampas de la traición, desde setembro de 1939 a misión que 
emprende estará supeditada á evolución da Segunda Guerra 
Mundial. O inicio en Europa do conflito bélico cinco meses 
despois de que o 1 de abril de 1939 o xeneral Francisco Franco 
asinase, vitorioso, o último parte oficial de guerra abría para o 
exilio un novo ciclo, agora gobernado pola esperanza nun de-
rrocamento do réxime totalitario franquista de resultas da pre-
sumible vitoria dos países aliados sobre as potencias igualmente 
totalitarias alemá e italiana. O propio Seoane revivirá aqueles 
anos tempo despois con estas palabras (Fernández 1985: 356):

Al principio creíamos que el régimen de Franco duraría unos 
meses. El inicio de la guerra mundial y el pacto de Hitler con 
los rusos enfrió nuestras ilusiones, aunque volvieron a renacer 

20 Tamén en Francia se editará, en 1938, unha terceira versión: Lo que han hecho en 
Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas. O libro publicouse, en 
1998, en Galicia co título de O que fixeron en Galicia: 1936, en tradución ao galego 
de Xosé Antonio Leis Ferreira e baixo a edición literaria de Carlos Pereira Martínez.
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cuando se rompió dicho pacto en junio del 41 y los EE.UU. 
acabaron entrando en la guerra a favor de las potencias aliadas. 
Todos los años, por navidad, nos reuníamos en casa de Dieste 
y brindábamos por que el año próximo estaríamos ya en Es-
paña. Muchos ni habíamos comprado muebles, vivíamos en 
pisos alquilados, siempre con las maletas preparadas.

Renovados os ánimos e superado, nalgunha medida, o duro 
golpe emocional sufrido tras o desastre militar republicano, o 
exilio vivirá esta nova etapa como se se tratase dun intervalo, 
unha obrigada e transitoria paréntese que, máis cedo ca tarde, 
se habería resolver co retorno. En calquera caso, a idea que o 
exilio tiña do regreso transcendía á puramente física dunha mu-
danza de América a Europa; tamén encerraba o anhelo, como 
lle ocorrera ao Ulises homérico, de recuperar o pasado, de de-
volver a súa casa e a súa patria —Ítaca/Galicia— á situación de 
orde na que a deixaran antes da partida. Entrañaba, en conse-
cuencia, un afán de restauración do proxecto político, cultural 
e persoal dos anos da República21. Así que, mentres tanto, cum-
pría continuar con aquel proxecto no país de acollida. Segundo 
Jordi Gracia e Domingo Ródenas (2011: 26):

Los exiliados asumieron la tarea de proteger un pasado in-
mediato que estaba siendo devastado dentro de España. En 
Francia, Gran Bretaña, México, Argentina, Chile o Estados 
Unidos se conjuraron para restablecer la continuidad con el 
pasado porque ésa parecía la manera más noble y segura de 
no resignarse a la derrota y alimentar las esperanzas de futuro. 

21 Desde unha perspectiva sociolóxica, o exilio republicano caracterizaríase pola súa 
marcada heteroxeneidade, miscelánea social onde a elite intelectual constituía un 
grupo numericamente minoritario e igualmente moi diverso respecto da súa tesitura 
e comportamento ante a nova encrucillada que lles tocaba vivir. Aquí referímonos a 
aquelas e aqueles que, como Seoane, adoptaron unha disposición favorable a manter 
viva a chama da República nos lugares de acollida. 
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Durante case todo aquel decenio, Bos Aires será a «Galicia 
ideal» onde o exilio galego poderá artellar a acción cultural —e 
política— que resultaba imposible desenvolver na Galicia xeo-
gráfica, cuxo grande obxectivo consistirá, citando a Ramón Vi-
llares (2010: 21), en «continuar a construción dunha cultura na-
cionalista galega que fose digna herdeira dos proxectos alentados 
nos tempos da República polo grupo do Seminario de Estudos 
Galegos e por emprendedores como Ánxel Casal». Se a Castelao 
hai que asignarlle o papel de «guieiro» político do exilio galego, 
a Luís Seoane cómpre adxudicarlle o de auténtico factótum da 
empresa consagrada a darlle continuidade ao proxecto cultural 
republicano e nacionalista interrompido en Galicia desde xullo 
de 1936. Co único amparo dunha industria editorial que na Ar-
xentina vivía momentos de prosperidade, Luís Seoane fará da ne-
cesidade virtude e emprenderá a heroica tarefa de erixir Bos Aires 
na capital do libro galego —e non só—, unha proeza que levará 
a cabo case individualmente ou coa axuda de moi poucos, e sen 
aínda ter resolto de todo a situación económica familiar, que será 
bastante precaria ata ben entrada a década dos anos cincuenta22. 
Son exemplos deste labor as aventuras que acomete nas editoriais 
emecé, da que é colaborador desde 1940, e Nova, fundada por el 
e Arturo Cuadrado en 1942, nas que crea coleccións de autores e 
temática enteira e especificamente galegos e edita libros de lírica 
medieval, cancioneiro popular, poesía, novela e ensaio literario, 
político e historiográfico:

Los únicos «mecenas» conocidos por mí en cuanto a proble-
mas culturales gallegos, perdóname, somos Cuadrado y yo 
[Seoane], que publicamos como hemos podido más de cin-
cuenta libros gallegos en las colecciones «Hórreo», «Dorna», 

22 Unha das dificultades coa que terá que pandar a elite numericamente minoritaria 
dos profesionais liberais que se exiliaron na Arxentina será a imposibilidade legal de 
validaren os títulos universitarios (Ortuño 2018: 129), o que empurrará a moitos 
médicos, mestres etc. a procuraren acubillo laboral en actividades distintas ás do seu 
ramo, como fará o avogado Luís Seoane, que se empregará no sector editorial.
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«Camino de Santiago» y «Pomba», aunque a mí me quede mal 
el decirlo y perdiendo en esta labor lo mejor de nuestros años, 
pues lo hicimos no solo sin beneficio alguno, sino incluso sa-
cando el dinero de otros trabajos para hacerlo23.

Certamente, salvar o hiato imposto pola ditadura franquista 
proseguindo o proxecto republicano e galeguista na Arxenti-
na será a aspiración que estimulará a Luís Seoane a emprender 
tales empresas editoriais, un propósito que, porén, encerraba 
outros iguais de idealistas que non lle pasaron desapercibidos a 
Xesús Alonso Montero (1994: 51): 

Seoane edita (reedita) para a minoría lectora da colectividade 
galega de Buenos Aires e Montevideo; Seoane reedita certos 
textos, galegos fundamentalmente, coa esperanza de que che-
guen á Galicia do silencio e do medo, e Seoane publica deter-
minados libros casteláns pensando na intelectualidade arxen-
tina, unha intelectualidade que non sempre vincula a Galicia 
nomes tan valiosos como os de Francisco Sánchez, o P. Feijoo, 
Roberto Nóvoa Santos, Concepción Arenal e outros.

Dentro desta estratexia e tan só algúns meses despois de finali-
zar a guerra, Luís Seoane asumía os cargos remunerados de asesor 
da comisión de cultura e director do órgano portavoz do Centro 
Galego de Bos Aires pola mediación do galeguista Rodolfo Prada. 
A mudanza de factura e contidos de Galicia. Revista del Centro 
Gallego saltaba á vista no primeiro número que saía baixo a súa 
dirección (317-318, xuño-xullo de 1939). Os arredor de 70 000 
membros asociados á entidade mutualista por aqueles anos, en-
tre os que había uns 28  000 arxentinos (Gasió 2007: 217)24, 
non encontraran seguramente nunca antes naquelas páxinas 
23 Carta a Francisco Fernández del Riego do 6 de xullo de 1951.

24 Segundo Hernán M. Díaz (2011:77), o Centro Galego de Bos Aires atopábase 
«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».
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semellante setestrelo de colaboradores, dos que se reproducían 
obras orixinais ou recuperadas: textos en prosa ou en verso de 
Ramón Rey Baltar, Jorge de Oteiza (escultor vasco residente na 
Arxentina), Federico García Lorca, Emilio Pita, Gerardo Diego, 
Miguel de Unamuno e Ramón del Valle-Inclán; fotografías de 
José Suárez e debuxos de Castelao, Manuel Colmeiro e do pro-
pio Seoane, quen ilustraba a portada. E cando, no treito final da 
década, retoma a relación cos intelectuais galeguistas do outro 
lado do Atlántico, suspendida desde 1936, a revista irá enrique-
cendo paseniñamente o seu célebre «Sumario» cos nomes dun 
número significativo de novos colaboradores: Francisco Fernán-
dez del Riego, Valentín Paz-Andrade, Ramón Otero Pedrayo, 
Ánxel Fole, Ramón Piñeiro etc. 

Naquel primeiro número de Galicia, ademais, estreábase 
«Los libros», unha sección fixa dedicada a dar a coñecer e pro-
mover obras de autores galegos ou cuxa temática tivese que ver 
con Galicia. Era o anuncio dun plan moito máis ambicioso que 
Luís Seoane estaba a concibir co obxecto de facer da próspera e 
podente institución mutualista un axente catalizador de cultura 
e de coñecemento posto á disposición da nutrida comunidade 
emigrante. Daría para unha monografía ben extensa a narra-
ción detallada da crónica dos traballos e dos días que dedicou 
a esta pertinaz angueira durante os case 18 anos que estivo á 
fronte da revista (1939-1957)25, posición estratéxica que lle 
permitiría influír, asemade, na política cultural da institución, 
orientándoa e guiándoa cara á súa persoal causa. Con todo, un 
capítulo desa monografía deberá estar dedicado forzosamente 
ás innumerables iniciativas que, ao longo deses máis de tres lus-
tros, lle presentará á xunta directiva, pero que se acabarían ma-
logrando, mesmo despois de anunciar con palabras entusiastas 
a súa inmediata posta en marcha en cartas dirixidas a amigos e 
correlixionarios: fundación de selos editoriais dependentes da 

25 Volverá exercer a dirección de Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires, 
oito anos máis tarde, durante un curto período de tempo: desde marzo de 1965 ata 
finais de 1966 (números 542 a 553). 
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institución, financiamento de coleccións en empresas editoras 
alleas, creación de revistas literarias, así como outras moitas 
máis. O certo é que Luís Seoane sempre se vería constrinxido a 
desenvolver este traballo permanecendo oculto detrás dun cer-
to anonimato —nunca figuraría como director da revista— e 
acatando certas pautas, entre as que se incluía a obriga de terlle 
que mostrar o material á xunta directiva antes de o publicar 
(Díaz 2011: 81). 

Nin os ninguneamentos, nin as leoninas condicións con-
tractuais que lle impoñen, nin as reiteradas negativas a moitas 
das súas propostas, e tampouco, por suposto, os xuízos e repa-
ros aos que, coas sucesivas xuntas directivas, se ve sometido por 
estar considerado, parafraseando a Paul Ricoeur, un discípulo 
dos «mestres da sospeita», lograrían que abdicase da súa meta: 
«Cada vez que cambia la comisión directiva peligran las edi-
ciones de libros, la revista y todos los proyectos culturales en 
general y por mi parte debo volver a comenzar nuevamente a 
convencerles de la utilidad de continuar toda esa obra», confe-
saralle, nunha carta, a Fernández del Riego o 15 de novembro 
de 1951.

Malia todo, con moita pedagoxía e facendo alarde dunha con-
tumaz perseveranza, acabaría por construír, levantando pedra a 
pedra, un colosal edificio que, visto hoxe desde a atalaia do tem-
po, se percibe como un soberbio monumento. Despois de pre-
tendelo durante anos con múltiples tentativas, en 1950 logra por 
fin que se cree Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos 
Aires, selo no que editará a Francisco Fernández del Riego (1950), 
José María Álvarez Blázquez (1951), Manuel María (1954), Pura 
Vázquez (1955) ou Valentín Paz-Andrade (1959), catro autores 
e unha autora que, xunto a outros e outras, contribuirían a nu-
trir con obras orixinais un catálogo que superaría a vintena de 
títulos, algúns tan importantes —e impublicables na Galicia de 
Franco— como O libro dos amigos (1953), de Otero Pedrayo, ou 
La lengua gallega en voces argentinas (1953), con textos de Fran-
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cisco Luis Bernárdez («Discurso encol do idioma galego») e José 
González Carbalho («Idioma y poesía gallega»). E ademais, du-
rante aquelas case dúas décadas, Luís Seoane esforzarase por 
facer do Centro Galego, ao tempo que un ateneo, un lugar dun 
ateneo, un lugar de encontro entre a Galicia da emigración e do 
exilio e mais a Galicia da resistencia cultural interior, cando esta 
comeza a poder soñar nun novo abrente que timidamente se vai 
abrindo naquela longa noite de pedra: realiza premios literarios 
aos que concorren escritores dun e outro lado do Atlántico, 
monta exposicións de artistas galegos consagrados e emerxen-
tes, programa conferencias que pronuncian intelectuais arxen-
tinos e galegos residentes no país ou levados a Bos Aires desde 
Galicia, organiza, en 1948, a primeira exposición de libros e 
autores galegos realizada no mundo etc. 

Ao longo de todos aqueles anos, o sempre laborioso Luís 
Seoane tamén colaborará con outras institucións de emigran-
tes (Centro Lucense, Centro Orensano ou Casa de Galicia), 
pero sobre todo coa Federación de Sociedades Gallegas de la 
República Argentina, a que, sen dúbida, lle resultaba máis afín 
ideoloxicamente. No órgano portavoz desta organización non 
mutualista de emigrantes galegos, o hebdomadario Galicia, 
responsabilizarase, entre 1940 e 1942, dunha sección de nova 
creación chamada «Mercado de las Artes y las Letras». Nesta 
páxina extraordinaria da revista, amparado na liberdade que lle 
concedía unha institución que, desde a súa fundación en 1921, 
tivera no republicanismo unha das súas principais bandeiras26, 
publicará, a modo de glosas, breves textos combativos e iróni-
cos inspirados nas noticias que aparecían na prensa de Galicia 
e mais viñetas mordaces contra personaxes «desleales […] que 
se titulan gallegos cuando les conviene» (Seoane 1994: 10), que 
recordaban as que realizara para os semanarios Claridad e Ser. 

26 A FSG facía xa en 1924 esta «Declaración de principios»: «La Federación […] 
afirma: Que los agricultores y trabajadores rurales gallegos son oprimidos, vejados 
y explotados por las clases privilegiadas, caciquiles y gobernantes del régimen mo-
nárquico». 
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Tampouco será alleo á fundación, baixo o amparo da Federa-
ción, da Editorial Alborada, que se inaugurará, en 1949, coa 
publicación de Cos ollos do noso espírito, ópera prima de Francis-
co Fernández del Riego, e Poesía inglesa e francesa vertida ao ga-
lego, de Placido R. Castro, Luis Tobío e F. M. Delgado Gurria-
rán, libros ambos nos que se ocuparía do deseño gráfico e será 
o autor dos debuxos que os ilustraban (Ferreiro Fente 2018).

Tres anos antes de abandonar a dirección da revista do Cen-
tro Galego, Luís Seoane iniciaba outros dous monumentais 
proxectos destinados á comunidade emigrante galega da Arxen-
tina. En xuño de 1954, botaba a andar o primeiro número da 
revista mensual Galicia Emigrante e, en outubro daquel mesmo 
ano, poñía nas ondas o programa de nome homónimo Gali-
cia Emigrante. Audición Radial. Editará a revista durante cinco 
anos, ata que, despois de publicar 37 números de 42 páxinas, se 
despedía, en maio de 1959, declarando que «hemos sido, con 
respecto a Galicia, el vocero de sus inquietudes en Buenos Aires 
[…], de su historia, de su cultura, de su paisaje y de su pueblo» 
(Seoane 1959). No entanto, mantería en antena a audición ra-
diofónica durante 17 anos. Cando dá por rematada esta xeira 
en xullo de 1971, atrás quedaban os máis de 850 programas 
que, entre as 14.05 e as 14.30 horas dos domingos, ofrecera 
ante os micrófonos das emisoras Radio Libertad, Radio Porte-
ño e Radio Argentino, sucesivamente. E namentres, en 1957, 
fundaba a Editorial Citania, unha nova empresa que anunciaba 
apelando á xa vella ambición de «dar a conocer Galicia en el 
exterior para los extraños a ella y darla a conocer a los propios 
gallegos en todos los aspectos de su vida cultural» ([Seoane] 
1957: 8). 

A que fin obedeceu esta constante e caudalosa actividade 
destinada á comunidade de emigrantes? Cal foi a forza motriz 
que empurrou a Luís Seoane a enarborar esta bandeira (cultural 
e política) con tanta teimosía? Unha das súas máis constantes 
lamentacións, reiterada decenas de veces en cartas a amigos, será 
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a de encontrarse orfo dun pobo co que se comunicar e entender, 
pexa especialmente dramática para alguén coma el que partía 
dunha concepción do labor intelectual e artístico que lle esixía 
formar parte dunha cultura e das xentes que a alimentaban, por-
que nelas estaban, a un tempo, a fonte da súa inspiración e o 
destino do seu traballo. Durante os máis de 35 anos que residirá 
en Bos Aires procuraría paliar en parte esa substancial e existen-
cial carencia a través da comunidade galega de emigrantes, na 
que se integrará e a cuxo servizo poñerá a súa grandiosa dimen-
sión intelectual, oceánica erudición, personalidade laboriosa e 
creativa, e tamén o extraordinario prestixio que atesourará can-
do, tempo despois, é xa un artista de renome. 

Certamente, a dignificación de Galicia e da súa cultura cons-
tituirá unha das metas que vai perseguir, proxectando, «dentro 
e fóra da colonia galega, unha imaxe de Galicia culta, suxestiva, 
plural, fonda» (Alonso Montero 1994: 52). Emporiso, non será a 
de menor alento, comparable en alcance a calquera das múltiples 
que se propoñerá, incluída a persoal das conquistas na súa carrei-
ra artística, a que emprende coas misións de instruír e de ilustrar 
os miles de galegos e galegas radicados na Arxentina, e de lograr 
involucrar as podentes organizacións de emigrantes nese afán, do 
mesmo xeito que Castelao o procuraría, ata o ano da súa morte 
en 1950, no ámbito da acción política, con iniciativas de dife-
rente natureza, entre as que sería un exemplo paradigmático a 
creación, en decembro de 1941, de Irmandade Galega, organi-
zación política cuxa militancia estaría conformada maioritaria-
mente por emigrantes e só por un número menor de exiliados, 
entre eles o propio Seoane (Núñez Seixas 2011: 114). 

Para o director da revista Galicia do Centro Galego e editor de 
Galicia Emigrante, darlle continuidade á tentativa de edificación 
social e política da Segunda República significaría sempre tras-
ladar ata A Arxentina aquela república ateniense filla da Institu-
ción Libre de Enseñanza que lle confiara, en non pouca medida, 
á educación e á cultura o seu porvir. Non en van, abrazado a ese 
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espírito e con esa estratexia na cabeza, fora nos anos da Repúbli-
ca un dos fundadores do Comité de Cooperación Intelectual de 
Santiago de Compostela e puxera a andar, con Arturo Cuadrado, 
a idealista e peculiar Resol. Hojilla Volandera del Pueblo, con cuxa 
sinxela e vistosa plana multicolor, que se difundía gratuitamente 
por feiras e mercados, procurara facerlles accesible e atractiva ás 
xentes do común a obra de voces senlleiras da literatura universal 
(Manuel Antonio, Teixeira de Pascoaes, Charles Baudelaire, Fe-
dor Dostoievski, Paul Verlaine…). Luís Seoane nunca abdicaría 
deste ideario, que el concibe como unha esixencia moral, consis-
tente en arrogar para o seu traballo unha función pedagóxica27, 
ideario e esixencia que quedarán patentes, unha e outra vez, en 
todo o que fai, como cando está a traballar na modelaxe dunhas 
figuras de cerámica: «Desde hace días puedo […] tallar una serie 
de jarras con cabezas de personajes medievales gallegos con la 
intención de que la historia de este país se aprenda en bazares y 
en tiendas, que parece ser la única manera de hacer popular esa 
historia» (Ferreiro Fente 1992: 545)28.

O esquemático relato realizado ata aquí verbo das relacións de 
Luís Seoane coa comunidade galega de emigrantes na Arxentina 
abrangue un período de máis de 30 anos. As múltiples referencias 
cronolóxicas consignadas van desde o inverno austral de 1939, 
momento en que asume a dirección da revista Galicia do Centro 
Galego de Bos Aires, ata o 18 de abril de 1971, cando se despide 
dos oíntes do programa Galicia Emigrante porque, 48 horas máis 
tarde, el e a súa muller emprendían a primeira dunha sucesión de 
viaxes eventuais de ida e volta orientadas ao definitivo asentamen-

27 Entre os múltiples exemplos de iniciativas que ilustran esta intención pedagóxica 
arrogada ao seu traballo, atópase a Asociación Gallega de Universitarios, Escritores 
y Artistas (AGUEA), unha especie de universidade popular ou ateneo que Seoane 
e outros os exiliados fundan, en Bos Aires, en xuño de 1956 «para cooperar con 
todos los emigrados» ao «renacimiento cultural, político y económico [de Galicia]» 
(Seoane 1956: 1).

28 Carta de Luís Seoane a Lorenzo Varela datada, no Castro de Samoedo, o 11 de 
xullo de 1967.
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to de ambos na Coruña. Aquel desiderato dun pronto retorno 
a Galicia, fraguado nos afastados primeiros anos da década dos 
corenta, deviñera, finalmente, nunha quimera. Aínda que a Se-
gunda Guerra Mundial remataría, en 1945, coa vitoria do ban-
do aliado, o complexo taboleiro político internacional xurdido 
durante e após o conflito e mais a ulterior emersión da Guerra 
Fría acabarían por propiciar a completa consolidación do réxime 
franquista. Esvaecida toda fe nunha restauración do réxime repu-
blicano en España e perdida toda esperanza dun retorno seguro 
(Hoyos Puente 2019: 26), o exilio vivirá, durante estes anos, os 
peores momentos do desterro. Os exiliados e exiliadas radicados 
na Arxentina haberían de ter que afrontar, ademais, a chegada 
do xeneral Juan Domingo Perón á presidencia da República en 
1946, unha adversidade a maiores que se viña sumar ao senti-
mento de estar vivindo unha segunda derrota, e moitos deles co-
mezarán a considerar a opción de se iren do país cara a destinos 
cunha conxuntura política e económica máis propicia. Así o farán, 
en 1948, Xosé Otero Espasandín e a súa familia tras residiren en 
Bos Aires ininterrompidamente desde a súa chegada en marzo de 
1941. O emotivo momento da despedida inspiraralle a Luís Seoa-
ne unha crónica epistolar que, por reveladora de cal era o estado 
de ánimo entre as xentes do exilio, paga a pena reproducir:

El domingo pasado embarcó para EE.UU., para hacerse cargo 
de la cátedra que le concedieron. No te puedo describir la alegría 
de Espasandín, Alicia y Cuqui y la tristeza de los que quedamos. 
Estuvimos en el barco […] Dieste y Carmen, Colmeiro y Emi-
lia, Baltar y Mireya, Maruja y yo, y dos norteamericanos ami-
gos 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 cuándo vol-
veremos a vernos ni si volveremos a vernos jamás. Los que emi-
gran tienen un país de referencia: Galicia, España o el que sea, a 
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donde esperan volver algún día para encontrarse con los suyos, 
sus amigos. Nosotros no tenemos ni esto. Prieto, la política y 
todos se encargaron de que ese país no exista para nosotros29.

A marcha de Xosé Otero Espasandín non era allea, asemade, 
ao declive que estaba a experimentar a economía arxentina e, máis 
en concreto, o sector editorial, eido en que este mestre e pedago-
go, como boa parte da elite intelectual e artística exiliada en Bos 
Aires, atopara acubillo laboral durante os anos previos. Entre os 
artistas plásticos, París comezará a exercer unha particular atrac-
ción desde o momento en que se converte, segundo afirma Ro-
drigo Gutiérrez Viñuales (2007: 92), «no centro de loita contra o 
réxime franquista en cuestións artísticas, da man de Picasso». En 
1949, Luís Seoane, talvez influído polo exemplo de Manuel Col-
meiro, quen un ano antes abandonara Bos Aires para se establecer 
na capital francesa, decide realizar a mesma viaxe a Europa. Era a 
primeira vez que poñía os pés no continente desde 1936. 

FARDEL DE EISILADO

Xénese, estrutura e significado

O 15 de xuño de 1949, Luís Seoane envíalle, desde París, unha 
extensa carta a Francisco Fernández del Riego na que, entre 
outras cousas, lle di:

Estoy en París desde hace exactamente dos meses gozando 
nuevamente de Europa. […] Aquí se puede decir que no he 
visto a nadie y ni siquiera hecho nada por mis cosas, ni traté 
de comenzar a ejecutar ninguno de los proyectos que había 
pensado en Buenos Aires. Ando por las calles, visito las iglesias 
y los palacios y veo pintura. […]

29 Carta de Luís Seoane a Lorenzo Varela sen data, pero probablemente escrita entre 
o 22 e o 28 de agosto de 1947. Por aquelas datas, Lorenzo Varela residía no Uruguai.
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Esta es una ciudad maravillosa y aun pasando como pasa 
un momento de crisis vale la pena vivir en ella. Yo tendré, por 
razones de familia, que volver a Buenos Aires a pasar un año 
más mientras mis padres van a esa, pero luego o me vengo a 
vivir aquí o me voy para esa, a vivir en una aldea cualquiera de 
la costa. Estoy harto de aquella vida de Buenos Aires y de aquel 
clima y de las gentes de esa ciudad. […] Aquí por lo menos 
creo haber vuelto a encontrar en el rostro de las gentes de París 
las caras de las gentes de ahí, pues los gallegos de Bs. As. ni 
siquiera conservan sus características raciales. 

Case catro meses despois, Fernández del Riego recibía, agora 
desde Londres, segundo lugar de destino de Luís Seoane en Eu-
ropa, outra misiva de apenas dez liñas, na que se facía evidente 
unha mudanza no estado de ánimo do remitente30:

Salgo de Londres hacia Buenos Aires el día 15 de este mes [ou-
tubro], es decir el sábado que viene, en el “Highland Princess”, 
barco de la Mala Real Inglesa que para una o dos horas en Vigo. 
Me gustaría mucho verte lo mismo que a Maside si está en esa. 
A mí es casi seguro que no me dejen bajar pues viajo en tercera 
clase y me gustaría que tú hicieses lo posible por venir a bordo.

[…] Esto es todo, pues espero hablar contigo en esa. Siento 
mucho tener que pasar por Galicia de la manera que voy a 
pasar, sólo viendo durante unas horas su costa ¿hasta cuándo?

Que sucedera para que aquel optimismo do inicio da viaxe 
deviñera na emoción de desencanto que se advirte na segunda 
das cartas? Na primeira, seguramente impelido pola obriga de 
manter certa cautela a causa da vixilancia á que estaba sometida 
a correspondencia en España, Luís Seoane omitira que unha 
das razóns que o levara a París era participar, en representa-
ción da Asociación Argentina de Artistas Plásticos, no Con-

30 Carta do 9 de outubro de 1949.
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greso Mundial de Partisanos da Paz que tivera lugar, na capital 
francesa, entre os días 20 e 25 de abril. Este Congreso, como o 
organizado un ano antes en Wroclaw (Polonia) e os que terían 
lugar, en anos posteriores, en numerosas cidades de Europa e 
América, inscribíase dentro da política de diplomacia branda 
desenvolvida pola Unión Soviética no duro contexto da Guerra 
Fría. Dito doutra forma, tratábase da resposta socialista a un 
novo campo de intervención onde ambos os bloques estaban a 
despregar, en paralelo á competición armamentista, operacións 
tácticas de propaganda, cuxa lóxica Manuel Aznar Soler (2018: 
2) explica nestes termos: «si la propaganda de los Estados Uni-
dos asumió la palabra “libertad” como bandera anticomunista, 
la Unión Soviética enarboló la palabra “paz” como bandera an-
ticapitalista contra el imperialismo norteamericano en aquella 
“guerra fría” cultural». 

Á cita de París acudirían intelectuais e artistas de renome de 
medio mundo, entre os que haberá militantes comunistas par-
ticularmente, pero tamén os coñecidos como «compañeiros de 
viaxe» e mais figuras notables da cultura e da intelectualidade 
para nada fascinadas polo ideal e praxe comunistas, que conco-
rreran a aquel encontro, ao reclamo da palabra paz, inquietados 
pola ameaza real dunha solución nuclear ao conflito que os Es-
tados Unidos de América viñan propugnando. Durante aqueles 
días, o pintor galego coñecerá persoalmente a Pablo Picasso, a 
quen incluso visita no seu estudo da rue des Grands-Augustins 
(Seoane 1954: 8), e durante os meses posteriores compartirá 
momentos de conversa e lecer con outros exiliados republica-
nos nos que, con toda probabilidade, o tema central é o réxime 
de Franco e o seu inevitable afianzamento político, así como o 
papel que estaban a representar os gobernos dos países da Eu-
ropa occidental no contexto da Guerra Fría. Á luz do que oe, 
ve e percibe, decatarase de que nin a aspiración de establecerse 
en París nin o soño de regresar a Galicia resultaban propósitos 
factibles, cando menos naquel preciso momento.
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Luís Seoane completaría o seu periplo europeo en Londres, 
onde asiste «como espontáneo curioso a un congreso de inte-
gración de las artes»31 —un acontecemento certamente impor-
tante para el, porque alí coñecerá os admirados artistas Her-
bert Read e Henry Moore— e mesmo chegará a realizar unha 
exposición, para o que contaría coa axuda de Plácido Castro, 
exiliado en Inglaterra desde había pouco tempo. 

Xa na viaxe de volta a Bos Aires a bordo do Highland Prin-
cess, terá a oportunidade de ver e conversar con algúns vellos 
amigos durante o breve tempo que o barco fai a anunciada escala 
no porto de Vigo. Daquela experiencia que viven el e a súa dona 
relatará, transcorridos moitos anos, que (Fernández 1985: 356): 

En el viaje de regreso a Argentina, al pasar cerca de las costas de 
Galicia, escribo un poema que titulo «Dende o Highland Prin-
cess». Fondeamos en el puerto de Vigo y nos decidimos a bajar. 
Estamos con Valentín Paz Andrade, Paco del Riego, Colmeiro, 
Álvarez Blázquez. Visitamos el taller de Maside y volvemos con 
mucha tristeza al barco. Sólo estuvimos tres horas. 

Sobre o que aconteceu durante aquelas tres horas, Xesús 
Alonso Montero (1994: 64), a partir da información que lle pro-
porciona Maruxa Fernández, achegará, na súa «biografía intelec-
tual» de Luís Seoane, tres datos a maiores, algún moi relevante: 
ao encontro asiste tamén o pintor Laxeiro, todos xuntos «xantan 
na taberna do Eligio» e a policía está vixiando permanentemente 
e acabará fichando a todos os integrantes do grupo32.

O que realmente cómpre destacar agora é que a bordo do 
Highland Princess ten lugar a xénese de Fardel de eisilado, sen 
que o seu autor teña aínda en mente emprender ningún proxec-

31 Carta a Enrique Azcoaga do 11 de febreiro de 1967.

32 A policía sabía moi seguramente que Luís Seoane viña de participar no congreso 
de París. De feito, nunha carta que lle envía á capital francesa o día 24 de xuño de 
1949, Fernández del Riego dille a Seoane que: «Días pasados te vi retratado, en com-
pañía de Picasso, en la revista madrileña Semana».
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to poético destinado ao prelo. Aguilloado por un sentimento 
de derrota persoal («Mais un día voltarei, derrubado…» e xe-
racional («Vexo […] aos amigos queridos […], sometidos en 
espesas, mouras tebras»), acomete, pola pura necesidade de ex-
presar o seu desacougo, a composición de «Dende o Highland 
Princess», o segundo dos dous poemas que utilizará a xeito de 
pórtico cando, pasados xustamente tres anos, se decida a publi-
car o seu primeiro libro de poemas. Durante a travesía, o artista 
dedicarase, así mesmo, a debuxar, exercicio para o que lle servi-
rán de inspiración e modelo os emigrantes que comparten con 
el as longas horas de ocio no «combés de terceira» do barco. Re-
trataraos con estas palabras en 1957 (Seoane 1994: 143-145)33:

A pasaxe de terceira clase que se dirixe a Buenos Aires está 
composta na súa maioría por emigrantes galegos. […] Os in-
gleses e dinamarqueses fan vida aparte, poden ademais con-
sumir cervexa no salón de estar e distraer o tempo en pasar-se 
uns a outros informes de toda clase sobre o novo país a onde 
acoden. No fondo agardan que a súa própria nacionalidade 
lles siva de credencial para o traballo futuro.

Os emigrantes galegos non piden informes de tipo prácti-
co, en todo o caso perguntan como é tal ou cal rúa onde vive 
un familiar. Apenas vai ao salón de estar, non consome cervexa 
pois non pode pagá-la. O seu diñeiro chegou, a duras penas, 
para costear-se a longa viaxe e o seu día transcorreu na cuberta 
do barco. Non gastan apenas cartos. Non se intercambian im-
presións prácticas porque todo o seu porvir se converteu desde 
a súa saída de Vigo, en aventura e azar, mais son os dominado-
res da cuberta do barco, da canción e da alegría.

A través da correspondencia que Luís Seoane mantén con 
algúns amigos, especialmente con Francisco Fernández del Rie-
go, é posible reconstruír con certo detalle o longo e meditado 
33 «Estampas de emigrantes», Galicia Emigrante, emisión radial do 22 de decembro 
de 1957.
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proceso de acrisolamento que dará lugar á publicación de Fardel 
de eisilado en novembro de 195234, xustamente tres anos des-
pois daquela singradura do artista desde Londres a Bos Aires, 
con escala no porto de Vigo. Grazas a estas cartas sabemos que, 
sobre abril ou maio de 1951, está a traballar en pinturas inspira-
das nos bosquexos que realizara no Highland Princess: «Tengo 
algunos óleos nuevos, algunos con motivos de emigrantes, en 
camarotes, en cubierta, durmiendo, es un tema que pienso con-
tinuar desarrollando porque me parece que con él puedo unir 
las realidades de Galicia y este país»35. O artista, certamente, da-
ríalle continuidade ao tema e o 15 novembro dese ano escríbelle 
a Francisco Fernández del Riego unha extensa carta onde, na 
súa parte final e a xeito de despedida, introduce, sen preámbu-
los nin circunloquios, estas breves liñas: «Te envío aparte unos 
poemas que no me gustaría enseñases a nadie y que posible-
mente forman parte de un álbum con dibujos de emigrantes. 
Probablemente se llamará Fardel de emigrantes. Dime que te 
parece. Escríbeme». E 15 días máis tarde, tamén por vía postal, 
revelaralle a Lorenzo Varela que: «Para hacerte la competencia 
me he puesto a escribir poemas en gallego con la pretensión de 
hacer un álbum de dibujos de emigrantes en los que los poemas 
irán como de pies o intercalados» (cit. por Axeitos 2004: 28)36. 

De ambas as mensaxes despréndese que o que Luís Seoane 
está a concibir inicialmente é un álbum de debuxos ilustrado 
con poemas e non aínda un poemario propiamente dito, idea 
que lle emerxerá e á que lle irá dando forma durante os meses 
posteriores. Así, o 5 de marzo de 1952 ponse de novo en con-
tacto con Fernández del Riego, a quen informará de que: 

34 No colofón consta o 12 de novembro como data de impresión. O 22 de novem-
bro Seoane escríbelle a Fernández del Riego que o libro «está a punto de salir hoy o 
mañana».

35 Carta de Luís Seoane a Lorenzo Varela sen datar. Por outros datos aos que nela se 
fai referencia, pódese aventurar que se escribiu sobre abril ou maio de 1951. 

36 Carta datada o 1 de decembro de 1951.
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Terminé estos días Fardel de Emigrantes, no sé aún si se lla-
mará así el pequeño libro de poemas y dibujos y aún no sé 
siquiera si lo editaré. Te decía en las otras37 que había corregido 
mucho los poemas que tú tienes de manera que alguno se pa-
rece a las copias que están ahí e hice unos ocho más, cuatro de 
los cuales componen una Cantiga aos Emigrantes.

Finalmente, si editará o libro, pero cun título diferente ao anun-
ciado e, ademais, como poemario autónomo, que ilustra servíndo-
se, segundo lle confesará a Carlos Maside, dos «apuntes que había 
hecho en el barco cuando regresé en el 49» (Seoane 1991: 75)38. 
Para a execución destas ilustracións, Seoane regresará ao patrón for-
mal e compositivo do décimo terceiro debuxo incluído en Trece es-
tampas de la traición (1937) —«O camiño que aínda quedou…»—, 
un precedente que ben pode considerarse a primeira mostra dunha 
evolución cara a un «imaxinario máis lírico e clasicista», de clara 
influencia picassiana, que Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2007: 70-
-71) advirte, porén, a partir de 1939 e constata como consolidada 
nos debuxos que o artista galego realiza para o álbum da súa autoría 
Homenaje a la Torre de Hércules (1944) e para o libro de poemas de 
Rafael Alberti El ceñidor de Venus desceñido (1947).

As diferenzas estruturais e textuais entre aquel inicial «Fardel 
de emigrantes» e o definitivo Fardel de eisilado, alén do feito ben 
significativo do cambio de título, son abundantes e moi profun-
37 Refírese concretamente a unha carta datada o 1 de marzo de 1952, na que se pode 
ler: «[…] te expresaba mi satisfacción porque te hubiesen gustado mis poemas que 
creo ahora bastante mejorados por nuevas correcciones y que con otros más y dibujos 
constituirán un librito Fardel de Emigrantes con lo cual me gustaría dar aproximada-
mente el clima de la emigración».

38 Outros debuxos desta serie destinaraos ao álbum Paradojas de la torre de marfil    
—publicado en 1952 e, polo tanto, coevo do libro de poemas—, pero, neste caso, 
con textos ao pé, que, segundo lle confesará a Fernández del Riego o 17 de xullo de 
1952, «tuve que traducir […] del gallego al castellano para no tener que quedarme 
con la edición casi íntegra en casa». Recuperará a lingua orixinal dos textos cando re-
edite os debuxos en Carantoñas e outros dibuxos (1977). Os pés matizan o significado 
e a intención das ilustracións, como aquel que acompaña a escena na que se retratan 
catro emigrantes ociosos sobre a cuberta do barco: «Teñen de sere divisas».
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das, cotexables grazas a que o documento mecanoscrito de 12 
páxinas cos primixenios poemas que acompañaba a carta que 
Seoane escribe o 15 de novembro de 1951 se conserva, na actua-
lidade, nos fondos da Biblioteca Colección de Arte Francisco Fer-
nández del Riego, custodiados na Fundación Penzol39. Aquí imos 
restrinxir a nosa atención ás disimilitudes que, canto á estrutura, 
se perciben entre aquel documento e mais o libro editado, pois 
as que atinxen ao plano textual quedan fóra dos propósitos deste 
estudo. Tales diferenzas poden observarse na seguinte táboa:

Fardel d-emigrantes Fardel de eisilado

1 Eu, Ramón Cernadas, povoador 
gallego. 1780

1 O Pintor eisilado

2 Eu, Ramón Cernadas, anos des-
pois. 1795

2 Dende o Highland Princess. Outo-
no de 1949

3 Eiquí morreu Ramón Cernadas. 
¿1800?

3 Ramón Cernadas
Eu, Ramón Cernadas, povoador ga-
lego. 1780
Eu, Ramón Cernadas, anos despois. 
1795
Eiquí morreu Ramón Cernadas. 
¿1800?

4 Naufraxio do Borussia. Noticia do 
2 de decembro de 1880

4 O ponte de Brookyn. Derradeiro 
terzo do século XIX

5 Carta ao segundón. 7 de setembro 
de 1897

5 Un ollo soio. Arca. Segunda decena 
deste século

6 O ponte de Brooklyn. Derradeiro 
terzo do século XIX

6 Emigrantes nunha data calque-
ra 

7 Un ollo soio. Arca. Segunda decena 
d-este século

7 Cantiga aos emigrantes
Pic-nic
Os emigrantes
As forzas vivas
As sociedades

8 Emigrantes n-unha data calquera 8 Building castles in Spain

9 Volta do vello emigrante. Tapiz

39 Cartapacio FR-CA-239/001.
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Conforme se pode apreciar, Luís Seoane conserva seis dos oito 
poemas do proxecto primixenio —que somete a un profundo 
proceso de reescritura— e engade outros oito de nova factura40; e 
non deixa de merecer ser destacado o feito relevante de que conste 
naquela primeira copia enviada a Fernández del Riego e forme 
parte do poemario editado «Un ollo soio», un poema, verbo do cal 
hai razóns abondas para conxecturar, á luz dos trazos estilísticos e 
temáticos que nel se aprecian, que é unha composición da época 
republicana, que o poeta rescata do celeiro da biografía persoal 
adaptándoa ao tema xeral do libro mediante a adición dunha es-
trofa final de nova elaboración41. Secasí, o poeta non consegue que 
a súa intercalación non se acabe percibindo como un elemento 
anómalo, pois desbarata, en non pouca medida, a estrutura ben 
articulada e pechada do poemario, asimetría que soubo apreciar a 
investigadora Helena González Fernández (1994: 117):

Aínda que pretende se-lo terceiro episodio desta historia da 
emigración (transcorre na segunda decena do século xx), «un 
ollo soio» rompe coa unidade no ton e no punto de vista do 
resto dos poemas da serie pois ofrécenos unha visión da emi-
gración desde Galicia, desde as viúvas de vivos […]. 

O que verdadeiramente veñen a demostrar as alteracións que 
se observan entre as versións primeira e definitiva do libro é que, 
durante o decurso da escritura dos poemas, Luís Seoane toma a 

40 Miguel Anxo Seixas Seoane atopará na Fundación Luís Seoane e exhumará (2010: 
615-618), sen vinculalos a Fadel de eisilado, os poemas desbotados «Carta ao segun-
dón. 7 de setembro de 1897» e «Naufraxio do Borusia. Noticia do 2 de decembro de 
1880». Trátanse de versións posteriores e máis elaboradas respecto das que se poden 
ler no documento que recibira Fernández del Riego. Xunto cos dous poemas, este 
estudoso editará un terceiro, titulado «28 de novembro de 1720», que non consta 
nin na copia mecanoscrita nin no poemario, aínda que as súas características temáti-
cas e formais conducen a considerar que foi escrito, naquel intervalo de tempo, coa 
intención de integralo nel.

41 Xesús Alonso Montero (1991: 6) considera que o poema está inspirado nalgunhas 
pasaxes da peza teatral Barca do inferno, de Gil Vicente.
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decisión, nun momento dado, de conferirlle ao proxecto un sig-
nificado distinto a aquel que concibira cando o iniciara. A nova 
orientación que lle dá á empresa esixiralle realizar mudanzas 
substanciais, entre elas a moi significativa do cambio do título, así 
como a inclusión ao inicio, a xeito de proemio, de dous poemas 
tematicamente necesarios, pero que supoñen unha singularidade 
no conxunto da obra, porque neles o poeta acode excepcional-
mente ao recurso da vivencia persoal e da experiencia íntima. Así, 
no poema que abre o libro, o titulado «O pintor eisilado», Luís 
Seoane poetiza sobre o drama de ter que alimentarse do puro 
recordo para poder realizar o seu labor artístico, unha fatalidade 
á que de forma recorrente fará referencia en innumerables cartas, 
principalmente nas que teñen como destinatario ao pintor Car-
los Maside, a quen lle confesará que (Seoane 1991: 96)42:

No puedo, porque no sabría hacerlo, hablarte de mi pintura 
pero, si una cualidad tiene, que es la que yo defiendo y la que 
ven aquí los demás en ella, es precisamente su voluntad de 
ser gallega, de estar unida a Galicia, en su franqueza y en sus 
temas. […] Pero el asunto de mi obra son siempre personajes 
gallegos, de la montaña o del mar y emigrantes y tienen que 
ver desde luego con mis dibujos actuales. […] Rembrandt y 
Van Gogh, aparte de su genio, estaban rodeados de su mundo 
y del mundo que les gustaba, en el caso mío, al lado del de 
ellos el caso de un enano, yo me estoy nutriendo del recuerdo 
del mundo que a mí me atrae y digiriéndolo a la manera del 
camello. Cualquier otro mundo con el que pueda simpatizar 
cercano a donde vivo y cuya cercanía se remonta siempre a 
cientos de kilómetros, termina por cansarme y aburrirme por 
su falta de matices y de humanidad. 

Aínda que parece evidente que a decisión de substituír «emi-
grantes» por «eisilado» non é allea ao novo rumbo que lle impri-

42 Carta datada o 23 de febreiro de 1954. 
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men ao libro os poemas «O pintor eisilado» e «Dende o Highland 
Princess», cómpre abundar noutras motivacións, algunhas de 
natureza esóxena non ligadas ao acto puramente poético, co 
obxecto de aquilatar o significado de Fardel de eisilado. 

Durante a década dos anos corenta, os homes e mulleres que 
se viran forzados a abandonar a península a consecuencia do 
levantamento militar de xullo de 1936 vacilaron na forma de se 
referiren a si mesmos, e utilizarían para tal fin, cando menos os 
radicados na Arxentina, os termos «emigrado», «refuxiado» ou 
«exiliado» indistintamente (Ortuño Martínez 2018: 39), aínda 
que tampouco serían infrecuentes os de «transterrado» ou «des-
terrado». E non deixa de ser certamente revelador que, na rela-
ción epistolar que mantén con amigos e coñecidos, Luís Seoane 
eluda decote o uso destes substantivos e empregue maiormente 
expresións do tipo «os que aquí vivimos», «os que nesta nos 
encontramos» e outras de semellante fasquía, cando está a falar 
de si mesmo e dos correlixionarios do seu círculo máis próxi-
mo. Emporiso, mentres naquela primeira época resultou ser, 
curiosamente, a máis «exótica» (Gracia / Ródenas 2011: 27), a 
partir de comezos dos anos cincuenta a palabra exilio comezará 
a impoñerse sobre as demais e, corolariamente, a asumir trazos 
semánticos, non sempre presentes nas outras denominacións, 
que aludían de xeito específico ás motivacións políticas da ex-
patriación e aos sentimentos de alienación e derrota das xen-
tes que estaban a vivir o drama da ruína do seu proxecto vital 
nos países onde atoparan un lugar de acollida. Con todo, exilio        
—como tamén emigrante— sempre se caracterizaría por ser un 
termo de mollóns semánticos cambiantes e difusos, segundo 
queda demostrado nos múltiples estudos que se realizaron co 
obxecto de dilucidar e delimitar os diferentes referentes aos que 
a palabra aludiu ao longo da historia43. En 2014, o historiador 

43 A ardua tarefa de definición e tipificación do exilio galego republicano desde unha óp-
tica centrada nos elementos que o singularizaron en relación con outros exilios hispánicos 
realizouna Xosé M. Núñez Seixas en «Itinerarios exiliados. Sobre a especificidade do exilio 
galego de 1936», capítulo terceiro do seu libro O soño da Galiza ideal... (2016: 68-151).
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Fernando J. Devoto (2017) dedicará unha conferencia a «pen-
sar simultaneamente al emigrante y al exiliado» (ibídem: 99), 
no contexto concreto da Arxentina, a partir dos significados 
que encerraron as palabras emigración e exilio en obras lexico-
gráficas ou literarias latinas, castelás, francesas, inglesas e italia-
nas desde a antigüidade ata a época contemporánea, e concluirá 
que (ibídem: 121):

Muchos paralelismos pueden realizarse entre esas dos figuras 
emblemáticas del siglo xx, el exiliado y el emigrante. Muchas 
ventajas pueden encontrarse en compararlos o en indagarlos 
en paralelo, al menos eso hemos querido mostrar. Sin embar-
go, […] reaparece una diferencia quizás originaria entre ambas 
figuras. El exiliado nos interroga sobre las personas y la arbitra-
riedad del poder. El emigrante moderno nos interroga sobre el 
capitalismo y la desigualdad social. Dos preguntas distintas, o 
desde ángulos distintos, sobre la condición humana.

Desde esta óptica, Fardel de eisilado pode interpretarse como 
o resultado do acto de pensar o emigrante e o exiliado asemade 
que leva a cabo o poeta Luís Seoane —«un lóxico apaixoado», 
chamaralle Basilio Losada (1977: 13)— tomando como fontes 
de saber o manancial da súa propia experiencia, as vidas dos 
emigrantes cos que convive e traballa en Bos Aires e mais as 
historias de galegas e galegos anónimos, pero que tiveran exis-
tencia real, ausentes nas crónicas e na historiografía oficiais da 
emigración tanto de Galicia como dos países en que se radica-
ran. A conclusión á que chega o poeta tras realizar este exercicio 
de lóxica poética é que emigración e exilio constitúen só en apa-
rencia mundos paralelos, pois, en puridade, ambos converxen 
nas razóns últimas que os orixinan, igualándoos e facendo deles 
unha idéntica realidade, aínda que mostre diferentes facianas. 
En consecuencia, o eixe temático arredor do que xira Fardel de 
eisilado é a exclusión social á que se ven confinados homes e 
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mulleres, sexa porque cuestionan ou combaten o poder, sexa 
porque non hai lugar para eles e elas na estrutura social e eco-
nómica implantada tanto no país do que se van como naquel ao 
que chegan, onde sofren unha segunda exclusión e viven allea-
dos. Abandonado o proxecto inicial, a palabra que mellor vai 
expresar a intención do poeta non será «emigrantes», senón «ei-
silado», cuxo significado connotativo preciso irá construíndo e 
precisando poema a poema, como no que se titula «Emigrantes 
nunha data calquera»:

De alá saímos os senlleiros, os inadatados,
os condanados inxustamente, os que procuran o pan,
os xogadores, os perseguidos, os arrichados,
tamén o xusto, o argalleiro, o luxurioso, o san,
e as ponlas frorescentes dos linaxes abafados.

[…]
Eiquí viñemos todos ó caso, vivendo esgazados
das costumes coñecidas, do acento común, da canción
labrada pol-os avoengos i-o tempo. Vivendo mudados
nunha xeografía difrente, pol-os negocios, a corrución,
que da terra de orixen farannos cicáis pra sempre desleigados.

Recepción en Galicia, lectura crítica e fortuna

Luís Seoane confesaría pouco antes de morrer que Fardel de ei-
silado fora «uno de mis libros más queridos» (Fernández 1985: 
357). Quen así se pronunciaba era alguén de cuxa inspiración, 
creatividade e infatigable dedicación á actividade de editor ao 
longo de corenta anos resultaran decenas e decenas de pezas 
bibliográficas, de autoría tanto propia como allea, entre as que 
abundaran alfaias das do tipo de Homenaje a la Torre de Hércu-
les. 49 dibujos por Luís Seoane (1944), álbum de debuxos que 
merecera da American Institute of Graphic Arts en 1945 o pre-
mio a un dos dez mellores libros editados no mundo durante o 
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decenio anterior. A querenza que Luís Seoane manifestaba no 
treito final da vida por Fardel de eisilado era a constatación do 
vivo amor por unha obra que mantivera inalterado desde o mo-
mento orixinal en que a concibira. O especial apego polo libro, 
do que son testemuño os profusos parágrafos que lle dedica na 
correspondencia que cruza con achegados e amigos nos meses 
posteriores á súa publicación, tiña as raíces chantadas en razóns 
íntimas, en nada alleas ao feito xa referido liñas máis arriba de 
que el, como todo o exilio, estaba a vivir a comezos da década 
dos anos cincuenta os peores momentos do desterro. Do seu 
persoal desacougo será testemuño privilexiado naquelas datas 
Carlos Maside, correlixionario e amigo fraterno desde a xuven-
tude (Seoane 1991: 73)44:

Cuesta mucho esperar por aquello que jamás llega y que en 
mi caso, en el caso de todos, nuestra esperanza primera, fun-
damental, estaba cifrada, está, en el regreso. […] Ahora somos 
como barcos desmantelados en el medio de la tormenta. Ya 
apenas nos queda el fervor del futuro que nos gobierna. Pero 
aún tenemos esperanza en ese futuro. […] Ahí trabajáis y vues-
tro trabajo aún en el silencio tiene un destino, nosotros si lo 
hacemos ya no tenemos un pueblo con el que comunicarnos 
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.

Se neste contexto e destes estímulos xurdira en Luís Seoane 
a necesidade de escribir Fardel de eisilado, desde o momento 
en que o libro de poemas sae á luz, a súa preocupación prin-
cipal, que vive con especial angustia, centrarase en conseguir 
divulgalo en Galicia, porque, como lle di a Francisco Fernán-
dez del Riego: «lo que más deseo es que se conozca ahí, ya que 

44 Carta do 14 de novembro de 1952.
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él no significa otra cosa que el mensaje de un gallego aislado 
dirigido a los que están en Galicia y principalmente a aque-
llas personas que estimo y que tengo presentes constantemente 
en mí». Contrariamente á percepción que sempre perduraría 
no propio Seoane, secundada pola maioría dos seus biógrafos 
e estudosos da súa obra, Fardel de eisilado si alcanzaría unha 
nada desestimable difusión na Galicia da época, dentro sempre 
do minoritario círculo de lletraferits, especialmente de ideario 
galeguista, interesado na poesía en galego ou en calquera ma-
nifestación literaria escrita no idioma do país naqueles anos de 
penuria cultural, represión e censura ideolóxica45. Á parte do 
empeño posto polo autor nesta empresa e do auxilio animoso 
que a el lle presta Francisco Fernández del Riego para levala a 
cabo, á divulgación do poemario editado na Arxentina habería 
de contribuír a práctica, tan común na Galicia do franquismo 
entre galeguistas e outros desafectos ao réxime, de emprestar 
e intercambiar libros prohibidos cos correlixionarios: «Tamén 
llo deixei ler a varios amigos, especialmente ós rapaces novos», 
diralle Ramón Piñeiro nunha misiva repleta de loas ao libro de 
poemas46. E, pola súa banda, Carlos Maside informarao de que 
(Seoane 1991: 76)47:

[…] se lo presté a Varela Jácome, me lo elogió mucho e hizo 
una nota sobre él en La Noche todo lo extensa que le fue po-
sible. Lo dejé luego a Manuel María, de quien tenía deseos 
lo conociese y le agradó e impresionó de veras, según since-

45 Hai constancia ou referencias de que o libro chegou ás mans de (relación non 
exhaustiva): os irmáns Darío e Xosé María Álvarez Blázquez, Manuel María, Fer-
mín Bouza Brey, Leandro Carré Alvarellos, Francisco Fernández del Riego, Celestino 
Fernández de la Vega, Ánxel Fole, Raimundo García Domínguez Borobó, Domingo 
García-Sabell, Aquilino Iglesia Alvariño, Carlos Maside, Uxío Novoneyra, Valentín 
Paz-Andrade, Luis Pimentel, Luz Pozo Garza, Ramón Piñeiro, Ángel Sevillano Gar-
cía, Pura Vázquez, Alberto Vilanova, Ánxel Xohán etc.

46 Carta do 17 de marzo de 1953.

47 Carta do 17 de febreiro de 1953. 
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ramente me dijo; él lo ha dejado a otros que van tomando 
cadena, al parecer, mientras algunos aguardan que vuelva a mis 
manos para que se lo ceda, tengo ganas de que lo lean y me 
den su opinión nuestros pequeños prohombres de la intelec-
tualidad indígena (dicho sea esto cordial y amistosamente) de 
estas tertulias compostelanas.

Curiosamente, será Benito Varela Jácome, persoa que non 
estaba de cheo no galeguismo, quen dea a primicia, na prensa 
da época, da edición de Fardel de eisilado, a través dunha nota 
breve pero amable titulada «Un libro poético de Luís Seoane», 
que publica, o 17 de xaneiro de 1953, no Suplemento de Artes 
y Letras de La Noche, compartindo páxina coa recensión que 
Manuel María lle dedicaba a Fabulario novo, de Manuel Cuña 
Novás. Ningún espazo máis se lle habería dedicar ao libro na 
prensa galega coetánea, a non ser o ocupado polo artigo «Líri-
ca odisea desgarrada», de Dr. Rabanal (Manuel Rabanal), que 
aparecería, tamén en La Noche, o 21 de marzo daquel mesmo 
ano. Neste caso, a información que de Luís Seoane e dos seus 
poemas se lles ofrecería aos lectores do vespertino compostelán 
terá un ton ben menos cordial:

Pasando por alto —y no es poco pasar— la dosis de hiel políti-
ca, autobiográfica, que rezuman su título y su amargo, injusto 
prólogo, el libro de versos que Luís Seoane nos dedica desde 
Buenos Aires merece una detenida lectura y un sereno comen-
tario. […]

Si el autor se hubiera resignado a no dar tanta rienda suelta 
a sus problemas personales, capaces de hacer sentir cristiana 
caridad —y la sentimos— pero nunca emoción estética, su 
fragmento lírico de odisea del emigrante gallego habría ganado 
en calidades ululantes, de grito y de quejumbre: elegía y treno.

Ello no quiere decir que el poeta y dibujante de «Fardel» 
tan, creo yo, fervoroso de la cuerda igualmente literaria y plás-
tica de Castelao, no haya conseguido el noble, bellamente re-
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vulsivo, efecto estético que se propuso. Concibió la redacción 
de un mensaje de desengaño, de grave y desesperada nostalgia, 
y el mensaje le ha salido —y nos ha llegado a esta Galicia suya, 
mucho menos llena de «forzas vivas» y de «cadeirádego(s)… 
que arrenega(n) da súa choiva» de lo que el poeta cree— tal 
cual el mensajero quiso hacerlo: pesimista, acre, despiadado, 
iracundo, con una espina en cada verso y un mar de amargura 
en cada espacio interlineal.

Daquela ocultación e daqueles agravios eran culpables a cen-
sura e a reprobación a que se condenaba todo autor ou autora 
cuxa obra disentise da ideoloxía oficial do réxime, outra for-
ma de exilio ao que invocará Leandro Carré Alvarellos, como 
o farían tamén Fernández del Riego, Manuel María e bastantes 
outros, para se desculpar ante Luís Seoane polo seu silencio pú-
blico (cit. por Fraguas Vidal 2015: 270)48:

Mais hai outra cras d’eisilio, do que aínda se non falou, e tor-
tura tamén. É o eisilio do que tendo os pes chantados na pro-
pia terra, sinte o seu esprito alonxado de si mesmo no espazo 
infindo. O alonxamento do esprito que [...] ten que calar as 
ideias, que desemular os pensamentos, que coutar os desexos 
de berrar moitas cousas... Eisilio que temos que padecer moi-
tos galegos na hora actual en España.

Porén, máis ca do ostracismo social ao que se confinara a súa 
obra en Galicia, Luís Seoane queixarase sobre todo —un tanto 
inxustamente— de «no conocer la opinión sincera de ellos»49, 
en alusión evidente ás persoas do contorno da editorial Galaxia 
—empresa cultural que daquela estaba a dar, non sen dificulta-

48 O traballo de Fraguas Vidal explica atinadamente as cuestións da recepción e da 
divulgación do poemario, tanto dentro como fóra de Galicia, e as circunstancias en 
que se produciron. Antes ca el, abordaríanas tamén Xesús Alonso Montero (1994) e 
María Antonia Pérez Rodríguez (2003).

49 Carta a Carlos Maside do 19 de marzo de 1953.
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des, os seus primeiros pasos— e, máis concretamente, a Ramón 
Piñeiro, quen si lle escribirá, transcorridas tres semanas, unha 
longa carta nestes termos:

E aínda che podo decir que me teño por un dos máis entu-
siastas propagadores das túas cousas entre a xente moza, pois 
heiche de confesar que, para a miña maneira de ver, a túa obra 
é unha das poucas cousas que verdadeiramente merecen estima. 
N-ila refréxase unha visión apasionada de Galicia, unha visión 
nobremente apasionada, pois sempre é nobre a pasión que nace 
da sinceridade; unha visión co-a que se podería ou non coin-
cidir si se tratase de valorar ouxetivamente os feitos, mais co-a 
que non cabe discrepancia algunha en canto que é unha inter-
pretación artística dictada pol-a sinceridade humanísima de un 
artista de gran corazón. Así é como eu a vexo. E mesmamente 
por iso é pol-o que penso que debe de ser conocida i-estimada 
entre nós50.

Ambos os intelectuais outorgábanlle á expresión lírica unha 
relevante, insubstituíble e intransferible función comunicativa, 
un punto de encontro no que, así a todo, concorrían adhesións 
e discrepancias en partes iguais. En poesía, Ramón Piñeiro e 
Luís Seoane compartían o gusto pola sinxeleza e a sobriedade 
formal, e un certo desinterese polos recursos retóricos, pero co-
lidían manifestamente na concepción que tiñan dela: intimista 
e metafísica, no primeiro (Rodríguez Fer 1989: 385); social e 
realista, no segundo. Con todo, na sincera, ao tempo que di-
plomática, carta de Ramón Piñeiro subxacía unha discordia 
de aínda maior calado, pois transcendía á puramente relativa á 
concepción que entre remitente e destinatario podía existir ver-
bo da lírica como forma de expresión: os versos de Luís Seoane 
eran unha evidente e directa alegación en contra do ideario e 
da estratexia que estaban a servir de motor ao proxecto cultural 

50 Carta do 1 de abril de 1953.
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e político chamado Galaxia, do que era principal arquitecto e 
estratego Ramón Piñeiro. Para coñecer nos seus xustos termos 
a natureza e profundidade da discordia, convén regresar á carta 
que Luís Seoane lle escribía a Carlos Maside o 19 de marzo: 

[…] lo único que lamento es el no conocer la opinión de 
ellos, aunque en algunos casos el realismo que intento y los 
temas sean del género que muchos tratan de escamotear por 
ese neo-saudismo [sic] de que hablas en tu carta y que pueden 
aplicar cómodamente a cualquier problema para no asustarse, 
o perjudicarse, con su solución racional. Allá ellos. En el fon-
do constituye un tipo, aparentemente digno, de conformismo. 
Los hechos van día a día demostrando el poco valor de esas 
convicciones y las soluciones va encontrándolas cada colectivi-
dad al margen de ellos.

A atribución de poemario icónico que se adxudicaba a Far-
del de esisilado nas primeiras liñas deste estudo obedece, en non 
pouca medida, ao cambio de orientación que a súa publicación 
en 1952 introduciu na lírica galega. Para entender en que con-
sistiu este xiro, parece pertinente referirse ao contexto en que se 
produce, asunto sobre o que se pronunciará Xosé Luís Méndez 
Ferrín (1990: 89) con estas palabras: 

[…] desde un enfoque histórico-literario, a grande aportación 
dos poetas da xeración que nos ocupa foi aquela que deno-
minaremos socialrealismo. Perdida a tradición de poesía civil, 
que informara un sector moi importante da poesía galega até 
Ramón Cabanillas, serán algúns homes da xeración de 1936 os 
que retomen esta xínea interrumpida.

Na época, ninguén era máis consciente daquela ruptura da 
tradición civil no decurso da lírica galega ca o membro do Gru-
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po da República chamado Luís Seoane51, á que el aludirá na 
carta que lle escribe a Alberto Vilanova o 19 de marzo de 1953:

Agradezo moito as verbas de alento que me fixo chegar pola 
súa carta co gallo de ter recibido Fardel de eisilado. Creo ter 
feito un libro sincero, no que intentei concederlle máis im-
portancia á anguria coleitiva que á propia neste intre en que 
os modelos da máis moza xente galega son aqueles que bus-
can máis ben eispresar o contrario […]. Tratei de continuar, 
coas miñas limitacións, a liña temática dos precursores, que eu 
supoño moi esquecidos de aqueles que se agachan nun neo-
saudosismo, cómodo, e que atopan de mal gusto falar do que 
acontece a carón de un. 

Así, pois, a publicación de Fardel de eisilado en 1952 supu-
xo un acontecemento de gran relevancia nas letras galegas, xa 
que con el irrompía, no moi rudimentario ou case inexistente 
sistema literario galego da época, a poesía socialrealista e, en 
consecuencia, un código que centraba a súa mensaxe xa non na 
sensitiva angustia do individuo, predominante na lírica hispá-
nica do momento, senón na materialidade dos asuntos e pro-
blemas sociais. Deste xeito, na historia da poesía socialrealista 
galega —cuxo referente máximo é Longa noite de pedra (1962), 
de Celso Emilio Ferreiro— o libro Fardel de eisilado cómpre 
consideralo, citando a Xesús Alonso Montero (1993: 41), «un 
fito, en certo modo o fito inaugural, porque o anterior é a pre-
historia do fenómeno». E convén destacar que Luís Seoane non 
fora estraño tampouco a algún episodio desa prehistoria á que 
se refería o profesor e investigador, na que ocupa un lugar so-
branceiro Catro poemas pra catro grabados (Bos Aires, Ediciones 
Resol, 1944), de Lorenzo Varela. Este, en realidade, non se tra-
taba dun libro de poemas, senón dun álbum con catro gravados 
en madeira de Luís Seoane, titulado María Pita e tres retratos 
51 Grupo da República é o nome que lles dá Arcadio López-Casanova aos escritores 
desta xeración.
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medioevales, onde os versos do poeta de Monterroso se interca-
laban a modo de ilustración literaria. Os personaxes retratados 
e poetizados eran María Pita, heroína popular que, en 1589, 
participara na defensa da cidade da Coruña contra o ataque 
naval do corsario inglés Francis Drake; María Balteira, famosa 
soldadeira do século xiii que os trobadores galego-portugue-
ses cantaran e, sobre todo, escarneceran en múltiples cantigas; 
Roi Xordo, líder, en 1431, da Primeira Revolta Irmandiña; e 
Adaúlfo II, bispo de Iria Flavia e Santiago no século ix que, por 
combater a corrupción eclesiástica, acabara sendo acusado de 
sodomita e sometido a un xuízo de Deus. 

Xilografías e poemas pretendían ser a réplica de dous repu-
blicanos exiliados á historiografía arqueoloxizante e á pedagoxía 
alienadora nas que o réxime franquista xustificaba e cimentaba 
a súa ideoloxía e praxe totalitarias. Fronte aos modelos irreais, 
inertes e deshumanizados de reis, santos, guerreiros e aristócratas 
do relato historiográfico do franquismo, Seoane e Varela ofre-
cían outros alternativos, representados por heroes de carne e óso, 
de homes e mulleres da historia de Galicia —negada, por certo, 
polo oficialismo da ditadura— que se caracterizaran polo seu in-
conformismo, rebeldía, ansias de liberdade ou por se opoñeren 
aos arbitrarios abusos do poder e á tiranía das convencións so-
ciais. En calquera caso, non se pode afirmar que a temática dos 
catro poemas xurdira da elección de Lorenzo Varela, dado que 
esta viña determinada —ou imposta, se se prefire— polos catro 
personaxes, tres deles medievais, representados nos gravados52, 
nin que a visión mítica que, verbo do pasado de Galicia, se 
reflectía nos versos pertencera ao universo simbólico do poeta, 
senón que hai que considerala o froito da asunción fidedigna 
de Lorenzo Varela da concepción social que da historia posuía 
o seu amigo fraterno: segundo o entender de Luís Seoane, os 
actores protagonistas do devir histórico eran tanto o personaxe 
colectivo do pobo como figuras virtuosas consideradas por el 
52 Sobre a pegada da Idade Media na obra literaria e artística de Luís Seoane, véxase 
Charo Portela Yáñez 2011.
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«condutoras» das clases populares (Villares 2019: 158). O fin 
que se perseguía coa exposición de actores históricos nos Catro 
poemas pra catro grabados non era distinto ao que Arturo Casas 
(2011: 317) lles adxudica aos personaxes das pezas teatrais de 
Luís Seoane: «A conversión do público en axente de cambio 
histórico grazas ás analoxías promovidas por unha dramaturxia 
popular de protagonismos colectivos». 

María Pita e tres retratos medioevales albergaba, en 1944, sig-
nificados e propósitos ditados pola conxuntura política daquel 
momento. No contexto de comezos da década dos anos cin-
cuenta, Luís Seoane dará un salto no tempo e botará man dun 
actor moi importante na historia da Galicia contemporánea 
para construír os relatos de Fardel de eisilado e mais de Paradojas 
de la torre de marfil (Bos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1952), 
álbum que debe ser considerado un complemento gráfico do li-
bro de poemas. Agora o protagonista é a emigración, «fenóme-
no coleitivo galego, cuios motivos principaes tén de atopar, o 
técnico especializado, na desarranxada desorgaizazón económi-
ca galega nas máis desvariadas épocas, nas persecuciós políticas 
e nos prexuícios sociáes», segundo o propio Seoane aclaraba na 
«Adicatoria e crida». E non debe causar sorpresa que, no acto 
de concibir e escribir Fardel de exiliado, dos dous libros en que 
o poeta se inspirará para a elección do argumento desde o que 
abordar o novo relato, un deles fora unha obra historiográfica: 
Historia de la ciudad de Rojas hasta 1784 (La Plata, 1950), de 
Juan Jorge Cabodi. É moi probable que, a través da lectura das 
páxinas deste libro, Luís Seoane chegase a coñecer a existencia 
da chamada Expedición de las Familias, empresa que se levara 
a cabo durante o reinado de Carlos III co obxectivo de repo-
boar con campesiños peninsulares as hostís terras da Patagonia 
arxentina, e mais a desventurada e dramática experiencia vivida 
por Ramón Cernadas, María Fernández e os tres fillos deste 
matrimonio galego, unha das seis familias que fora recrutada 
para colonizar a rexión de Rojas (Vilanova Rodríguez 1966: 
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198). A reconstrución da vivencia chea de infortunios de Ra-
món Cernadas, narrada desde o punto de vista do malpocado 
protagonista, estará presente na primeira versión do poemario e 
ocupará un lugar central na definitiva. 

Agora ben, o libro que, con toda probabilidade, maior in-
fluencia exercería en Luís Seoane á hora de xestar e afrontar a 
escritura de Fardel de eisilado será Canto general (1950), de Pa-
blo Neruda. Nesta monumental obra, axiña convertida, tras ser 
publicada, no canon da que Saúl Yurkievich denomina «poesía 
de tesis y de catequesis» (1999: 48), o poeta galego encontrará a 
semente inspiradora, o enfoque e o modelo fundamental do que 
servirse de materiais de toda índole e natureza. Así, adoptará o 
ton épico do que o poeta chileno prové os seus cantos sobre a 
epopea dos poboadores americanos, porque é o molde que me-
llor se adapta ao propósito argumental do seu libro e porque, 
ademais, como el mesmo afirmará en 1973, quería dun «país de 
poesía lírica, sacar el lirismo para hacer poesía épica de la vida 
del campesino y emigrante gallego» (Sucarrat 1977: 107). No 
entanto, Luís Seoane distanciarase da intención totalizadora e 
do ton grandilocuente e hiperbólico de Pablo Neruda, porque 
tales tesitura e linguaxe exuberante non son do seu gusto, nin 
serven e tampouco se axustan ao seu pretendido canto épico a 
unha epopea na que os protagonistas son antiheroes. Incom-
prensiblemente, este camiño aberto por Luís Seoane non terá 
continuidade, como sinalou, con acerto, Pilar Pallarés (1994: 
103): «A poesía cívica que triunfou nos anos 60-70 careceu do 
alento épico do noso autor [Luís Seoane] e caiu en demasiadas 
ocasións no prosaísmo de escasos voos»53.

Secasí, Luís Seoane si seguirá o ronsel de Pablo Neruda no 
plano formal e adoptará un estilo puramente elocutivo —do 

53 Seguindo o exemplo de Luís Seoane, pero tomando como modelo estético a Pablo 
Neruda, Valentín Paz-Andrade escribirá, en 1955, Canto do pobo disperso e, en 1980, 
Canto reuncial de Galiza, dous poemarios nos que aborda a temática da emigración 
desde unha perspectiva épica. Ningún destes dous poemarios coñecería a luz ata 
2012 (Paz-Andrade 2012). 
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que prescindirá só en contadas ocasións—, que se asenta no 
verso libre, de medida e organización estrófica moi variables. 
Ademais, empregará, citando a Arcadio López-Casanova (1994: 
81), «unha linguaxe de “ilusión” coloquial, de sentido prosaico, 
da que tenta desaparecer todo tipo de preciosismo expresivo, e 
allea a todo efecto de brillo ou de sorpresa». Estas características 
fixeron que, en máis dunha ocasión, Fardel de eisilado se perci-
bise a modo de poesía sen recursos, básica, simplificada e, mes-
mo, aliteraria54. Trátase dunha lectura que esquece —ou desco-
ñece— que ese era o efecto procurado conscientemente polo 
poeta —«uma impressão de épica robustez, un pouco rude», 
en atinada e feliz apreciación de Manuel Rodrigues Lapa—, así 
como que a elección de tales recursos —á mantenta e non como 
resultado dunha suposta impericia na súa execución—, tan sin-
gulares e, por outra banda, inéditos no discurso poético galego, 
constituía o frontal ataque do materialista dialéctico Luís Seoane 
contra o formalismo, o simbolismo e a mística da escola metafí-
sica55. Como el mesmo afirmará (1955: 229 e 230):

Aínda que isto xa se dixo, convén repetilo pra aqueles que o es-
quecen, e abálanse nunha actitude permanente de xograres en-
treténdose no puro xogo; ou pra aqueles que tratan de esquecer 
a realidade, percurando a complicidade de un arte ausolutamen-
te deshumanizado. Un poema non pode ser soio un prisma de 
cores, un xeito de xuntar verbas fermosas e producir soídos; é o 
berro de un home, o esgazameno que producen no seu esprito 
os feitos do pasado trocados en eternidade, en mito […]. 

Esta cita pertence á introdución que o propio Seoane redac-
ta para a edición dos poemas «Aquí morreu Ramón Cernadas. 

54 Para coñecer algunhas das lecturas que mereceu o poemario véxase Dono López 
(1994).

55 Ao admirado poeta Pablo Neruda, Luís Seoane dedicaralle o poema «Neruda, 
Chile», publicado no libro Chile en el corazón / Xile al cor / Chile no corazón, Barcelo-
na, Península, 1975 (Alonso Montero 1994: 137).
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¿1800?», «Un ollo soio», «Cantiga os [sic] emigrantes» e «Volta do 
vello emigrante» na Escolma de poesía galega. Os contemporáneos 
(1955), de Francisco Fernández del Riego56. En vida do autor, 
unha segunda edición do poemario non chegará a publicarse ata 
1977, ano en que aparece Luís Seoane. Obra poética (Ediciós do 
Castro), onde se recollían tamén, precedidos dun lúcido prólo-
go de Basilio Losada, os libros de poesía Na brétema Sant-Iago 
(1956), As cicatrices (1959) e A maior abondamento (1972)57. Tras 
a morte de Luís Seoane, Fardel de eisilado sería obxecto doutras 
edicións (íntegras ou fragmentarias), das que se consigna a seguir 
unha relación non exhaustiva:

·  Fardel de esiliado [sic], Cuadernos do Ateneo Ferrolán, ano 
II, número I, Ferrol, Ateneo Ferrolán, 1981. Inclúe ilus-
tracións de Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo, Luís Carun-
cho, Xosé Díaz, Acisclo Manzano e Xoán X. Braxe.

·  Poesía completa 1. Fardel de eisilado / Na brétema Sant-Ia-
go, edición de Beatriz Eiroa e Concepción Moure, Vigo, 
Xerais, 1990.

·  Fardel de eisilado [edición facsimilar], en Xesús Alonso 
Montero (coord.), Luís Seoane. Día das Letras Galegas 
1994, Santiago de Compostela, Universidade-Servizo de 
Publicacións e Intercambio Científico, 1994.

·  «As sociedades» e «Building castles in Spain», Coloquio 
Letras. Nós: A Literatura Galega 139 (Janeiro-Março 
1996), edición de Pilar Vázquez Cuesta, 127 e 128.

·  Fardel de eisilado / Luís Seoane. Pranto matricial / Valentín 
Paz Andrade, A Coruña, La Voz de Galicia, 2002.

56 Na antoloxía de Fernández del Riego, edítanse estes tres poemas xunto con outros 
tres daquela aínda inéditos.

Na Arxentina, en 1953, os poemas «O pintor eisilado», «Dende o Highland 
Princess» e «Building castles in Spain» apareceran xa escolmados en Panorama de la 
poesía moderna española (Bos Aires, Editorial Periplo), de Enrique Azcoaga.

57 Tamén os poemas inéditos «Celsa R. I. aforcouse en xulio do 74» e «O mestre de 
Echternach».
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·  «O pintor eisilado» e «Building castles in Spain», en Luís 
Seoane. Poemas alumeados, A Coruña, Figurandorecuer-
do(s)edicións, 2010, 10-15. Poemas ilustrados por Xa-
quín Chaves e Jesús Núñez, respectivamente, e con ver-
sións exentas en castelán traducidas por Rosa E. Pan.

·  «O ponte de Brooklyn» e «Un ollo soio», en Luís Seoane. 
Certezas alumeadas, A Coruña, Figurandorecuerdo(s)edi-
cións, 2018, 18-24. Poemas ilustrados por Uxío López 
e Simon Fusté de Bona, respectivamente, e con versións 
exentas en castelán do primeiro poema e, en castelán e 
francés, do segundo.

A estas edicións de Fardel de eisilado, súmase agora a facsimi-
lar que ofrece o Consello da Cultura Galega, cando se cumpren 
110 anos do nacemento do seu autor, Luís Seoane López.

CODA

Dedícase esta epígrafe ao colofón, parte potestativa dos libros á 
que Luís Seoane sempre lle concedeu unha dignidade á altura 
das preceptivas. Ningún libro editado por el careceu de colo-
fón e a este destinou tanto referencias canónicas como, habi-
tualmente, mensaxes implícitas pero relevantes para entender 
aspectos da obra en cuestión que quedaban fóra da finalidade 
ecdótica que esta páxina marxinal ten asignada. Fardel de eisi-
lado non é unha anomalía e o seu colofón completa o sentido 
da obra e fai máis explícitos os seus propósitos. Deste xeito, 
non aparecen por acaso nel, nun ben apertado parágrafo, as tres 
mencións que se poden ler: Ediciós Ánxel Casal, Irmandade 
Galega de Bos Aires e o obradoiro da Imprenta López. 

Nunha das súas obras máis queridas, Luís Seoane non podía 
deixar de homenaxear ao amado e admirado Ánxel Casal, e faino 
recuperando o selo Ediciós Ánxel Casal, que, segundo o investiga-
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dor Alfonso Mato (2007: 19), creara, en 1940, para a publicación 
dun discurso de Castelao, por iniciativa das Mocedades Galeguistas 
da Arxentina. O segundo tributo será para o amigo entrañable Al-
fonso Daniel R. Castelao, que se fai patente a través da mención á 
Irmandade Galega, organización que o político de Rianxo fundara 
ao pouco tempo de aportar a Bos Aires, en 1940, co obxectivo de 
«reorganizar as forzas do nacionalismo na Arxentina» (Núñez Seixas 
2011: 114). Luís Seoane fora un dos poucos exiliados que militaran 
naquel partido integrado maioritariamente por emigrantes.

Por último, aínda que a súa cita no colofón resulte obrigada, 
non se pode eludir unha evocación breve á Imprenta López. 
Segundo Luís Seoane confesaría nunha entrevista de 1972, fora 
a raíz da imprenta infantil que lle regalara seu pai como, aínda 
sendo neno, lle xurdira o seu «amor a las artes gráficas» (Villares 
2019b: 164). Por fortuna, a chegada de Ánxel Casal a Com-
postela en 1931 ofreceríalle a oportunidade e os recursos nece-
sarios grazas aos cales poder consolidar ese amor, e nos talleres 
da Imprenta Nós realizará as súas primeiras tapas e ilustracións 
«para algunos libros de poetas amigos, Feliciano Rolán, Iglesia 
Alvariño, Cunqueiro» (Seoane 1953). Así lembraba Xoán Bra-
ñas Cancelo en 1996 a aquel mozo fascinado polas rotativas e 
as caixas de tipos da empresa de Ánxel Casal (Vázquez Souza 
2000: 787): «Eu pasaba moitas horas no mostrador da libraría. 
Coa máquina non, ao revés que Seoane que se non saía coas 
mans tintadas non era feliz». Xa en Bos Aires, Seoane unirá o 
seu destino como editor á Imprenta López, ao igual que o fixe-
ran tantos outros escritores e artistas arxentinos desde que a em-
presa fora fundada, en 1908, polos irmáns galegos José e Juan 
López García (Carballal 2017: 185). Nesta factoría, Luís Seoa-
ne atoparía as condicións e os medios idóneos para desenvolver, 
en Bos Aires, o seu multifacético labor editorial e artístico, cuxo 
destino foi «facer que os demais vexan e sintan, como un ten 
visto e sentido. Ver e sentir para eternizar» (Seoane 1955: 230).

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2020
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COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 
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En 1949, Luís Seoane poñía, por primeira vez en trece 
anos de exilio na Arxentina, os pés no continente europeo, 
onde pasa cinco meses entre París e Londres. Na travesía de 
regreso a Bos Aires, aproveitando unha escala técnica que 
realiza o Highland Princess no porto de Vigo, el e a súa dona 
poden verse e conversar con algúns vellos amigos durante tres 
breves horas. Xa de novo a bordo do paquebote, aguilloado 
por un sentimento de derrota persoal e xeracional, Luís 
Seoane acomete, pola pura necesidade de expresar o seu 
desacougo, a composición de «Dende o Highland Princess», o 
segundo dos dous poemas que utilizará de pórtico en Fardel de 
eisilado, cando se decide a publicar o poemario en 1952. Para 
ilustrar o que era o seu primeiro libro de poemas, o artista 
utilizará ademais os debuxos que realizara dos emigrantes que 
compartiran con el as longas horas de ocio no «combés de 
terceira» do barco. 
Fardel de esisilado é a achega firme dun artista plástico xa de 

éxito en 1952 que elixe a expresión poética, deliberadamente e 
porque se sente dotado para traballala, co propósito de 
enunciar a súa persoal reflexión sobre a emigración e o exilio; 
segundo o poeta, dúas facianas converxentes nunha idéntica 
realidade, caracterizada polo alleamento e a exclusión social. 
A condición de libro icónico que adoito se lle atribúe a Fardel 

de eisilado obedece, en non pouca medida, ao cambio que a 
súa publicación introduciu na lírica galega, que Luís Seoane 
orienta cara aos eidos do socialrealismo, servíndose dunha 
linguaxe de intención prosaica pero de ambición épica.

LUÍS SEOANE LÓPEZ
(Bos Aires, 1910 – A Coruña, 1979) 

É o primeiro de tres fillos dunha familia de emigrantes 
na Arxentina que retorna a Galicia cando o futuro 
artista ten seis anos. En 1927 inicia a carreira de 
Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, 
en cuxas aulas se distinguirá pola súa aplicación 
académica e activismo político. Proclamada, en 1931, a 
Segunda República, atopa no clima cultural do novo 
réxime o humus feraz no que desenvolver as súas 
inclinacións creativas. Desta etapa de formación son os 
seus primixenios ensaios poéticos, incluído un 
poemario que nunca vería a luz. 
A raíz do golpe de Estado de 1936, exíliase na 

Arxentina, onde se consagra á empresa de darlle 
continuidade ao proxecto cultural republicano e 
galeguista interrompido abruptamente en Galicia. 
Dentro desta estratexia, establece unha duradeira 
relación de colaboración coas institucións galegas de 
emigrantes, singularmente co Centro Galego de Bos 
Aires, cuxa revista dirixirá durante case 20 anos. En 
1954 bota a andar a revista mensual Galicia 
Emigrante e mais o programa radiofónico Galicia 
emigrante. Audición radial.
Na década de 1970 establécese na Coruña, onde 

falece repentinamente a noite do 5 de abril de 1979.
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