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Este libro que botamos ao mar co 
gallo do Día das Letras Galegas quere 
ser ao tempo un acto de memoria e de 
homenaxe  

Homenaxeamos a Florencio Delgado 
Gurriarán (nado en Córgomo-Vilamar -

tín de Valdeorras, 1903), poeta e intelectual acti-
vo no exilio mexicano, a figura escolleita pola 
Real Academia Galega para centrar o recoñece-
mento de Galicia enteira neste ano 2022  Un 
ano de luces e sombras, marcado asemade polo 
alborexar de novos días que ían deixando atrás 
anos de sufrimento e incerteza por causa da 
pandemia, con novos azos para o rexurdimento 
colectivo, e polos nubeiros que escurecen o 
horizonte polo leste, ameazando outra volta con 
guerra incivil e traendo consigo máis morte, 
máis dor, máis éxodo   

Florencio Delgado Gurriarán (falecido en Fair 
Oaks-Sacramento, 1987) coñeceu ben a insu-
rrección contra a legalidade democrática, os 
desastres da guerra, o afastamento do seu e dos 
seus, a difícil resistencia activa e a fuxida cara 
ao exilio  Non foi o único e non estivo só  Por 
iso neste Día das Letras Galegas 2022, cando se 
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homenaxea tanto ao poeta coma ao activista 

político e cultural, é necesario honrar a memo-

ria dos exiliados e exiliadas republicanos que, 

coma el, pasaron de Galicia a México e que, or -

ganizados en conexión con outros transterrados 

da diáspora, contribuíron a manter aceso o 

facho da cultura galega e da nosa identidade 

durante a longa noite pedra  Eles e elas, do 

outro lado do mar, formaron parte desa «única 

reserva que nos queda para reconstruír o fogar 

desfeito», en palabras de Castelao evocadas por 

Xesús Alonso Montero no estudo introdutorio 

desta publicación  

É case imposible referirse a Florencio Delga -

do Gurriarán sen facer referencia a Valdeorras, 

a terra de orixe, onde mantivo as raíces ben 

chantadas e un vencello veciñal e afectivo per-

manente  De feito, cúmprese agora un soño 

longamente acariñado por concellos e asocia-

cións culturais de toda a comarca, o de termos 

un Día das Letras para Florencio, «o poeta de 

Valdeorras»  E, certamente, calquera que se 

achegue aos seus versos atopará neles a evoca-

ción continua das paisaxes orientais, co Sil 

maxestoso e os altos cumes das serras, dos que 
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baixan regatos indómitos sucando cavorcos; a 

fauna e flora amadas da montaña e das ribeiras, 

coa omnipresencia dos soutos (castiñeiros, ouri-

zos, candeas, caracochas...) e o mar das cepei-

ras; o seu clima, recio nas longas e crúas inver-

nías e pracenteiro cando aloumiña o sol do 

verán; ou, feitos materia poética, os topónimos 

amados, «Nomes, nomes de Valdeorras, / ¡doce e 

sonoroso canto!» (Valdeorras, Córgomo, Xagoa -

za, Correxais, Gralleiras, río de Farelos, Pena da 

Moura...)  Si, en definitiva, Florencio pode 

ostentar con orgullo e dignidade o título de 

«poeta de Valdeorras»  

Mais Florencio Delgado Gurriarán é tamén o 

activista cultural que pon as súas armas, incluí-

da a poesía, ao servizo da causa republicana e da 

causa da cultura galega, en obras e proxectos 

tendentes a articular a intelectualidade galega 

exiliada e a facer visible o combate e a resisten-

cia de Galicia e dos galegos, durante a Guerra e 

na longa posguerra (e se callar, se os ecos daban 

chegado á Terra, a animar aos que permanecían 

vencidos nela)  Por iso, ademais, Florencio 

Delgado Gurriarán ten a condición de «poeta da 
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resistencia antifranquista» e de «poeta do exilio 

mexicano»  

Esas foron as razóns que nos moveron a esco-

ller o Cancioneiro da loita galega para esta 

homenaxe do Consello da Cultura Galega ao 

poeta Florencio Delgado Gurriarán no ano en 

que Galicia celebra e agradece a súa vida e a súa 

contribución no Día das Letras Galegas  

Facémolo conscientes de que o poeta de 

Valdeorras ten obras propias, importantes e 

abondas, de mocidade e de madurez, que serían 

moi acaídas para esta ocasión irrepetible  

Escollemos unha obra en que el participa como 

autor, si, mais facendo parte dun amplo grupo 

de poetas que escriben desde a clandestinidade 

e desde o exilio, agochados baixo o anonimato e 

os pseudónimos; unha obra en que el actúa, 

sobre todo, como promotor –chamando a uns e a 

outros, reunindo voces espalladas, comprome-

tendo aquí e acolá, convencendo e este e a 

aquel– e como editor literario, tal e como se viña 

dando por feito e agora se demostra, neste mesmo 

volume, achegando probas documentais  

Unha obra colectiva concibida para ser homena-

xe e memoria dos mártires galeguistas e, ao 
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mesmo tempo, para mostrar a propios e alleos 

que Galicia e a cultura galega, ben que maltrei-

tas, resisten  Por iso a publicamos reclamando 

xa desde a portada o seu rol como editor, enten-

dido tanto no sentido de ‘editor literario’ como 

de ‘coordinador de autores’ e ‘responsable da 

edición’  

Ofrecemos o Cancioneiro da loita galega en 

edición facsímile do publicado en México, en 

1943, polo Partido Galeguista, precedido dun 

estudo de Xesús Alonso Montero, que foi o ver-

dadeiro introdutor e promotor da obra en 

Galicia, sobre todo cando a prologou para 

Ediciós do Castro (1996), pois non circularan, 

agochados, os escasos exemplares arribados na 

posguerra  Agradecemos profundamente a 

inmediata dispoñibilidade do profesor Alonso 

Montero para atender o noso convite e a mestría 

para ofrecernos este estudo necesario para 

entrar na esencia do Cancioneiro da loita gale-

ga, «Un corpus poético con textos elexíacos, 

patrióticos, de combate e denuncia», para com-

prendelo no seu contexto e para valorar o pen-

samento e a contribución de Florencio Delgado 

Gurriarán  
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A edición compleméntase, a modo de apéndi-

ce, cunhas «Novas achegas para a edición…», de 

Ricardo Gurriarán, referente inescusable para 

canto concirne á biografía e compilación da 

obra do autor homenaxeado, ao que agradece-

mos igualmente a dilixencia, largueza e proacti-

vidade con que atendeu a nosa chamada  As 

súas «Novas achegas», froito de pescudas recen-

tes nunha actividade indagatoria que non cesa, 

introducen un importante conxunto documental 

que permitirá aos estudosos non só entraren no 

proceso construtivo e editorial da obra, coa 

intervención directa de Florencio como editor 

literario, senón tamén saberen máis da poesía e 

dos poetas que, agochados baixo algúns pseudó-

nimos dificultosos, foron descoñecidos para a 

crítica ata que a conmemoración do Día das 

Letras Galegas puxo de novo o foco, con maior 

intensidade ca nunca, sobre Florencio Delgado 

Gurriarán e a súa obra  

En definitiva, o Consello da Cultura Galega 

únese á homenaxe pública de Galicia a Floren -

cio Delgado Gurriarán coa publicación do 

Cancioneiro da loita galega, que compendia, ao 

noso xuízo, os perfís máis salientables da contri-
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bución cultural e política a prol do país dun 
home de Valdeorras que non pretende ser unha 
personalidade intelectual que brilla só en por si, 
illada, senón un intelectual comprometido en 
tecer redes, mover vontades, chamar á reacción 
e actividade colectiva  Cremos que este 
Cancioneiro é unha boa mostra da súa contribu-
ción á literatura galega, a través da obra poética 
propia e da captación de voces para a obra poli-
fónica; á resistencia da cultura galega e en lin-
gua galega na Galicia de alén mar; á memoria 
dos que foron sacrificados polos seus ideais 
galeguistas e dos que padeceron o exilio como 
consecuencia da guerra e da longa ditadura que 
a seguiu 





ESTUDO





O CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA 
(MÉXICO, 1943):   

UN CORPUS POÉTICO CON TEXTOS 
ELEXÍACOS, PATRIÓTICOS, DE 

COMBATE E DENUNCIA 
 
 

POR 

XESÚS ALONSO MONTERO 





I 
NOTICIA SOBRE LIBROS GALEGOS DE DENUNCIA 

E RESISTENCIA POSTERIORES A 1936 E 
ANTERIORES A 1943, DATA DA APARICIÓN EN 
MÉXICO DO CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA 

 

Durante a Guerra Civil (1936-1939) publicáronse, fóra 

de Galicia, libros que denunciaban a represión, a feroz 

represión que os sublevados e os seus aliados exerceron 

nas catro provincias galegas. Non se esqueza que en 

Galicia non houbo guerra, só houbo represión, denuncia-

da, en ocasións, por autores que residían na España repu-

blicana ou nalgún país americano, nomeadamente na 

Arxentina. Na relación que ofrezo e comento non só acollo 

os volumes «literarios», tamén os artísticos, ou sexa, os 

álbums de debuxos, sempre «explicados» por textos signi-

ficativos por lacónicos que fosen. 

1. Castelao, Galicia mártir, Valencia, Ministerio de 

Propaganda, 1937 (febreiro ou marzo). 

Ábrese con esta dedicatoria: 

 

Aos galegos que andan polo mundo. 

Estas estampas, arrincadas da miña propria door, van diri-

xidas a vós que sempre amáchedes a liberdade e sodes a única 

reserva que nos queda para reconstruir o fogar desfeito. 

Valencia = febreiro de 1937 
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Os pés das dez estampas ofrécense en galego, o idioma 

orixinal, e en tres idiomas máis (castelán, francés e inglés). 

Había que espallar o martirio de Galicia, a desfeita do fogar, 

entres os combatentes republicanos, sen excluír o numero-

so grupo de compoñentes das Brigadas Internacionais de 

fala inglesa e francesa. Algúns destes combatentes, desde 

os breves e significativos textos de Castelao, tiveron noticia, 

por primeira vez, de que existía, no noroeste hispánico, 

unha lingua románica denominada galego. 

Galicia mártir tivo unha difusión grande en poucos 

anos. Sabido é que, na primavera de 1938, Castelao expu-

xo en Moscova os tres álbums da guerra: Galicia mártir, 

Atila en Galicia e Milicianos1. Despois da mostra, no 

Museo de Arte Occidental Moderna, Castelao escríbelle a 

Rodolfo Prada: «[...] na URSS son o dibuxante revoluciona-

rio máis admirado»2. 

Cando, no ano 1938, Castelao, na compaña de Luís 

Soto, visita Cuba, regálalle un exemplar de Galicia mártir 

a Mirta Aguirre, escritora moi nova que era militante 

comunista. Quedou tan impresionada que aproveitou as 

páxinas en branco do álbum para manuscribir oito poe-

mas, que, ó seu xeito, son unha glosa literaria do espírito 

das traxedias debuxadas por Castelao. En 2007 publicouse 

o facsímile deste exemplar cun prólogo meu3. 

 

1. Deste álbum expuxo Castelao os debuxos orixinais. Foi publicado en 
Nova York, polo «Frente Popular Antifascista Gallego», en agosto ou 
setembro de 1938. 

2. V. o meu libro Castelao na Unión Soviética en 1938, Xerais, 2012, p. 124. 

3. Aguirre, Mirta, 8 poemas a Galicia mártir de Castelao, Ediciós do 
Castro, Biblioteca do 36, 2007. 



En 1945 publicouse en Rosario (Arxentina) este álbum, 

no que as estampas aparecían con senllas ilustracións 

poéticas, en castelán, de Hernán Gómez. 

2. Castelao, Atila en Galicia, Valencia, Comité Nacional 

de CNI, 1937 (xullo ou agosto). 

Consta, tamén, de dez estampas, e foi exposto, cos 

outros dous álbums bélicos, tal como dixemos, en 

Moscova na primavera de 1938. Neste álbum, o texto dos 

pés non é tetralingüe, como en Galicia mártir, é pentalin-

güe (galego, castelán, francés, inglés e sueco). 

Os orixinais destes dous álbums de 1937 expóñense, 

desde hai algúns anos, nunha sala privilexiada do Edificio 

Sexto do Museo de Pontevedra, mostra que, para non pou-

cos visitantes, constitúe o Guernica galego. Lonxe da esté-

tica picassiana, estas vinte estampas sintetizan, no trazo 

sobrio de Castelao, a dor, o terror, o espanto e o abafa-

mento que experimentou unha parte da sociedade galega 

nos primeiros meses da guerra; tamén, en ocasións, a 

insensibilidade moral, sadismo incluído, dos represores. 

Desde 1976, cando apareceron en España as primei-

ras reedicións do noso Guernica, algúns miles de galegos 

memorizaron para sempre títulos coma estes: «A derra-

deira lección do mestre», «Non enterran cadavres, ente-

rran semente», «¡Pra que ergan o puño!» e «Queiman, 

rouban e asesinan no teu nome», que é o rezo dunha 

velliña da aldea, de xeonllos ante un cruceiro. Castelao, 

católico, foi un debelador do noxento catolicismo non 

cristián, presente, desde o 18 de xullo, nos sublevados, 

logo vencedores. 
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3. Seoane, Trece estampas de la traición, Buenos Aires – 

Montevideo, julio de 1937 (Talleres Gráficos de Porter 

Hnos., Buenos Aires). 

Xa na cuberta aparece a cara de Franco cun coitelo 

ensanguentado entre os dentes, e Franco, coa mesma cara 

—concibida por un debuxante satírico—, protagoniza a 

primeira lámina, que Luís Seoane titula «O autor»: o autor 

de tanta traizón. Malia que impreso este álbum en Buenos 

Aires, os pés —como nos de Castelao— están en idioma 

galego. Aínda así, a temática do álbum céntrase en figuras 

—e figuróns— da política española do bando —da banda, 

diría Seoane— dos sublevados: Franco, Queipo de Llano 

(«O xeneral locutor»), Emilio Mola («mulo Mola» no debu-

xo), Millán Astray («O amigo entrañable dos mouros»)... 

Cando aparece o pobo (p. 8), non é, necesariamente gale-

go, como na estampa dun home tras ser executado pola 

parella da garda civil, ou a dun mestre, asasinado no pro-

pio centro docente, na estampa que Seoane titula 

«Impuxeron o Cristo na escola». En efecto, un Cristo 

rechamante campa na parede. En realidade, só un debuxo 

está protagonizado por xente popular inequivocamente 

galega: unha nai, un fillo de poucos anos, un home e outra 

muller, cun fatelo. Están na beiramar, na estampa última, 

titulada «O camiño que aínda quedou». 

O prologuista do álbum, N(orberto) A(rgentino) F(ron-

tini), escribe, verbo da ética e da estética dos debuxos de 

Luís Seone: 

 

Su humorismo es racial y éticamente gallego. Pero este 

humorismo de Seoane tiene, hoy, levadura del horrible tran-



ce fascista que hizo mártir a Galicia, asesinando a obreros, 

campesinos, mujeres, niños; y maestros, escritores, universi-

tarios, poetas, por esa ansia infernal que le hace preferir la 

muerte de la inteligencia y proclamar el absurdo de que la 

guerra es alegre. 

 

O álbum de Seoane foi obxecto dunha edición facsimi-

lar no ano 2000, presentada nun groso volume que conti-

ña, estama a estampa, ilustracións literarias en verso ou 

en prosa de escritores moi distintos: Franco (por Antonio 

Machado, José Bergamín, Florencio Delgado Gurria -

rán...), Millán Astray (Rafael Alberti, Unamuno), Mola 

(Bergamín, Pablo Neruda), Duque de Alba (Alberti)... 

Antes da edición do volume, a Fundación 10 de Marzo 

ofreceu, en varias localidades galegas, mostra pública dos 

textos plásticos e dos literarios. O volume foi publicado 

por Ediciós do Castro e a Fundación 10 de Marzo en edi-

ción coidada por Xesús Alonso Montero e Víctor Santi -

drián Arias, autores de senllos prólogos. 

4. Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror 

blanco en las provincias gallegas contados por quienes los 

han visto, Buenos Aires, Oficina de Prensa al Servicio de la 

República Española, 1938. 

Son varios os traballos que sinalan a Luís Seoane como 

autor. Quizais conveña indicar que Seoane, principal aco-

piador de datos e testemuños, foi, máis ben, o editor lite-

rario de informacións, de moi distinta procedencia, sobre 

un tema que tanto o preocupaba e alporizaba. É de supo-

ñer que entre os colaboradores contase con Xosé Núñez 
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Búa, militante do Partido Galeguista, coma el, e coma el 

refuxiado na Arxentina desde 1936. 

Hai dúas edicións máis deste conmovedor Informe da 

represión: unha en castelán, co mesmo título (París, 

Editorial España, Imprenta Douard, 1938[?]), e outra en 

francés, La Galice sous la botte de Franco. Episodes de la 

terreur blanche dans les provinces de Galice, rapportés par 

ceux qui les ont vécus (Paris, Jean Flory, 1938). É claro que 

Seoane e o seu grupo estaban moi convencidos de que 

había que informar non só nos países americanos de lin-

gua castelá senón en Europa, valéndose dun idioma, 

daquela, tan coñecido e sen excluír o castelán. 

5. Ramón Rey Baltar, A gaita a falare. Lembranzas e 

maldicións (Poemas), Bós Aires, 1939. 

Lemos na contracuberta: 

 

Este libro foi editado pola Central Galega d’Axuda ao 

Fronte Popular Hespañol, sección da Federación de 

Sociedades Galegas da República Arxentina. 

 

Polo colofón sabemos que o volume se terminou de 

imprimir, nos Talleres Gráficos de Iglesias y Matera, o 6 

de marzo de 1939, dato —e data— que nos leva a pensar 

que a axuda (económica), froito da súa venda, non chegou 

a tempo, pois a guerra, oficialmente, finalizou o 1 de abril 

dese ano. O texto do libro, non obstante, xa existía en 

setembro de 1938, data en que Eduardo Dieste (Dr. 

Syntax) asina o prólogo na cidade de Montevideo. Na por-

tada consígnase que o libro contén «Ilustracións de 

Castelao, Colmeiro e Seoane». 
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Consta o libro de dúas partes, de dous poemarios, 

«Lembranzas» (pp. 9-104) e «Maldicións» (pp. 105-190), 

ilustrado o primeiro por Manuel Colmeiro, e o segundo, 

por sete debuxos, ad hoc, de Seoane, e cinco de Castelao. 

Cómpre aclarar que, no caso destes cinco poemas, os tex-

tos literarios ilustran senllas estampas de Castelao, de 

Galicia mártir, e non á inversa. En canto ós debuxos de 

Seoane, como os de Colmeiro, estes, si, ilustran poemas. 

Ramón Rey Baltar (Rianxo, 1882-Gerli, Arxentina, 

1969), licenciado en Medicina na Universidade de 

Santiago de Compostela no ano 1904, xa facía poesía satí-

rica anticaciquil no semanario rianxeiro El Barbero 

Municipal (1910-1914), co pseudónimo «Verduguillo». 

Nesa revista coincide co seu paisano, amigo e colega 

Castelao. Desde 1915, xa na Arxentina, dedícase, de cheo, 

ás receitas e a coidar dos sete «retoños», tal como aclara 

nunha carta a Eduardo Dieste, na que tamén precisa: 

«Pero la gran tragedia de España me sacudió de mi letargo 

algo que fue [...] fustigando al fascismo»4. A de Rey Baltar, 

desde 1936 a 1969, foi unha musa civil auténtica, rica e 

intensa, poucas veces superada polos poetas do seu 

tempo. Mágoa que teña tan pouco recoñecemento. 

Voltándomos ó libro A gaita a falare, consta, como xa 

dixemos, de dúas partes moi distintas, «Lembranzas» e 

«Maldicións», ou, como precisou o autor na carta citada, 
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4. V. o meu artigo «A musa Francófoba de RRB (1882-1969) e outras 
musas súas», A Trabe de Ouro, Santiago, 24, 1995, recolleito no libro Os 
escritores galegos ante a Guerra Civil Española, Vigo, Galaxia, 2006, 
pp. 367-387. 



«de nostalgias y condenaciones»5. Na primeira parte evoca 
o Padrón da súa infancia, a Compostela dos seus anos de 
estudante, as romarías da mocidade; tamén canta a 
Rosalía de Castro nun poema no que nos recorda que asis-
tiu, con nove anos, ó traslado dos restos da poeta de Adina 
a Bonaval (Santiago). 

Agora ben, a parte que nos interesa neste traballo é a 
segunda, a que titulou «Maldicións» e o autor considera un 
poemario de condenas. Dos quince poemas, cinco glosan 
estampas (reproducidas) do Castelao de Galicia mártir, 
con estes títulos: «Un mártir» («A derradeira lección do 
mestre»), «Probes paxariños» («Superviventes»), «Ao pé 
dun cruceiro» («Queiman, rouban e asesinan no teu 
nome»), «Mater dolorosa» («Esta door non se cura con 
resiñación») e «¡Antes mortos que escravos!» («Arriba os 
probes do mundo...»). Tales glosas literarias son unha 
proba máis do éxito e da eficacia do primeiro álbum bélico 
de Castelao. 

6. Unhas observacións sobre os volumes examinados. 
Polos datos que temos, as denuncias de Castelao, Luís 

Seoane e Ramón Rey Baltar tiveron certa eficacia informa-
tiva no territorio da España republicana, nalgúns países 
de Hispanoamérica, nomeadamente Arxentina e Uruguai, 
e en Francia, onde, tamén, había refuxiados españois. 
Podemos informar, infelizmente, que a Galicia —á Galicia 
mártir, á Galicia gobernada por Atila— os exemplares que 
chegaron de Valencia, Buenos Aires e París foron escasísi-
mos, case nulos: tal era a lousa de terror que pesaba sobre 
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5. Op. cit., p. 374. 



as catro provincias galegas desde o verán de 1936. En cal-

quera caso, eses Informes, literarios ou non, foron lidos, 

fóra de Galicia, por galegos que aprenderon nas súas 

páxinas unha lección importante: que unha parte moi sig-

nificativa de Galicia non se axeonllou ante a bota de 

Franco; foi tratada, pola gadoupa dos sublevados, con tal 

violencia e asañamento que fixo inútil a resistencia nun 

territorio de escasa clase obreira e moi «gobernado» pola 

Igrexa católica, exemplo, en Galicia, de igrexa anticristiá. 

As estampas de Castelao, os informes e os debuxos de 

Seoane e os poemas de Rey Baltar eclipsaron, en boa 

medida, a «lenda negra» de que Galicia acolleu sen pro-

blemas e sen horribles sacrificios «a bota» do Caudillo. 

Os que, coma min, fomos «educados» nos primeiros 

anos da Posguerra, non tivemos acceso a ningún tipo de 

publicación que non fose un canto ás virtudes dos vence-

dores e unha denuncia das maldades dos vencidos. Para 

os novos era moi difícil —case un milagre— saírmonos do 

asoballante discurso emitido pola radio e a totalidade da 

prensa escrita. Reforzaban este discurso algúns libros, 

entre eles, un do falanxista Luís Moure Mariño, Galicia en 

la guerra (Madrid, 1939), e outro do sacerdote Manuel 

Silva Ferreiro, Galicia y el Movimiento Nacional. Páginas 

históricas, impreso en Santiago, no obradoiro tipográfico 

do Seminario Conciliar, no ano 1938. Libro singular este. 

Nel, o autor ofrece unha relación detallada, concello por 

concello en bastantes territorios, das persoas que estive-

ron afiliadas, antes do Dezaoito de Xullo, a sindicatos, par-

tidos e asociacións de esquerdas, listas nas que figuraban 

nomes de militantes que, polas circunstancias que fosen, 

27



non foran vítimas da feroz represión de 1936 e comezos de 

1937. Tal información, ás veces, foi aproveitada por certos 

falanxistas para procederen contra esas persoas. Hoxe 

sabemos que o comandante da garda civil de Santiago, Sr. 

Armesto, recibiu orde, de instancias superiores, para reti-

rar das librerías compostelás os exemplares de tal libro, 

orde cumprida, por parte do comandante, se ben, non 

sempre, por parte dos libreiros. Algúns agocharon exem-

plares, que, logo, venderon baixo corda, conscientes da 

valía comercial do libro fiscalizado polas propias autorida-

des franquistas6. 

Galicia, desde 1936 e durante moitos anos, foi unha 

inmensa fraga ateigada de textos sobre as maldades dos 

vencidos e as excelsas bondades dos vencedores. Nesa 

mesta fraga era case imposible que os libros coa versión 

das vítimas atopasen unha fenda, unha fírgoa, coa voz da 

réplica. Un volume como o Cancioneiro da loita galega 

(México 1943), na práctica, non circulou en Galicia. 

Mesmo un libro como Sempre en Galiza, na súa primeira 

edición, a de 1944 (Buenos Aires), só chegou a uns cantos 

vellos galeguistas, e todo fai supoñer que ningún deles 

puxo o seu exemplar en mans pouco fiables. Así pois, o 

libro de Castelao foi lido por unha «inmensa minoría» de 

convencidos, de persoas que non acreditaban no discurso 

franquista. A súa lectura acompañounos e reafirmounos; 

non foi inútil, polo tanto, o minúsculo espallamento do 
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6. A fonte desta curisosa noticia é Xosé Armesto Faginas, fillo do coman-
dante e vello amigo meu desde os tempos en que foi alumno no Instituto 
Masculino de Lugo. 



libro, que, si, terá unha difusión bastante maior a partir de 

1961, o ano da segunda edición, tamén de Buenos Aires. 

Nesa data, ou moi pouco despois, xa exis tían en Galicia, 

polo menos, catro librerías que na súa trastenda agocha-

ban libros clandestinos: Antón Patiño en Vigo 

(«Librouro»), Enrique Molist na Coruña («Molist»), Carlos 

Vázquez en Ourense («Tanco») e Eduardo Hernández en 

Santiago (nun portal na Rúa do Vilar). 

Estas librerías, non sen riscos, ofrecían títulos inexis-

tentes noutros establecementos, fosen da editorial Losada 

(Buenos Aires), os menos perseguidos, fosen de Ebro 

(París), a editorial do Partido Comunista, fosen de Ruedo 

Ibérico, tamén de París, quizais a editorial máis solicitada 

por estudantes universitarios e a intelectualidade incon-

formista ou pouco conformista da época. Esas persoas 

foron os «clientes» destas librerías, nomeadamente por un 

libro de 1966 titulado Galicia hoy. Sabemos que a Fraga 

Iribarne lle quitou o sono máis dunha vez a existencia 

deste volume colectivo, protagonizado por páxinas de 

denuncia que tamén o eran de resistencia e de loita. Así o 

recibiron os lectores, non multitudes, pero moi lonxe da 

escaseza dos anos corenta. Tal volume, editado por Ruedo 

Ibérico e impreso en Buenos Aires, foi deseñado e coordi-

nado por Santiago Fernández (Isaac Díaz Pardo) e por 

Maximino Brocos (Luís Seoane). Lemos nas primeiras 

liñas do prólogo, que eles titulan «Limen»: 

 
Galicia hoy aspira a ser un breve compendio de noticias y 

comentarios que reflejan la actual realidad gallega, cuidado-

samente silenciada por la prensa española y la propaganda 
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oficial, aunque, a veces, aparezca reflejada en breve noticia o 

en algún párrafo de alto funcionario que tiene, por fuerza, que 

aludir a su economía, cultura y vida social. Recoge, además, 

aquellas otras referidas a la guerra civil, a sus vísperas y a los 

años inmediatos que le siguen con abundantes operaciones 

guerrilleras, suficientemente desacreditadas por esa misma 

propaganda y por una historia mentida e impuesta en la que 

se hace parecer al pueblo gallego como unánimemente suma-

do a la insurrección militar y fascista de 1936, cuando es sabi-

do, por quienes vivieron esos años, que Galicia fue uno de los 

países de España donde la represión fue más cruenta y de más 

larga duración. El martirologio civil de Galicia —sumaria-

mente recogido en un libro publicado en París en 1937, Lo 

que han hecho en Galicia, y en el diario Crítica de Buenos 

Aires, en los últimos meses de 1936 y primeros de 1937— de 

los años de la guerra y que le siguen… 

 
É o limiar (anónimo) de Luís Seoane para un volume 

colectivo de denuncia —e de esperanza— que pasou de 
man en man naquelas datas entre algunhas xentes des-
afectas ó Réxime malia os esforzos de Fraga e da policía. 
Houbo que agardar trinta anos (1936-1966) para que se 
espallase por Galicia, aínda que fose clandestinamente, 
un libro escrito por moitas musas desconformes e ilustra-
do por textos plásticos (debuxos, gravados, fotografías...) 
que o converten nun volume cobizado tamén polos biblió-
filos. Téñase en conta que foi deseñado e dirixido por 
dous grandes artistas7. 
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7. Hai edición facsimilar prologada por min, Ediciós do Castro, 2008. 
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Do mesmo ano é un número especial dun semanario 
madrileño titulado Signo, número polo que, tamén hoxe, 
devecen os hemerógrafos. Cómpre aclarar que Signo era 
un periódico de Acción Católica e que a prensa eclesiásti-
ca, daquela, gozaba de privilexios ante o Ministerio de 
Información. O que aconteceu é que, nese número, de 
decembro de 1966, a Igrexa excedeuse un pouco e permi-
tiu que se publicasen artigos coma estes: «Lengua y evan-
gelización» (A. Torres Queiruga), «Aproximación a 
Castelao. Ni escritor, ni político, ni dibujante, sino un 
hombre debido a su pueblo» (X. L. Méndez Ferrín), «La 
autodeterminación no es separatismo» (Bautista Álvarez), 
«Intolerable supervivencia del caciquismo en Galicia» 
(J. Soto Gutiérrez), «La Iglesia en Galicia no habla la len-
gua de los gallegos» (A. Álvarez Gándara) e «El idioma 
gallego, lengua vil en el ideario burgués» (X. Alonso 
Montero)8. Entre as colaboracións poéticas —todas en 
galego—, a de Lois Diéguez, titulada «Castrelo de Miño», 
era un alegato indirecto conta FENOSA, a empresa que 
construíu, nese ano, o encoro que tantas protestas susci-
tou. Este número monográfico sobre Galicia alporizou de 
tal xeito ós custodios do Réxime que o semanario foi pro-
hibido durante un ano aínda tratándose dunha publica-
ción de Acción Católica. Con esa sanción, o Réxime man-
daba un aviso a unha publicación que, xa en números 
anteriores, intentaba estar na liña marcada polo Concilio 
Vaticano II. 

 
 

 

8. É un dos meus primeiros artigos desde a óptica marxista. 
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II 
MÍNIMA (CASE NULA) FORTUNA DO 

CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA NA  
GALICIA DOS CORENTA, DOS CINCUENTA... 

 

Volume concibido para lembrar e homenaxear ós márti-

res galegos pero tamén como «manual» de resistencia e rei-

vindicación, foi unha publicación que non chegou ó destino 

óptimo: a Galicia, á Galicia da Terra. Circulou, sen dúbida, 

en México, entre as minorías de exiliados moi politizados 

(non só de galegos), e supoñemos que tivo escasísima aco-

llida na pouco numerosa colonia de emigrantes galegos 

anteriores a 1936, constituída por xentes moi pouco com-

prensivas co ideario dos republicanos. É lícito pensar que 

suscitou simpatía entre os mexicanos de esquerdas e 

rexeitamento na maioría (inmensa) dos outros mexica-

nos, que sempre viron na voz e na actividade dos exiliados 

españois algo pouco recomendable. Porque cómpre saber 

que en México non todos se chamaban Lázaro Cárdenas, 

o presidente que non só foi solidario coa República espa-

ñola na Guerra Civil senón que acolleu —el e o seu 

Goberno— con xenerosidade e eficacia ós miles de refu-

xiados republicanos, varios centenares deles, importantes 

intelectuais. Quizais nunca chegou, antes de 1939, a nin-

gún outro país, un éxodo intelectual tan numeroso e cua-

lificado. 

Interesado desde hai bastantes décadas pola literatura 

galega do exilio, pasei anos e anos á procura deste libro, 

porque título tan comprometido comprometía, á forza, a 

miña curiosidade profesional e a miña condición política. 
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Rara peza bibliográfica, que se produciu nun afastado 

lugar da nosa diáspora, en tempos de medo e de exilio, 

forzosamente tiña que mobilizar a miña curiosidade polí-

tica e literaria. Procurei o volume en bibliotecas do país e 

de fóra e petei nalgunhas portas de eruditos e bibliófilos. 

Debo confesar, non obstante, que, movéndome e conmo-

véndome o título da publicación, sempre pensei, nese 

longo período de indagación, que se trataría dun pequeno 

folleto con poemas pouco significativos. 

Eu batín con libro tan cobizado —e que citara tantas 

veces9— no verán de 1993, xusto medio século despois da 

súa publicación. Foi na biblioteca Penzol (Vigo) —na 

venerable biblioteca creada polo gran Fermín Penzol— 

onde, por fin, batín co cobizado Cancioneiro. A emoción 

foi tanta que nin sequera me decatei, nun principio, de 

que o exemplar que tiña nas mans era unha fotocopia, 

unha fotocopia —aclaro— que acababa de doar á bibliote-

ca Ramón Martínez López, vello benfeitor da institución10. 

Estaba na sala de lectura, nesa data e a esa hora, Xosé 

Luís Méndez Ferrín, quen me revelou, decontado, que 

nunca tal libro vira. 

 

9. Víñao mencionando —sen consultalo—, polo menos desde 1980, ano 
en que publiquei o ensaio «La literatura gallega del exilio de 1939» 
(Camp de l’arpa, Barcelona, n.º 75). 

10. O profesor Martínez López, que estivo exiliado nos Estados Unidos, 
foi quen publicou, en 1978, o primeiro traballo sobre o tema: «La litera-
tura gallega en el exilio», no vol. VI de El exilio español, obra dirixida por 
José Luis Abellán (Madrid, Taurus). En versión galega, reeditouse en 
1987 (Fundación Ramón Otero Pedrayo, Trasalba). O autor, no apartado 
sobre México, non cita o Cancioneiro da loita galega. 
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Eu, xa nese verán e baixo a impresión do achado, 
publiquei un artigo que titulei «Poesía belixerante: cin-
cuentenario»11. Desde esa data, volvín sobre o tema do 
Cancioneiro en varias ocasións (artigos, conferencias), 
case sempre cun triplo obxectivo: informar sobre un feito 
literario importante, denunciar o silencio de cincuenta 
anos e mover ós eruditos (ós novos, pero, máis aínda, ós 
vellos) por se achegaban datos para definir mellor esa 
peza insólita da nosa bibliografía literaria, tan insólita que 
o mesmo Elixio Villaverde García, que foi exiliado en 
México, ten declarado que nunca viu un exemplar do 
Cancioneiro. 

Os meus artigos non foron totalmente infrutuosos, pois, 
por eles, cheguei a quen posuía, desde había moitos anos, 
un exemplar do libro: ó vello galeguista Bieito Fer -
nández12. Mandárallo, pouco despois de impreso, Roxelio 
Rodríguez de Bretaña, poeta presente en varias publica-
cións galegas de México, entre elas a do Cancioneiro. É o 
exemplar que Isaac Díaz Pardo, incansable exiliólogo, 
empregou, en Ediciós do Castro, no ano 1996, para facer a 
edición facsimilar, que eu prologuei13. 

 
 

 

11. La Voz de Galicia, 29-8-1993. 

12. Todo fai supoñer que foi el o que redactou, o 25 de xullo de 1936 (sic) 
o Manifesto Galeguista de Grou. V. Guerra Civil (1936-1939) e literatura 
galega (ed. de X. Alonso Montero e Miro Villar), Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 1992, p. 145. 

13. O presente traballo é unha reelaboración e ampliación do prólogo 
citado. 
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III 
UNHA COLECTÁNEA DE TEXTOS POÉTICOS 
PUBLICADA POLO PARTIDO GALEGUISTA 

(MÉXICO) EN 1943: ALGUNHAS  
OBSERVACIÓNS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Na cuberta, despois do título, CANCIONEIRO DA 

LOITA GALEGA, consígnase: 

PARTIDO GALEGUISTA 

— MÉXICO — 

e, no reverso dela, reprodúcese a Declaración de 

Principios do Partido Galeguista. Na portada lemos, a con-

tinuación do título, «Tomo Primeiro», e máis abaixo,  

Pubricación do PARTIDO GALEGUISTA 

número                     un 

MÉXICO 

Estes rótulos indican que os editores do Cancioneiro 

pensaban editar, polo menos, un segundo volume, que 

nunca se editou, e que o Partido Galeguista, ó denominar 

«número un» a este volume, pensaba editar outras 

«pubricacións». Non foi así. En calquera caso, repárese 

no feito de que os responsables da edición do 

Cancioneiro prodigan nas páxinas preliminares desta 

colectánea o nome Partido Galeguista para que os lecto-

res tivesen ben presente que se trataba dunha publica-

ción desta organización política. Por se fose pouco, o 

volume dedícase só a mártires da causa galeguista. 

Repárese no texto da dedicatoria: 
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EN LEMBRANZA 

de Angel Casal; 

de Xohan Carballeira; 

de Pepe e Manoel Castelao; 

de Todol-os Irmans; 

de Todol-os Galegos. 

Mortos por Galiza. 

 

Ánxel Casal é o grande editor do galeguismo, asasina-

do nas aforas de Santiago o 19 de agosto de 1936, o mesmo 

día en que foi metrallado, no barranco de Víznar 

(Granada), Federico García Lorca. Sabido é que Casal edi-

tara, no ano 1935, os Seis poemas galegos do xenial poeta 

andaluz. Tamén Xohán Carballeira (Xosé Gómez de la 

Cueva), xornalista, escritor e alcalde de Bueu, foi fusilado 

o 17 de abril de 193714. En canto a Pepe e Manoel Castelao 

(Xosé Losada Castelao e Manuel Rodríguez Castelao), son 

dous mestres de Rianxo que se suicidaron (sic) no bou Eva 

(Vigo) para non caeren nas poutas sádicas dos xendarmes 

franquistas o 22 de abril de 1937. Sobre este terrible epi-

sodio existe un conmovedor e fermosísimo texto contem-

poráneo de Félix Muriel (Rafael Dieste)15 no que conta a 

insólita traxedia dos nove republicanos que se propuñan 

fuxir da Galicia feixista no bou: dous galeguistas, tres 

socialistas e catro comunistas (entre eles, unha muller). 

 

14. El asinaba Johán Carballeira. 

15. «No linde da liberdade / Unha morte lanzal», Nova Galiza. Boletín 
quincenal dos escritores galegos antifeixistas, n.º 5, 15-6-1937. 
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Sorprende que, entre os dedicatarios, non figure o 
nome de Alexandre Bóveda, fusilado na Caeira (Poio, 
Pontevedra) o 17 de agosto de 1936. Porque este volume, 
editado polo Partido Galeguista, foi coordinado por 
Florencio Delgado Gurriarán, fervente galeguista, alén de 
moi amigo e admirador de Bóveda, a quen chora e canta, 
por certo, en dous poemas inéditos do Cancioneiro. 

Cando afirmamos que o Cancioneiro da loita galega 
foi coordinado por Delgado Gurriarán, cómpre facer 
unha aclaración: foi, en realidade, o que, modernamente, 
chamamos editor literario. Esta claro, polos datos forne-
cidos na indispensable monografía de Ricardo Gurria -
rán16, que o noso escritor foi tamén, en boa parte, o res-
ponsable da idea e da concepción do volume. Por se fose 
pouco, é o autor con máis textos nesta colectánea e o 
corrector ou asesor lingüístico de non poucos poemas dos 
colaboradores. 

Noutra páxina preliminar ponse o acento na condición 
galeguista deste volume: edítase o «DIA DE GALIZA» de 
1943, condición sobre a que volveremos noutro apartado 
do presente traballo. 

 
 

 

16. Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, repu-
blicano e galeguista, Ediciós do Castro, 1999. 

Hai unha reimpresión de 2001, e, neste mes de febreiro, Galaxia fixo 
unha edición prologada por min, cun novo capítulo do autor. 
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IV 
AS DÚAS PARTES DO CANCIONEIRO 

 

O «Prólogo», publicado como anónimo, é obra de 

Ramón Cabanillas Álvarez, fillo do gran poeta Ramón 

Cabanillas Enríquez. Son cinco páxinas (11-15) de moi 

limitado interese, nas que non escasean algúns dos máis 

simples tópicos do galeguismo: os celtas e a súa lingua 

(«fecunda en imaxes douradas»), «Castela é un pobo impe-

rialista» etc. O parágrafo final, despois de lembrar «os 

mártires» cantados no Cancioneiro, finaliza con este epi-

sodio da Guerra Civil: 

 

Os feitos groriosos dos galegos alumearán o noso camiño. 

E estamparemos con letras de ouro o parte daquel heroico 

Comandante da Milicia galega que, dispois de avanzar meio 

kilómetro, nas veigas toledanas, comunicou á superioridade: 

«Estamos quiñentos». 

 

O lector menos atento decátase de que a frase entre 

comiñas é incompleta. Complétase, de feito, non nesta 

páxina, a 15, senón na 18, con estas seis palabras: «metros 

máis perto de mosa Terra» (hai, como mínimo, un erro: 

«mosa» por «nosa»; quizais outro: «de» por «da»). 

O que aconteceu é que o impresor, nun lapsus do seu 

labor, cometeu esta descolocación, cuestión que nos leva, 

dereitiños, a Delgado Gurriarán, responsable da edición 

do Cancioneiro, que vivía, en 1943, en México. Estaba 

lonxe da cidade de Durango, onde se imprimiu o libro, cir-

cunstancia que aclara unha carta de Florencio exhumada 
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por Ricardo Gurriarán (pp. 178-179). Por ela (12-6-1943) 
sabemos que o editor conta, en Durango, con alguén que 
media entre el e o obradoiro tipográfico, que fixo o traba-
llo gratuitamente pois nel era directivo Manuel Mosquera, 
avogado e exalcalde do Pino (A Coruña), valiosísimo dato 
que tamén debemos a R. Gurriarán (p. 181). 

No inicio do volume, ademais deste erro, hai unha 
curiosidade que debemos sinalar: antes do «Prólogo» figu-
ra un texto en verso, unha especie de «Anteprólogo». 
Trátase da cantiga de escarnio de Afonso X o Sabio: 

 
Quem da guerra levou cabaleiros 

e a sua terra foi gardar diñeiros,  

nom vem al mayo! 

 
Así é como transcribe Florencio a famosa cantiga do 

Rei Sabio, que, na edición dirixida por Mercedes Brea, 
reza17: 

 
O que da guerra levou cavaleiros 

e a sa terra foi guardar dinheiros, 

non ven al maio. 

 
Eu non teño dúbida de que foi Florencio quen escolleu 

este poema, pois era, no grupo mexicano de escritores en 
lingua galega, o de máis erudición en temas literarios 
galegos; tamén se pode afirmar que el é o responsable da 

 

17. Lírica profana galego-portuguesa, Xunta de Galicia, vol. I, 1996, 
p. 154. 
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«versión», que, no verso 11, amosa un valdeorrismo fre-

cuente na súa obra («pero non vei pol-o San Martiño»). 

Teño a sospeita de que el, lonxe de Durango, non decidiu 

a colocación deste texto, procedente do volume III de El 

idioma gallego. Su antigüidad y vida, obra de Antonio de 

la Iglesia (La Coruña, Latorre y Martínez, Editores, 1886, 

pp. 243-244). Advirtamos que Florencio, seguindo ó erudi-

to galego, atribúe a cantiga ó «Rey Don Alfonso IX de 

León». Un afeccionado á Filoloxía Galega, naquelas datas, 

poucas veces bebía, en Galicia, en fontes máis limpas. 

O volume poético consta de dúas partes: «Poemas 

civís» (pp. 17-108) e «A gaita a falare» (pp. 109-156), que 

tamén son poesía civil, título do que falaremos. Ábrese 

esta primeira parte con poemas canonicamente patrióti-

cos: o «Hino galego» (Pondal), o «Hino das Mocedades Ga -

leguistas» (Alfredo Brañas), o «Hino de Solidaridad Galega» 

(Ramón Cabanillas), o «Hino dos Ultreias»... A partir dos 

nove primeiros textos, os poemas, sempre no ámbito da 

poesía cívica, responden a motivacións distintas: satíri-

cos, elexíacos e de denuncia da barbarie «feixista». Boa 

parte deles son da autoría de exiliados galegos residentes 

en México: Nadel (Florencio Delgado Gurriarán), B. Lé -

rez (Bieito Búa Rivas), R. Miño (Roxelio Rodríguez de 

Bretaña), X. Brigancio (Xohán García Gómez), Ramón 

Cabanillas Álvarez e C. Lamas (Concepción Lamas 

Barreiro, esposa do exiliado Ramiro Isla Couto). Os pseu-

dónimos B. Lérez, R. Miño e X. Brigancio foron desci-

frados e ben aclarados na recente edición do libro de  

R. Gurriarán. Do grupo mexicano, o único que non se 

oculta é R. Cabanillas Álvarez. 
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Cómpre sinalar que nesta primeira parte do 
Cancioneiro hai poemas, intercalados, doutros autores, 
dous xa clásicos: Eduardo Pondal («Non cantes tan triste-
mente», p. 43), Ramón Cabanillas («Romance de loita», 
pp. 45-46), Eduardo Pondal («Déspotas insensatos», frag-
mento, p. 77). Dun escritor que vive na Arxentina, Emilio 
Pita, os editores reproducen «IV saga da nova leilía», do 
seu libro Jacobusland (Buenos Aires, 1942). Os textos des-
tes tres poetas (Pondal, Cabanillas, Pita) coinciden, loxica-
mente, co espírito civil da colectánea de México. 

A segunda parte do Cancioneiro, titulada «A gaita a 
falare», contén once poemas, non menos «civís» que os da 
primeira. Son poemas do singular libro de Ramón Rey 
Baltar, xa comentado no capítulo I deste traballo. 
Proceden pois de A gaita a falare (Buenos Aires, 1939), 
pero non da súa primeira sección, «Lembranzas», senón 
da segunda, «Maldicións», título que expresa, moi axeita-
damente, a actitude execratoria do autor contra os repre-
sores que sementaron a morte e o terror en Galicia desde 
o verán de 193618. Como xa dixemos, consta «Maldicións» 
de quince poemas, dos que o Cancioneiro reproduce once, 
cinco deles referidos a estampas de Galicia mártir, debu-
xos que o Cancioneiro infelizmente non reproduce. 
Figuran, si, no volume de Rey Baltar. Os poemas desta sec-
ción, a dos once poemas de «Maldicións», non son inferio-
res na carraxe ós da primeira parte do Cancioneiro, e 
algúns son máis conmovedores, nomeadamente os que 
glosan as estampas de Castelao. 

 

18. V. art. cit. na n. 4. 
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V 
SOBRE OS POEMAS DE DELGADO GURRIARÁN  

E OUTROS POETAS DO CANCIONEIRO 

 

Se non me trabuco, son catorce os poemas de 

Florencio, dous deles anónimos («Hino dos grupos gale-

guistas de Valdeorras», «Velahí ven»), e os doce restantes, 

asinados por Nadel, pseudónimo novo na súa biografía de 

poeta. Vexamos, en esquema, que poemas eran anteriores 

e cales inéditos. 

 

a) Éditos 

«Falan castelán», por Florencio Delgado Gurriarán, 

A Nosa Terra, 7-4-1934. 

«Levan a Cristo por fóra», por Florencio, Nueva Galicia, 

Barcelona, 25-4-1938. 

«Ia á misa das doce», por Florencio, ib., 12-6-1938. 

«A un vello falanxista», por Florencio, ib., 19-7-1938. 

«Home pequeno, fol de veneno», por Florencio, ib., 

9-8-1938. 

«Foliada para o día da victoria. (Aos netos dos que gaba-

ra Lord Wellington)», por Florencio, ib., 7-11-1938 (na edi-

ción do Cancioneiro titúlase «Guerrilleiro. Aos netos...»). 

 

b) Inéditos 

«Hino dos grupos galeguistas de Valdeorras», anónimo. 

«Velahí ven», anónimo. 

«Morte de Alexandre Bóveda», por Nadel. 

«Os lobos da xente», por Nadel. 

«Alexandre Bóveda», por Nadel. 
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«Segundo García», por Nadel. 

«Un guerrilleiro», por Nadel. 

«As cabalgadas do Farrucón Farruquiño», por Nadel. 

 

Está claro que o noso poeta quixo ocultarse, para evitar 

represalias na familia, tralo escudo dun pseudónimo moi 

seguro, Nadel, ou baixo un nome que non ofrecía moito 

risco, Florencio. 

O único poeta do grupo mexicano que non rexeita o 

seu nome é Ramón Cabanillas Álvarez, autor do soneto «A 

un miliciano». Tivo que ser el, un dos colaboradores de 

Florencio na edición do Cancioneiro, quen autorizou se 

publicase «Romance de loita», de seu pai, sen eludir o 

nome do autor. Xa que de ocultacións tratamos, algún lec-

tor pode sospeitar que un detective literario ó servizo da 

policía franquista podería inculpar a Florencio Delgado 

Gurriarán como autor de «Falan castelán», publicado en 

Galicia no ano 1934 co seu nome e os dous apelidos. O tal 

detective non tardaría en concluír que Nadel era autor de, 

polo menos, doce poemas «subversivos», algúns atentato-

rios contra persoas e institucións sagradas na España de 

1943 (Franco, a Igrexa, a Falanxe…). 

Florencio, moi dotado para a sátira, compuxo poemas 

deste xénero inesquecibles, dous contra Franco. Satírico é 

o poema «A un vello falanxista», con versos que chegan a 

este nivel de execratio: 

 
Quixeche matar bermellos 

sin ver que eran teus irmáns; 

                […] 
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¿E todo pra qué?, ¿pra qué? 

Pra que os vermes do diñeiro 

zuguen no sangue dos probes 

có ferrete pezoñento; 

pra que un dictador cativo, 

doutros meirandes cadelo, 

espalle a súa cara innobre 

e seus idiotas orneos, 

nos que enche a boca coa Patria 

que vendeu aos extranxeiros 

                […] 

 

Florencio, como noutros poemas, fai a crítica da suble-

vación «feixista» desde premisas non alleas a unha certa 

concepción anticapitalista. Nestes versos, salientan os 

seus eficaces recursos satíricos, xa demostrados, nos anos 

da II República, en certos poemas sociolingüísticos. Urxe 

destacar a súa poesía elexíaca, inspirada por «mártires» da 

causa galeguista (Segundo García, Antón Arias «Clavel», 

Alexandre Bóveda). A Bóveda dedica dous poemas, un 

romance e un soneto: son dous auténticos epicedios. No 

primeiro pregunta: 

 

Borreiros, ¿por que fixestes 

crudel seitura de estrelas? 

¿Por que amatáste-la luz 

que alumeaba as concencias? 

 

«Borreiros» é substantivo (sinónimo de verdugos, mal-

vados…) que Florencio empregou con frecuencia para 
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deostar, desde 1938, ós «paseadores», especialmente ós 

falanxistas. Foi el quen lle conferiu status literario (quizais 

bateu con este galicismo no Vocabulario castellano-gallego de 

las Irmandades da Fala, 1933). 

Delgado Gurriarán non só é o poeta con máis textos no 

Cancioneiro senón que é o poeta literariamente máis inte-

resante. Poeta plural ó longo da súa vida (desde a poesía 

folclórica á hilozoística), tamén é plural, no Cancioneiro, 

a súa musa política, con dúas modalidades salientables, a 

elexía e a sátira. 

Fóra de Nadel (Florencio Delgado Gurriarán), colabo-

ran, na primeira parte do Cancioneiro, cinco poetas resi-

dentes en México, tres con pseudónimo (B. Lérez, R. Miño, 

X. Brigancio), un co nome completo (R. Cabanillas Álva -

rez) e outro con onomástica moi incompleta (C. Lamas), 

que é muller, a única de todo o volume. Quizais o poeta de 

máis estro político sexa X. Brigancio (Xohán García 

Gómez), pero ningún deles desentoa nun corpus destas 

características. Que eu saiba, ningún dos cinco publicara 

versos antes de 1936. Catro deles tamén colaboran na 

revista Saudade (1942-1952), cuxo primeiro número pre-

cede nun ano ó Cancioneiro. Nacían como poetas galegos 

arredor de 1943. 
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VI 

DÚAS COLECTÁNEAS ANTIFRANQUISTAS, EN 

MÉXICO, DE 1943: O CORPUS POÉTICO 

CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA E O VOLUME  

DE TEXTOS EN PROSA GALICIA BAJO EL TERROR 

 

Non sei se os lectores do Cancioneiro advertiron 

daquela, nunha boa parte das súas páxinas, unha certa 

limitación política. Repárese no feito de que os mártires 

homenaxeados e chorados na primeira parte do volume, 

con nome e apelidos, son, concretamente, galeguistas, e 

repárese tamén na dedicatoria, na que só se mencionan 

galeguistas fusilados, curioso capítulo do que está ausente 

Alexandre Bóveda, cantado no Cancioneiro en dous poe-

mas do editor, Delgado Gurriarán, ausencia que haberá 

que apoñer á problemática conexión que había entre este 

e a imprenta, aló en Durango. Non hai, pois, mártires 

socialistas, comunistas nin doutros partidos da Galicia leal 

á República. O certo é que, fóra deste tema concreto, o 

pranto polos mortos, Florencio, o editor, e os seus aseso-

res incorporaron páxinas ó Cancioneiro que teñen en 

conta o sacrificio e o martirio de galegos doutra condición 

política. Abonda un exemplo: algúns dos poemas de Rey 

Baltar inspirados nas estampas de Galicia mártir. Nunha 

delas, o mozo que vai ser fusilado, non canta o Himno 

galego, canta o primeiro verso da Internacional («arriba 

os probes do mundo…», con estes puntos suspensivos da 

estilística de Castelao, que suxiren que o mozo, no transo 

do fusilamento, xa non pasou do primeiro verso). 



47

En calquera caso, téñase en conta que o Cancioneiro 

saíu do prelo como o número «un» das publicacións do 

Partido Galeguista, dato que explica que os editores puxe-

sen o acento nos militantes mortos da súa organización. 

Xa aquí, imponse asomármonos a un volume, tamén 

colectivo, xa mencionado, Galicia bajo el terror; séndomos 

precisos, publicouse dous meses despois do Cancioneiro, 

en setembro de 1943. Opúsculo de trinta páxinas, editou-

no a Alianza Nazonal Galega, na que convivían galeguis-

tas, comunistas e outros grupos de esquerda e na que era 

peza fundamental, tamén para a convivencia (que é máis 

que coexistencia), Luís Soto, militante, desde antes do 36, 

do PCE (en 1964, crea, con Méndez Ferrín, Celso Emilio 

Ferreiro e outros, a Unión do Pobo Galego). Soto era moi 

amigo de Castelao, ó que acompañou, oficialmente, como 

«secretario», en 1938 e 1939, nas súas viaxes en favor da 

causa republicana polos Estados Unidos e Cuba. 

Galicia bajo el terror consta de textos en prosa, dous 

deles asinados: «La muerte de Benigno, el amigo del 

hombre», por Manuel D. Benavides, e «Cómo murió el 

general Caridad Pita», por Salvador Etcheverría. O resto 

das denuncias son anónimas, entre elas, «Violaciones y 

asesinatos de muerte», «Así murió Alejandro Bóveda», «La 

corrupción del Régimen», «Los métodos de la Falange», 

«Hambre y miseria», «El afilador… e matan a Dios, cara-

llo», sen dúbida de Luís Soto. Nestas páxinas, fálase con 

veneración de dous líderes vítimas da represión franquis-

ta: Benigno Álvarez, comunista, e Alexandre Bóveda, 

galeguista. 
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Tal Informe foi arranxado, nalgunhas partes, con 

pouca precisión, e redactado nun tempo e nun clima de 

moita carraxe, motivo polo cal hai algunhas páxinas que, 

hoxe, os historiadores xulgarán esaxeradas, mesmo moi 

esaxeradas. É notoria aquela que se encabeza con este 

titular: «120.000 hombres, mujeres y niños asesinados» [en 

Galicia]. Tal artigo, non obstante, contén información non 

frecuente na historiografía da época, por exemplo, a que 

se refire á existencia dos campos de concentración da 

Graña, O Cumial, Rianxo e Camposancos. Cómpre men-

cionar tamén o artigo «El falangismo contra la cultura», 

centrado, basicamente, na personalidade do eminente 

médico Roberto Nóvoa Santos (A Coruña, 1883-Santiago, 

1933). É nas liñas finais onde se nos dá noticia dun feito 

tan inicuo como macabro: 

 

Las escuadras de falange, en traje de Gala, entraron, al 

atardecer, en el cementerio de Santiago de Compostela. 

Abrieron la tumba de Nóvoa Santos. A golpe de pico rompie-

ron los restos de la caja mortuoria y aventaron las cenizas del 

gran patriota gallego. 

 

Tamén o antifranquismo, desde 1936, propalou noticias 

pouco contrastadas e, ás veces, algo hiperbólicas, conse-

cuencia dos actos de comunicación nos que unha das par-

tes, abafada e castigada, cando atopa unha fenda ataca ó 

inimigo sempre con propensión á desmesura. O episodio 

da tumba do doutor Nóvoa Santos parécenos un destes 

casos. 
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O opúsculo Galicia bajo el terror foi escrito, sen dúbida, 

para que, moi pouco despois de finalizada a Guerra Civil, 

a sociedade mexicana tivese noticia de Lo que han hecho 

en Galicia, que así titulou Luís Seoane, en 1938, un libro 

de denuncia moi semellante para que se espallase por 

outros países. Seoane e os seus colaboradores fixeron algo 

máis: empregaron o francés, no mesmo ano, para chega-

ren, con La Galice sous la botte de Franco, a outros poten-

ciais lectores. 

Non parecía este o destino do Cancioneiro da loita gale-

ga, na miña crenza un corpus de poesía en lingua galega 

destinado, fundamentalmente, á Terra, e non só para 

informar senón tamén para alimentar o espírito de certos 

galegos como se dun devocionario se tratase. Se se publi-

cou pensando neste destino, como eu penso, a edición do 

Cancioneiro foi un fracaso case total. Segundo as nosas 

indagacións, foron pouquísimos os exemplares que, 

«avantando cómaros e corgas», chegaron a Galicia, polo 

que sabemos, a mans agradecidas, moi poucas (Bieito 

Fernández, Xaime Isla Couto19…); tan poucas que non 

temos noticias de que o coñecesen Otero Pedrayo, Ramón 

Piñeiro, o eruditísimo Xosé M.ª Álvarez Blázquez20… 

México, alén de estar moi lonxe de Galicia, non tivo, 

 

19. Bieito Fernández era amigo dun activista do galeguismo, Roxelio 
Rodríguez de Bretaña, e Xaime Isla Couto, irmán de Ramiro, o esposo de 
Chita Lamas, colaboradora no Cancioneiro. 

20. Pensamos que o exemplar de F. Fernández del Riego foi enviado por 
Florencio moito despois. Importantes bibliotecas de Galicia non posúen 
exemplares. Hai un na Universidade de Santiago, o empregado para a 
presente edición facsimilar.
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durante o franquismo, relacións oficiais con España. Por 

se fose pouco, entre os inmigrantes galegos anteriores ó 

36 era moi difícil atopar «anduriñas» eficaces. Habíaas na 

Arxentina. 

 

 
APÉNDICE ERUDITO SOBRE DETERMINADOS 
TEXTOS DO CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA 

 

• O poema do «anteprólogo»: «Quem da guerra levou 

cabaleiros» 

O autor é Afonso X o Sabio, non «Alfonso IX de León». 

Sobre a cuestión, v. o explicado no comezo do capítulo IV. 

• «Hino galego» de Edoardo (sic) Pondal 

Tomado de calquera das moitas edición posteriores a 

1890. Hoxe, para aspectos ecdóticos importantes, dispo-

mos do excelente traballo do profesor Manuel Ferreiro De 

Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de 

Compostela, Laiovento, 1996. 

• «Hino das Mocedades Galeguistas» 

É o poema de Alfredo Brañas (1859-1900) «Casta dos 

celtas, desperta axiña», ó que lle puxo música Luís 

Taibo. Publicouse con outros títulos, un deles, «Deus fra-

tresque Gallaeciae», o que proba o éxito político deste 

texto. O Cancioneiro omite a derradeira estrofa: «Ártabros 

fortes, / feros brigantes, / sombras quiridas / doutras eda-

des, / prestade alentos / ós que batallan / por esta meiga / 

pequena patria». 

En tempos de dura loita quizais fose máis acaído fina-

lizar o «Hino» coa penúltima estrofa: 
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Cantai galegos, o hino xigante 

dos pobos libres, dos pobos grandes; 

cantai, galegos, a ideia santa 

da independencia da nosa Patria. 

 

En efecto, as Mocedades Galeguistas, desde 1933, 

adoptaron, na práctica, como o seu himno, o poema de 

Alfredo Brañas. 

• «Hino de Solidaridad Galega» 

Poema de Ramón Cabanillas, de feito foi o himno do 

movemento agrario Acción Gallega (1912), que liderou o 

sacerdote Basilio Álvarez. Cando o autor o recolleu por 

primeira vez nun libro seu (Vento mareiro, 1915) titulouno 

«Acción Gallega (Hino)». 

• «Hino dos grupos galeguistas de Valdeorras» 

Polo tema e polas trazas do «dialecto» valdeorrés 

(«naciois»), é, sen dúbida, de Delgado Gurriarán. Ignora -

mos se se chegou a cantar e con que música. 

• «Hino dos Ultreias» 

Foi cantado non só por este grupo galeguista, tamén 

polas Mocedades Galeguistas antes do Dezaoito de Xullo 

do 36. A música é de Antonio Iglesias Vilarelle (1889-1971) 

e a letra, que algúns atribúen a Álvaro de las Casas, fun-

dador e director dos Ultreias, é de Xosé Filgueira 

Valverde. Así o consigna o ultreia Carlos R. Padín 

(«Ultreia, 1ª xeira», Nós, 107, 15-11-1932, p. 186). 

Interpretado durante varios anos, o texto experimen-

tou modificacións. Entre o da revista Nós (1932) e o do 

Cancioneiro (1943) advertimos: «pai Breogán» → «Rei 
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Breogán»; «cisnes» → «ciños» (galicismo que, logo, tivo 

éxito entre algúns poetas). 

Chegou a cantarse unha versión máis politizada nos 

dous versos derradeiros: «nos peitos a ledicia / da nosa 

mocedá» → «nos peitos a ledicia / o amor e a libertá». 

V. «Letra dun dos himnos das Mocedades Galeguistas», no 

libro de Argimiro Rojo, As Mocedades Galeguistas, Vigo, 

Galaxia, 1987, p. 157. 

• «Regueifa dos Ultreias» 

É o poema de Fermín Bouza-Brey que el titulou 

«Regueifa», e con este título figura no seu primeiro libro, 

Nao senlleira, 1933. O poema contén esta dedicatoria: «Pra 

Álvaro das Casas, celebrando o periplo». Refírese a unha 

das «xeiras» que este escritor fixo cos Ultreias, neste caso, 

moi probablemente, a primeira, da que se nos dá cumprida 

noticia no n.º 106 de Nós (15-10-1932). O texto do 

Cancioneiro non reproduce ben o de Nao senlleira. Non son 

irrelevantes, por exemplo, as maiúsculas (Futuro, Infinito). 

• «Velahí ven...» 

Anónimo, é un canto anterior ó 28 de xuño de 1936 

(Día do plebiscito do Estatuto de Galicia), pois xa na pri-

meira estrofa se fala de «conquerir a autonomía». R. Gu -

rriarán considera que é de Florencio, atribución razoable, 

mais cómpre ter en conta que, polo menos, unha estrofa, 

a quinta, é de man allea. 

• «O Caidí» 

Anónimo, sabemos que o compuxo Álvaro de las Casas 

para que os Ultreias o cantasen. Un ultreia, Ramiro 

González Gándara (Nós, 15-10-1932, p. 186), transmítenos o 

verdadeiro texto e esta observación: «logo seguimos, can-
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tando, con toda a forza da nosa voz, o precioso alalá de 

Finisterre cunha letra que lle puxo don Álvaro. Vouna 

copiar». Se facemos o cotexo, advírtense algunhas modifica-

cións: «brancas escumas no mar» → «brancas as ondas do 

mar», «Ledas as ondas na ría» → «Ledas as augas da ría» etc. 

• «Falan castelán» 

Asínao Nadel, que xa o publicara bastante antes (A 

Nosa Terra, 7-4-1934) co seu nome completo, Florencio 

Delgado Gurriarán. A edición do Cancioneiro, con algunhas 

variantes, contén dúas estrofas novas, que intercala entre 

a 10 e a 11: 

 

Mozo falanxista, 

mistura infernal 

de tolo e borreiro, 

fala castelán. 

 

Soñando coa moura 

Hespaña imperial, 

canta a Torquemada, 

todo en castelán. 

 

No verso 3 hai un erro de imprenta, «tolo» e non «todo»; 

no mesmo verso, na edición de O soño do Guieiro (Ediciós 

do Castro, 1986), «borreiro» substitúese por «verdugo», co 

que renuncia o autor a un vocábulo moi da súa linguaxe 

literaria. Para unha máis ampla comprensión? 

• «Non cantes tan tristemente» 

Breve poema de Queixumes dos pinos, de Pondal (La 

Coruña, Latorre y Martínez, Editores, p. 165). 
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A única modificación salientable é «céltigo» por «cél-

tico». 

• «Romance de loita», de Ramón Cabanillas 

Publicouse na revista comunista El Miliciano Gallego 

(Madrid, 30-4-1937), cando o autor aínda residía en terri-

torio republicano. O Cancioneiro omite o paratexto «Ós loi-

tadores galegos». Man allea, sen dúbida a de Florencio, 

«corrixiu»: «Galicia» → «Galiza»; «avasallante» → «asoba-

llante»… V. o meu art. «A poesía de Ramón Cabanillas na 

guerra civil», Ponte Nerga. Revista de Estudios 

Sociolingüísticos, Deputación de Pontevedra, 1998, pp. 9-20 

(reproducido na op. cit. na n. 4). 

• «Morte de Alexandre Bóveda», de Nadel (FDG) 

Escribiuno con destino ó Cancioneiro, de 1943, ou 

escribiuno pouco despois do fusilamento do líder gale-

guista? Se foi en 1936, non comprendemos por que non o 

publicou, cos seus primeiros poemas do período bélico, 

que apareceron, en 1938, en Nueva Galicia. A mesma con-

sideración nos suscita o soneto «Alexandre Bóveda». 

• «Víctor Casas», de C. Lamas 

O único poema do Cancioneiro escrito por unha 

muller: [Con] Chita Lamas, esposa do vello galeguista 

Ramiro Isla Couto. A poeta, que colaborou na revista 

Saudade, ten boa man cando compón este romance ó 

xeito tradicional. Tamén ten moi boa man cando compón 

o poema, sen título, que comeza: 

 

Hoxe foise o meu amor 

e ficou soia a badía 

ai amor! (n.º 2, maio, 1943). 
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Non alleo ó formalismo das vellas cantigas de amigo, 

quizais os oito dísticos (mais refrán) da cantiga, asinada 

por Chita Lamas de Illa-Couto, fagan referencia á súa 

propia vida sentimental, na que houbo momentos moi 

dolorosos, tal como apunta Aurora Marco no seu libro 

Irmandiños, Santiago de Compostela, Laiovento (pp. 

269-277). 

• «A morte dun heroi», de B. Lérez 

Contén este paratexto: 

 

Manoel Formoso Piñeiro, desertor do Exército feixista, 

mozo poeta pontevedrés, fusilado en Sarrión (Teruel) na pri-

madera de 1939. 

 

Hai bastantes anos pregunteille ó profesor Filgueira 

Valverde, de tanta erudición literaria e insigne ponteve-

drólogo, sobre este «mozo poeta pontevedrés». Nada sabía 

ou nada recordaba. Aínda así, publiquei, sobre o poema, 

un artigo en La Voz de Galicia e ninguén me proporcionou 

o menor dato biográfico do protagonista. 

• «Déspotas insensatos», de Pondal 

Son os oito derradeiros versos do poema «Cando os 

duros machados» (Queixumes dos pinos, 1886, pp. 

183-184). 

• «A un miliciano», de R. Cabanillas Álvarez 

O autor é fillo do gran poeta Ramón Cabanillas 

Enríquez (1876-1959), do que herda, neste brioso soneto, 

algúns xeitos retóricos. É o único poeta «mexicano» que 

non oculta o seu verdadeiro nome. Con moi boa man 
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denunciadora publicara en Nova Galicia (Barcelona, 8-1-
-1938) o romance en castelán «La camarilla». 

Cabanillas Álvarez foi, quizais, quen máis colaborou 
con Florencio na preparación do Cancioneiro, e tivo que 
ser el quen propuxese a publicación de «Romance de 
loita», de seu pai, daquela xa en Galicia (non na España 
republicana) e vixiado, sen dúbida, polas autoridades 
franquistas. 

• «IV saga da nova leilía», de Emilio Pita 
Publicouse este poema, por primeira vez, en Galicia 

(Buenos Aires, Federación de Sociedades Gallegas); logo, 
recolleuno o autor no libro Jacobusland (1942), que foi, 
sen dúbida, a fonte de Delgado Gurriarán.
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ANEXO 





NOVAS ACHEGAS PARA A EDICIÓN DO 
CANCIONEIRO DA LOITA GALEGA  
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Unha das características máis significadas do profesor 

e amigo Xesús Alonso Montero é o rescate de xoias histo-

riográficas e literarias e o seu interese en contextualizalas 

na súa circunstancia temporal. Ambas as cousas xa as 

demostrou na primeira reedición do Cancioneiro da loita 

galega (Ediciós do Castro, 1996), «peza insólita da nosa 

bibliografía», segundo Xesús, quen, inaccesible ao des-

alento, non parou ata atopar un exemplar deste magnífico 

e emblemático testemuño do exilio mexicano e o Partido 

Galeguista. Logo, Isaac Díaz Pardo reproduciuno e deuno 

á luz nun excelente traballo, e Xesús puxo a Florencio 

Delgado Gurriarán de temoneiro principal na ponte do 

barco do Exilio galego en México, con maiúscula. En rela-

ción co poeta valdeorrés, tamén rescatou a súa palabra do 

«inquérito» que fixo para a inédita Antoloxía consultada de 

Filgueira Valverde (2008), que quedara nun caixón desde 

1936 ata que a sacou fóra Xesús, en colaboración con Ana 

Acuña. 

Os que coñecemos o profesor desde hai moito tempo, 

aínda sen ter sido alumnos, como é o caso, sabemos da 

súa calidade pedagóxica e do seu profundo coñecemento 

da literatura e a crítica literaria galega, ibérica e univer-

sal, na que se inclúe o exilio. Neste novo e vello 

Cancioneiro, o traballo e estudo previo de Xesús, unha vez 

máis, sitúa atinadamente a actitude vital de don Florencio 

e o seu labor poético, e ten un valor extraordinario, ao 

meu ver, polo coñecemento que teño do meu parente e do 

seu periplo obrigado. Se primeiramente lle chamou «don 

Florencio», sei que agora Xesús xa o atúa, polo tempo e o 

contacto «íntimo» que lle dedicou ao poeta valdeorrés ao 
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longo da súa prolífica carreira comezada en Palencia, 

coma o «corgomés» o bacharelato. 

Unha das achegas definitivas a esta nova edición do 

Cancioneiro... é deixar saldada a aclaración dos pseudóni-

mos que apareceron na primixenia edición e que tanto 

enredaron a Xesús Alonso Montero, como despois a min. 

Logo da publicación en 1999 de Florencio Delgado 

Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano 

e galeguista (Ediciós do Castro), agora «republicado» pola 

Editorial Galaxia, foron algúns papeis manuscritos atopa-

dos nunha carpeta na casa de Florencio en Guadalajara 

(México) os que permitiron situarnos no «mapa de pseu-

dónimos». Así, Nadel, que en alemán significa agulla, 

xamais tivo dúbida Xesús —a quen seguín— de que era 

Florencio Delgado Gurriarán e, segundo afirma no seu 

estudo introdutorio da edición de 1996, «As musas belixe-

rantes do exilio», tamén foi responsable editorial (litera-

rio) da publicación o poeta galeguista. Esta cuestión 

queda acreditada coa lectura da carta que Florencio 

enviou pouco tempo antes de editarse o Cancioneiro... 

(12/6/1943) e que reproducimos no anexo. O destinatario 

desta carta que Florencio dirixe a un militante galeguista 

descoñecido —«querido irmán», e que semella facer ás 

veces de linotipista ou de corrector— podería ser Ramiro 

Isla Couto (Gurriarán, 1999: 178 e 179), hipótese que 

tamén sostén Alonso Montero, con cautela. Nela danse 

instrucións de corrección lingüística, distribución temáti-

ca dos poemas e outras interesantes obxeccións; incluso 

di estar en contacto con Cabanillas fillo para tratar deter-

minados asuntos de edición. Tamén descoñecemos se un 
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sobre certificado con remite do citado Ramiro Isla Couto, 
datado en febreiro de 1943, dirixido ao Café Venecia e co 
mandado de «entregar a D. Florencio Delgado», pertence 
á carta citada ou a algún asunto relacionado con Saudade, 
pois coincide case no tempo coa saída do número 5. 
Véxase no anexo que o envío do sobre se realiza desde 
México D. F. á mesma cidade. 

O pseudónimo C. Lamas pertence a «Chita» Lamas, 
Concepción Lamas Barreiro, esposa de Ramiro Isla Couto, 
íntimo amigo de Florencio e exiliado naquel momento en 
México, con quen compartiu moitas actividades e xestio-
nou en 1943 a impresión do Cancioneiro... nunha imprenta 
na cidade de Durango propiedade do Goberno de México e 
que lles saíra de balde. Esta última circunstancia vén 
nunha carta de Florencio a Paz Andrade que aparece no 
epistolario do vigués preparado por Charo Portela e Isaac 
Díaz Pardo (1997: carta n.º 39, pp. 234 e 235) e nunha gra-
vación realizada a Ramón Esturao. 

O pseudónimo B. Lérez corresponde a Bieito Búa Rivas, 
militante socialista, médico natural de Caldas de Reis 
(Pontevedra), afeccionado á poesía e colaborador de Sau -
dade; viaxara no Ipanema e asentárase en Puebla de 
México, onde rematou a carreira que comezara en Com -
postela. Búa, en 1971, escribíalle a Florencio (reproduci-
mos textualmente): «[...] tamén nos diche a todos unha 
manita. Porque senón, ¡como poderían ser impresos aque-
les [poemas] que éu fixen xa non lembro cando? Non me 
cabe duda que ti tiveche unha grande parte na redacción 
—correición final— dos ditos versos. Moitas gracias», 
nunha carta do 26 de maio de 1971 (Ricardo Gurriarán, op. 
cit., 1999: 180). 
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Canto ao pseudónimo X. Brigancio, de quen xa tiña 
sospeitas e dúbidas Xesús para atribuírllo a Roxelio 
Rodríguez de Bretaña, e de quen afirmaba que non tiña 
a calidade que lle vira noutros poemas, corresponde a 
Xohán García Gómez; segundo Florencio: «o poeta Xoán 
García, de tráxica e romántica morte na cidade de Puebla 
de Zaragoza» («Os galegos no Exército da República e no 
exilio», en Las milicias populares gallegas. Un símbolo de 
la Galicia antifranquista. Ensayo histórico de Santiago 
Álvarez, 1989). En definitiva, R. Miño correspondería ao 
ourensán Roxelio Rodríguez de Bretaña. 

Seguímoslle as pegadas a este descoñecido poeta Xohán 
García Gómez que tamén asinaba Xan, Juan, Xohán e 
Xoán, de quen Florencio apunta unha posible morte por 
suicidio. Era militante galeguista e xa colaborara no 
número 2 de Saudade co poema «Inquedanzas», asinado 
en 1942. Tamén foi director-editor da revista Galicia (1943- 
-1947), órgano de expresión da Alianza Nazonal Galega1, 
desde 1944, posiblemente unha das instancias políticas 

 

1. A Alianza Nazonal Galega, constituída en México o 6 de setembro de 
1942, segundo a súa acta fundacional, constaba dos seguintes grupos e 
os seus representantes: galeguista —representado por José Caridad 
Mateo e, aínda que figura nominalmente mecanografado Florencio, foi o 
artista Uxío Souto quen estampou a sinatura—, «republicán» —asinaban 
Salvador Echevarría, de Unión Republicana, exgobernador civil e diplo-
mático, e Celestino López—, socialista —o deputado pola Coruña 
Edmundo Lorenzo e Armando Lorenzo—, comunista —Luís Soto e 
Francisco Caridad Mateo—, UGT —o exdirector xeral de Carabineros 
Marcial Fernández e Ramón Troncoso Fernández—, CNT —sen sinatu-
ras deste Comité Regional Galaico, figuran José Prego e Montero meca-
nografados— e a Federazón de Mocedades Socialistas Unificadas de 
Galiza —asinaban Celso Vila e Alfredo Vilar—. Entre as súas demandas 
figuraban a restauración da Constitución de 1931, toda a lexislación  
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unitarias galegas máis importantes e das primeiras que se 
puxeron en marcha no exilio mexicano. Antes de ser direc-
tor, Xohán xa colaborara con algún poema na publicación 
—«Eu agardo», Galicia n.º 2—. Dos tres números de Galicia 
que consultamos, podemos afirmar que sucedeu como 
director/editor ao uxetista Ramón Troncoso e que Xohán 
continuou ata o final da edición en 1947. 

Referencias sucintas do poeta e algún poema atópanse 
en varias publicacións sobre o exilio e memorias de exi-
liados. No Repertorio da prensa galega da emigración do 
Consello da Cultura Galega aparece nalgunha revista 
da emigración/exilio, como é o caso da colaboración no 
número 1 de Agarimo. Revista Pro Hogar Gallego para 
Ancianos (Buenos Aires, 1957), con dous poemas: «A roita 
do bardo» e «A lira esquencida». Luís Soto, no seu libro 
Castelao, a U.P.G. e outras memorias (Edicións Xerais, 
1983: 168 e 191), cita a Xohán como galeguista de esquer-
da, poeta e colaborador nas emisións radiofónicas do 
Padroado da Cultura Galega. Naharro-Calderón e Manuel 
Andújar, no seu canónico El exilio de las Españas de 1939 
en las Américas: «¿Adonde fue la canción?», citan textual-
mente o enigmático poeta na páxina 308: «valgan los poe-
mas del malogrado Xohán García Gómez». E por Elixio 
Rodríguez soubemos que viña de Nova York, tal e como 
afirma nas súas memorias (Matádeo mañá, Edicións 
Xerais, 1994: 301). 

Pero onde tivo unha importante aparición o poeta «de 
tráxica e romántica morte» foi no Cancioneiro da loita 

 
republicana desde que saíron cara ao exilio e a posta en vigor do 
Estatuto de Galicia («Nazonalidade Galega»).
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galega, con catro poemas, asinando, como dixemos,   
X. Brigancio. Por orde de aparición no índice: «Non vos 
direi que unha estrela...», asinado en «Mexico - 7 - 1942»; 
«Deica logo miña terra», asinado «no mar atrantico, 
setembre 1936»; «A caída do norte», asinado en «N-y. city 
7-1937», e «Os meus amigos», asinado na «Habana Nadal 
do 1936». Reproducimos no anexo os catro poemas escri-
tos con pluma polo autor, coas correccións realizadas a 
lapis en letra sobre letra por Florencio Delgado Gurriarán. 
Mesmo, no caso de «Deica logo miña terra», por cuestións 
de claridade para o linotipista ou o técnico corrector de 
imprenta, pois levaba moitas correccións, Florencio escri-
be o poema enteiro coa súa letra no reverso do orixinal 
enviado. Engadimos outro poema máis de Xohán García 
Gómez, dedicado a García Lorca, «Lembranza a Federico 
García Lorca», non publicado no Cancioneiro... e asinado 
en «N-y city 1937», do que descoñecemos o seu destino. 

En canto ao labor corrector de Florencio, tamén van en 
anexo outros poemas manuscritos de autores diferentes 
do Cancioneiro...: Ramón Cabanillas Álvarez, «A un mili-
ciano», con tres correccións de Florencio tan só, mais o 
«Romance de loita» de seu pai, no que Florencio inclúe a 
dedicatoria «Aos milicianos galegos», que non foi inserida 
na edición do Cancioneiro...; de Búa Rivas «A morte dun 
heroi»; mais algúns folios de anotacións varias e esbozos 
dalgún poema sen rematar de Xohán García Gómez dos 
que descoñecemos o seu paradoiro, publicado ou inédito. 
Agás un, todos os demais están corrixidos por Florencio. 

Rematamos este anexo coa inclusión dun manuscrito 
do «Hino de Valdeorras» coa letra de Florencio. 

Marzo de 2022, Ano de Florencio 
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Non vos direi que unha estrela
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Deica logo miña terra*

 
* Reproducimos este poema coas correccións indicadas por F. Delgado Gurriarán e posto en 
limpo coa súa propia letra na páxina da dereita.
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A caída do norte
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Os meus amigos
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Lembranza a Federico García Lorca
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 [De min, pra o perxuro Franco]
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[O -2º- enterro do ausente]
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[Os que na tarefa da colleita]
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A un miliciano
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Romance de loita
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A morte dun heroi



256



257

 Hino dos grupos galeguistas de Valdeorras 
(dúas últimas estrofas)
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