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Traducir é comprender mundos, comprender o que se traduce, o alleo, e com-

prender o que vai recibir o traducido, o outro mundo, o propio. É un diálogo 

entre o alleo e o propio. Na tradución literaria o obxectivo final, a meta, é que 

sexamos capaces de comprender o alleo, que aprehendamos o alleo, que o 

alleo sexa como nós falamos, como o público lector fale. Na tradución literaria, 

na literatura, a lingua vivifícase, chouta, canta, cada palabra está dicindo cousas, 

traducindo realidades, comprendendo o mundo, comprendendo mundos, ás 

veces, mudándoos e mudándonos, como lectores e lectoras. E estas cousas tan 

aparentemente simples, coñéceas quen traduce, que é, sobre todo, quen le até o 

máis íntimo da palabra, quen lle anda nas vísceras, mais tamén quen é capaz de 

ollar o corpo por enteiro, sen mutilacións. Quen traduce ten que ver todo cos 

ollos moi abertos, sen ideas preconcibidas, con ollos novos, ten que deixarse 

envolver polo novo, ao que non se pode chegar cun mundo preconcibido, cun 

mundo creado con estereotipos, con superficialidades. Quen traduce debe pre-

guntarse, tamén algunha vez, por que, para que e para quen traduce. De todas 

estas cousas tiven a sorte de conversar en varias ocasións con Lois Tobío e é, 

sobre todo, das motivacións da súas traducións do que lles quero falar hoxe. 

Tratarei tamén de situar este labor do tradutor nunha historia da tradución en 

Galiza que aínda está por escribir.

Lois Tobío formou parte dunha xeración galega sen complexos, que creceu 

e se educou nunha época emocionante e chea de ilusións, nun momento en 

que, pensando en Galiza, todo estaba por facer. Naceu en Viveiro en 1906 e 

faleceu en Madrid no ano 2003, é un home do século xx, dese século xx que 

lle tocou vivir, do que nunca claudicou e que lle deu á humanidade moitos 
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avances científicos, como sempre lle gustaba recordar, que permitiron aumentar 

a esperanza de vida da poboación, mais tamén matar dun xeito terrorífico, arra-

sando vidas e, con elas, culturas. Infancia e mocidade as súas nun tempo en que 

se procura a identidade de Galiza, herdeiro das motivacións e da entrega das 

Irmandades da Fala, das ansias culturais da xeración Nós, é Tobío un mozo da 

xeración do Seminario de Estudos Galegos (SEG). Esta xeración sabe, como 

Martiño Dumbría, personaxe que devala polas páxinas da narrativa de Otero 

Pedrayo, da fala dos camiños, sabe que cómpre limpar o po das pedras que 

tamén falan, dos nomes da terra; sabe que hai que deterse nas cantigas do pobo, 

entrar no interior da terra; esta xeración sabe que é preciso converter a Galiza en 

materia científica dentro de todas as disciplinas.

O neno Tobío recibe en Viveiro un ensino, de ver e oír da man do seu pai, 

Luís Tobío Campos, mestre e poeta, partícipe da renovación pedagóxica do seu 

tempo e do espírito da Institución Libre de Enseñanza, amante da lingua, da 

literatura creada polo pobo e da obra de Rosalía de Castro, que figura entre os 

retratos da familia. Preocupado pola formación académica e polo futuro dos 

seus, o pai solicita o seu traslado para Santiago de Compostela como mestre. 

O neno Tobío despídese da súa infancia con todos os adeuses a Viveiro e coa 

ilusión dunha nova etapa. Non está de máis lembrarmos o remate da primeira 

década da súa vida:

A despedida foi, naturalmente, triste. Todos a chorar menos eu que ollaba aquelo como 

unha grande aventura, coñecer terras novas, xentes novas, das que tanto ouvira falar. 

Pensaba, emporiso, que cando me eu fose de Viveiro todo o que nel había, cousas e 

persoas, deixaría de existir e eso dábame pena. Quixen despedirme non só dos amigos 

senón tamén das cousas, e durante varios días estiven a tocalas e carexalas para lles dar o 

meu adeus, ás casas, coma a da miña avoa, a do meu padriño e a de Matilde, os bancos 

en que me sentaba na Praza e noutros sitios, algunhas árbores benqueridas e, máis ca 

nada, a miña casa de San Francisco con todos os misterios e marabillas que nela había. 

(Tobío 1994: 75)
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O mozo Lois Tobío realiza os estudos de bacharelato e aprende francés e 

alemán, despois estuda dereito, etapa de formación para el e para Galiza, xa que 

é cando o nacionalismo galego nace e a preocupación pola identidade galega 

adquire realmente outra dimensión política. Xa non se trata de fechar, de con-

servar a identidade nun museo etnográfico, o folclorismo estático produce escle-

rose, isto sabíao a mocidade do Seminario de Estudos Galegos que convocou os 

maiores das Irmandades da Fala e da xeración Nós, para que Galiza tivese un 

lugar pleno nos estudos científicos máis avanzados, conectados co mundo. 

A característica principal de todos os mozos do Seminario de Estudos Galegos é 

o desexo de aprenderen o propio, a súa querenza sen chauvinismo, o que lles vai 

permitir, sen complexos e con autoestima, amar o alleo e situalo na súa xusta 

dimensión. Hai nesta xeración, por unha banda, un desexo de aprender, dunha 

entrega constante pola investigación, que os achega a que poidamos falar deles, 

individualmente, como humanistas. Por outra banda, cómpre non esquecermos 

que forman parte dun proxecto colectivo que procura o ben común, son herdei-

ros dunha irmandade e ese espírito, aos bos e xenerosos, non os vai abandonar 

nunca. Lealdade e xenerosidade son dúas palabras cheas de contido que Tobío 

adquiriu nestes tempo e levará sempre na súa valixa.

É na época do SEG cando se vai conformar a ideoloxía de Tobío e tamén 

cando hai que procurar os alicerces de moitas das investigacións ás que se vai 

entregar con xenerosidade nas últimas décadas da súa vida. Permítanme, sobre 

este punto, unha breve digresión, para explicar que as aulas co profesor Ciriaco 

Pérez Bustamante, cando realizaba o preparatorio de Dereito, descóbrenlle a 

figura de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, personaxe ao que se 

vai dedicar con devoción. É, insistimos, a época do SEG a que o marca, cando 

decide figurar nos seus actos co nome de Lois, nome que o vai identificar con 

Galiza, coa defensa da lingua e coa súa plena normalización. Con este nome 

investigará e publicará os seus traballos do SEG, espallará polo país a ideoloxía 

nacionalista do Partido Galeguista, debaterá o Anteproieito de Estatuto Galiza e 

será xunto con Carballo Calero quen lle dea unha redacción final. Será con este 
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nome co que asinará a súa obra literaria e as súas traducións ao galego. Mesmo 

se lle botan unha ollada ao Vocabulario popular galego-castelán (El Pueblo Gallego, 

1926), verán que entre os autores figura «Tobío Fernandes»; e a escrita do seu 

segundo apelido non é un erro, ten que ver cunha época en que o seminarista 

estaba moi preocupado pola normativización e normalización da lingua, pola 

súa pescuda, pola súa dignidade; é un sinal da súa toma de conciencia. É preciso 

salientarmos que o nome de Lois Tobío está ligado ao inicio do ensino e do 

emprego da lingua galega no mundo universitario: en 1926 imparte un curso de 

fonética galega para os membros do SEG e, como profesor axudante na cátedra 

de Dereito Administrativo, imparte o curso Historia do Dereito Galego na lin-

gua do país. Este último feito é tan atrevido como pioneiro, como ben sinala 

Xulio Ríos:

Convertido en flamante profesor axudante de Dereito Administrativo na universidade 

compostelá, Tobío tratará de romper ese molde alentando a curiosidade e a creati-

vidade. Impartir as aulas en idioma galego nunha institución que, contando entón máis 

de catrocentos anos de historia, poucas (por non dicir ningunhas) mostras de identifica-

ción coa lingua tiña dado era un acto verdadeiramente novidoso e atrevido. Mais aínda 

se lembramos que no claustro da USC, presidido daquela polo reitor Blanco Rivero, 

exercían a súa hexemonía persoeiros de pensamento político e idiomático reaccionario 

como o historiador Carmelo Viñas Mey (futuro ideólogo da Falange santiaguesa) ou o 

facultativo Antonio Novo Campelo. (Ríos 2015: 42-43)

En 1929 vai recibir da Facultade de Dereito de Compostela unha pequena 

pensión que lle permite ampliar os seus estudos de Dereito na Universidade de 

Berlín, onde, máis dunha vez, dotará de identidade real a Galiza, explicándoa, 

facéndoa tanxible como a lámpada que alumea os lugares que o don Bernaldo, 

da novela de Otero Pedrayo Arredor de si (1930), lle descobre ao seu sobriño 

Adrián Solovio situados no mapa de Fontán. O de Viveiro en Berlín será o Lois 
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que leva o país ben trepado e realiza o soño da xeración Nós de chegar directa-

mente a Europa, sen se deter en Madrid, sen intermediarios, en 1929, cando 

don Ramón de Trasalba aínda era o novelista de Os camiños da vida. Tobío 

adiantábase na descuberta do propio no alleo ao novelista, chamándose, fóra da 

burocracia e da legalidade académica, sempre Lois. É Lois en Berlín, no cuarto 

da rúa Charlottenburg, que lle buscara F. Fernández Armesto e onde toparía con 

Francisco Ayala1. É Lois, ese membro do SEG que entra en contacto co Roma-

nisches Seminar, a través de Fernández Armesto, nas súas conversas sobre lin-

güística co profesor Gamillscheg, sobre fonética galega coa pioneira de estudos 

sobre o galego, sobre o catalán, Margot Sponer2, que xa visitara Galiza en 1926, 

viaxe en que recolleu o máis importante do material co que realizará a súa tese 

Altgalizische Urkunden. Documentos Antigos de Galicia, que presentará na, 

daquela, Friedrich-Wilhelms Universität de Berlín en 1935. É o Lois, mozo 

fundador do Seminario de Estudos Galegos, quen estreita relacións entre un 

mundo universitario e o outro, quen dá unha conferencia, ao abeiro do semi-

nario desta universidade, sobre a cultura de Galiza e recita o poema do seu 

1  O 13 de xuño de 2001 Lois Tobío fai 95 anos e no Ateneo de Madrid tivo lugar unha homenaxe, orga-
nizada tamén desde Madrid por Inés Canosa, Henrique Albor, Mariví Villaverde e Manuel Lombao. Díaz 
Pardo e Ediciós do Castro colaboran coa publicación dun pequeno volume dentro da serie «Cadernos do 
Seminario de Sargadelos» co número 88, con textos de diferentes autorías (VV. AA. 2001). Pode verse a 
colaboración asinada por D. P. (Díaz Pardo), que visita a quen tamén foi Augusto Assía para nos trasladar 
as lembranzas da vida con Tobío en Berlín, «En Xanceda con Felipe Martínez Armesto», pp. 103-104. Na 
mesma publicación recóllense as lembranzas que Francisco Ayala lle dedica na primeira parte das súas 
memorias «Del paraíso al destierro», hoxe dentro do volume Recuerdos y Olvidos (1906-2006). Lembra o 
escritor Francisco Ayala un pequeno episodio en que, poucos días despois de chegar a Berlín, Tobío «toma-
do de un ataque de morriña, quería volverse en seguida para Galicia dejándolo todo». Como anécdota, 
Tobío sempre negou este suceso e dicía que era mentira, que el sempre se sentiu ben en Alemaña, a lem-
branza de Ayala enfadábao moito. Alén disto, nunha ocasión foi Ayala quen me sinalou que Tobío na casa 
e cos amigos en Alemaña era coñecido por Lois, era así como se facía chamar.
2  Na memoria de Lois Tobío sempre ficou gravada esta investigadora polo seu carácter amable e sempre 
se preguntou cal sería a súa sorte, como a de tantas outras persoas que coñeceu. Teño motivos para afirmar 
que moito lle gustaría o excelente e conmovedor libro que sobre a filóloga escribiu o profesor Antón Figue-
roa, que tamén lles recomendo (FigueroA, Antón [2017]: Margot Sponer. Do galego antigo ás fronteiras da 
resistencia, Santiago de Compostela, Laiovento).
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admirado Pondal3 «A campana de Anllóns». En 1931 o profesor Gamillscheg 

falará en Compostela de toponimia xermánica, da que era especialista, cons-

truíndo unha ponte pola que entrarían anos máis tarde o profesor Piel, o seu 

discípulo o profesor Kremer, alma máter do xa desaparecido Galicien Zentrum 

da Universidade de Trier, e moitas outras personalidades recoñecidas no mundo 

académico xermánico como o profesor Johannes Kabatek, que tamén inclúe 

entre as súas liñas de investigación a tradución.

Berlín descóbrelle a Lois un mundo e unha vida nova, en plena efervescencia. 

Pensen que é testemuña do éxito do teatro de Brecht e de Weill, da revolución 

teatral de Piscator, do cine de Eisenstein e da maxia de Marlene Dietrich, que o 

engaiolou co Der blaue Engel. A pintura non o deixa indiferente, sobre todo 

Georg Grosz, de quen merca un álbum de reproducións para levarlle ao seu 

amigo Luís Seoane4. Sen complexos nin atavismos morais, goza do ambiente 

berlinés, descobre a liberdade que ofrece un mundo para el novo no xeito de 

entender as relacións e de facelas visibles, visitou El Dorado, un cabaré de homo-

sexuais masculino, e o Dorian Gray, de ambiente lésbico. Frecuentou o Wann-

see, a praia berlinesa sen «pudor», que tan escandalizado deixou a Vicente Risco, 

como moi ben deixou escrito no seu libro Mitteleuropa, que dá conta da súa 

estadía no país. Nesta Alemaña tamén se namoraría Tobío de Elisabeth, un dos 

3  En 1959 Lois Tobío gaña o premio en prosa do certame literario da Casa de Galicia en Montevido cun 
ensaio sobre o poeta do Rexurdimento (véxase ToBío, Luis [1965]: Valoración de Pondal, Montevideo, 
Ediciones Ronsel). Repárese en que é o nome de Luís Tobío o que asina esta publicación; a este respecto, 
o seu autor, nunha das nosas conversas, comentoume que el se presentou ao certame co nome de «Lois» e 
que non puido, xa vivindo en Madrid, revisar e pensar moito nesta publicación. El encontraba unha con-
tradición asinar este traballo como Luís Tobío e, por exemplo, as súas traducións de poemas ingleses e 
franceses vertidos ao galego, publicados en Arxentina, co nome de Lois.
4  Na exposición na Coruña, na Fundación Luís Seoane (entre os meses de outubro de 2017 e abril de 
2018), e despois en Vigo, na Fundación Laxeiro (do 26 de outubro de 2018 a 24 de febreiro de 2019), co 
título 13 estampas da traizón. 80 anos da súa publicación, que xirou arredor do álbum de debuxos –co 
mesmo título– de Luís Seoane, houbo ocasión de ver o material de Grosz, que Tobío trouxo de Berlín. 
Sobre a influencia do pintor alemán na pintura de Seoane e do papel que exerceu Tobío como ponte neste 
diálogo véxase: López Bernárdez, Carlos (2015): Un pintor que sabía o que facía. Achegas á obra pictórica de 
Luís Seoane, Santiago de Compostela, Laiovento, 2015.
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seus grandes amores. Pensaron mesmo en casar, a relación mantívose por carta, 
Tobío escribíalle en alemán e el confesoume que tentou por outros medios retor-
nar ao país que tamén o namorara, ao ano seguinte de volver. Tardei anos en 
saber como intentou regresar a Berlín e á universidade e tamén á beira de Elisa-
beth, esa outra razón tan persoal, que nunca aparece nos arquivos burocráticos, 
nin nas memorias dun home que pouco nos achega ao seu mundo privado... Se 
vén ao caso, tratarei este aspecto.

Non podía permanecer máis tempo, tiña que solucionar a súa vida:

Eu sentíame feliz en Berlín, coma se estivese no centro do mundo, pero o tempo pasaba 

e tiña que pensar no porvir e espertar daquel sono engadante e mesmo enervante, sen 

contar con que a miña situación económica, aínda coa axuda do meu tío, resultaba xa 

difícil. Decidín, pois, voltar e ata tiven que pedir diñeiro á casa para a viaxe, que a miña 

nai mandoume de contado. (Tobío 1994: 251-252)

Tiven a fortuna de falar moitas veces co autor de As décadas de T. L. e descu-
brir como na última década da súa vida continuaba moi atento a todo o que 
acontecía na súa segunda patria; como, desde a visión dun diplomático e bo 
analista político, explicaba as liñas que mudaban no mapa de Europa; como se 
emocionaba ao comprobar que a lingua galega formaba parte dos programas de 
estudos da «romanística alemá» nalgunha das universidades; como permanecían 
intactas na súa memoria as lembranzas da viaxe que durante os seus estudos de 
carreira realiza en 1933 a Berlín, cando xa estaba Hitler no poder. Custáballe 
entender aínda como persoas intelixentes se deixaran levar pola oratoria acendi-
da do Führer, ao que vían como un guía espiritual. Tamén a Elisabeth e este feito 
que lle tronzou o corazón foi definitivo. Nestas conversas entendín que «falaba 
da Alemaña que el coñeceu moito máis libremente e desde o “eu”, dun home 
maduro, que sabe valorar o que unha cidade como Berlín ofrecía en todos os 
aspectos a un mozo que chegaba desde Compostela, moito máis libremente, 
insisto que o autor das Décadas, pendente máis do que se pensa, dos lectores e 
das lectoras» (Romero 2011: 286).
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A estancia en Alemaña, a súa vida en Berlín, a súa integración no mundo 

social e cultural son fundamentais para que Lois Tobío se comprometa, do xeito 

en que o fai, co labor de traducir obras da literatura alemá para o galego; un 

compromiso que o leva a traballar coas dúas linguas que considera máis súas, das 

súas dúas patrias elixidas. Nunca se entregou con tanto desexo á aprendizaxe 

como nestes meses de estadía na capital alemá; entre o Romanisches Seminar, a 

Preussische Staatbibliotek, o restaurante da biblioteca ou a «Mensa» (comedor 

universitario) transcorrían as horas do estudante de Dereito e do sempre mem-

bro do SEG; despois, o mozo participaba con todos os seus sentidos daquela 

cidade, a mesma protagonista daquel filme de 1927, Berlin: Die Sinfonie der 
Grosstad («Berlín: sinfonía dunha gran cidade»). «Era moito o que aprendía cada 

día, unha palabra nova abría novos mundos e eses novos mundos ían agrandan-

do os seus coñecementos» (Romero 2011: 287). Houbo anotacións en forma de 

diario en alemán, como exercicio de aprendizaxe da lingua, unha novela escrita 

con fondo berlinés, poemas... En definitiva, textos que escribiu neste tempo e 

tamén na súa etapa posterior como flamante diplomático en Bulgaria, dos que 

me falou, dos que nada se sabe e que serían unha fonte directa das vivencias do 

seu «eu», protagonista naquel tempo. Outra sería a historia de se encontraren 

estes escritos, agromaría máis forte o escritor fulgurante de As décadas, obrigado 

por ética a deixar o seu testemuño, e que se nos revelou de xeito tímido na súa 

novela póstuma A nova vida, publicada no ano 2006, e que sitúa o seu autor nesa 

xeración do Seminario de Estudos Galegos que entre outras obrigas, herdadas 

das Irmandades da Fala, da xeración Nós, nesa Galiza en que todo estaba por 

facer, estaba a de revitalizar a novela5.

5  A escrita da novela A nova vida de Lois Tobío ten, sen dúbida, relación co desexo de potenciar a narra-
tiva a través das editoriais como Céltiga, primeiro, e Lar, despois. Moitos dos mozos do Seminario de 
Estudos Galegos (Fermín Bouza Brey, Filgueira Valverde, Magariños Negreira, Ánxel Romero Cerdei-
riña...) e outros contemporáneos publicaron novelas breves ou prosa miúda, quizais movidos por ese 
obxectivo de achegaren ao proxecto de normalización da cultura galega novos textos para ler e para renovar 
a narrativa. Hai que engadir a esta nómina a Felipe Fernández Armesto, que vai ter unha relación estreita 
con Tobío na súa estadía posterior en Berlín. Se existía un proxecto literario para estimular a escrita destes 
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É Lois Tobío quen regresa de Alemaña en 1930 en tren e na compaña de 

Felipe Fernández Armesto:

Chegamos a Santiago nun anoitecer, ben escangallados e mortos de sono, para eu reco-

mezar a vida decotío despois daquel conto de fadas ou viaxe a outro planeta que fora a 

miña estancia en Berlín. Dera o salto de Galicia a Europa sen pasar polos madriles nin 

coñecer ningún outro lugar de España. (Tobío 1994: 252)

É Lois Tobío, profundamente europeísta, o que se integra na Universidade 

de Santiago, o que saúda á República, o político comprometido do Partido 

Galeguista, o que se envolve nos actos en favor do Estatuto de autonomía, quen 

en 1932 ingresa na carreira diplomática, ao que sen dúbida lle van axudar o seu 

dominio do francés e do alemán. É en 1933, nomeado secretario da embaixada 

española en Bulgaria, cando comeza a convivir dunha maneira máis clara, pola 

legalidade que representa, co Luís Tobío, unha promesa no mundo diplomático. 

En Bulgaria volve ser a persoa sen complexos que desexa integrarse na sociedade 

en que vive, por iso aprende tamén búlgaro. Mentres exercía esta responsabili-

dade sorpréndeo o golpe de Estado contra a República, el vai permanecer fiel ao 

Goberno lexítimo, o que o levará tamén a loitar na batalla do Ebro como tenen-

te de artillaría até que acepta en 1938 o cargo de secretario xeral do Ministerio 

de Estado, cando xa case todo estaba perdido; por iso, sería expulsado do corpo 

diplomático e cualificado pola ditadura como «republicano contumaz». 

autores, este truncouse de maneira definitiva coa represión sufrida a partir do 36. A nova vida rematouse 
no exilio do autor. Carballo Calero publicaría A xente da barreira en 1951, mais quizais tamén a intención 
para a escrita desta primeira novela da posguerra haxa que procurala nos tempos do Seminario de Estudos 
Galegos. A cuestión, que deixaremos para outra ocasión, é se temos que nos achegar a estes narradores 
mozos, relacionados co Seminario de Estudos Galegos, como epígonos da xeración Nós ou como narrado-
res circunstanciais que non puideron continuar un proxecto literario propio e ficaron atados, como no caso 
de Tobío, ás súas propias memorias ou a outros novos deberes aos que se entregar. Non está de máis lem-
brar a morte prematura de Amado Carballo ou o fusilamento, no mesmo 36, de Xoán Xesús González, 
membros tamén desta xeración de narradores.
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Derrotado, inicia o seu exilio, as linguas que domina vanse conformar en 

táboas salvadoras para o seu naufraxio, tempos antes da traxedia, desexara apren-

der árabe, arela persoal fanada coma tantas outras. Sobrevivir era o máis impor-

tante e manter viva a identidade dunha comunidade escachada en táboas, un 

deber. Había que tomar rumbo de vida. O traxecto que leva a Lois Tobío e a M.ª 

del Carmen Soler, Melu, a súa compañeira, desde que parten do porto de Cher-

bourg (Francia), no xa mítico Queen Mary, até o seu destino definitivo en Mon-

tevideo, forma parte do deseño dun mapa que non figura en ningún atlas, un 

mapa inédito de afectos, de empatías, de lazos non escritos que se consolidan, ás 

veces, en momentos moi breves, en cada parada no camiño, para constituíren 

unha irmandade nese país chamado «Exilio», onde habitan persoas desterradas 

cheas de proxectos, onde cada corpo é unha casa chea de lembranzas que ficou 

baleira nalgún lugar. A nosa parella de referencia vai desde o Nova York de Cas-

telao, onde atraca o transatlántico, primeiro á Habana, onde con Rubia Barcia 

colabora na creación da Escuela Libre da Habana. Foi neste lugar onde recibiu a 

nova de que a obra fundamental Staatslehre de Hermann Heller, o seu admirado 

profesor en Berlín, do que sempre se sentiu discípulo, fora publicada en Holanda. 

Decontado se fixo cun exemplar que se puxo a traducir emocionado ao español:

O Profesor Herman Heller era xudeu e a máxima figura da Ciencia Política e da Teoría 

do Estado. Botárono de Alemaña por xudeu e veu a España, porque tiña contactos coa 

Universidade de Madrid. Eu coñecíao coma discípulo, con el me puxen en contacto, 

seguindo as indicacións dun profesor meu, Luis Recasens, cando me pensionaron e fun 

a Berlín. Cando chegaron os nazis, botárono da Universidade de Berlín e recibiu a ofer-

ta da Universidade de Madrid, onde seguín outro curso con el. Chegou a Madrid coa 

súa dona e vivían nunha residencia estudantil privada, na Cidade Universitaria. O conto 

é que o home tiña unha enfermidade que se chamaba reuma cardíaca, que agarrara nas 

trincheiras da I Guerra Mundial, para a que fora mobilizado. Deste xeito, pagaba a 

Alemaña nazi, os bos alemáns. Morreu aquí, un bo día traballando nesa obra, que non 

logrou ver publicada. Estaba a dar unha das súas leccións e sentiu unha dor no peito e 

Marga Romero



143

retirouse. A obra foi publicada despois en Holanda por un seu discípulo, Gerhardt Nie-

meyer. Despois da Guerra Civil Española eu, fixen o que fixen e, marchei para o exilio. 

Primeiro a Cuba, alí vivín un ano, pero as cousas non se daban ben economicamente, 

quixemos fundar alí un colexio libre «Escuela Libre de la Habana». Pero as cousas eco-

nómicas non marchaban, aínda que fixemos un labor importante, os cubanos foron 

connosco dunha xenerosidade exemplar. O certo é que un día falando eu fixen referen-

cia a Hermann Heller, e Raul Roa, un dos profesores da Escola, o que máis empeño tivo 

na súa creación, viña de recibir un exemplar do seu «Staatslehre» editado en Holanda, e 

propúxome traducir algún capítulo da obra para publicalo na revista de dereito da uni-

versidade, comecei este labor que me gustaba moito.

De Cuba, pasamos a México, alí un meu parente fundara un colexio tamén con refuxia-

dos españois que se chamaba «Colegio Ruíz de Alarcón» e ofreceume un posto como 

profesor, era un centro de ensino secundario, no que expliquei Historia. Alí entrei en 

contacto coa editorial Fondo de Cultura Económica. Pasei de México, onde as cousas 

tampouco daban asentado, ao Uruguai. En resumo, comecei a tradución en Cuba, logo 

continuei en México e remateina no Uruguai e entregueina. Tardei máis ou menos un 

ano en traducila, recibín moitos eloxios da editorial e pedíronme que lle propuxera 

outros libros alemáns para traducir. Pero eu xa estaba metido noutras cousas que non 

tiñan nada que ver coa editorial. As cousas que ten que facer un pobre desterrado... 

(Romero 1999: 38)

Nas súas memorias Tobío dedícalle uns parágrafos ao proceso que conduce á 

publicación da súa tradución de Heller, unha mostra de como os tendidos de 

solidariedade que trazaban o mapa dos afectos o levan, desde Montevideo, a 

contactar en México co especialista en psicoloxía Juan Roura Parella, a quen 

coñecera en Barcelona. El vai ser quen lle facilite o contacto coa editorial Fondo 

de Cultura Económica, en concreto co seu director, Daniel Cosío Villegas. Nes-

tas páxinas, igual que cando se refira a outras das súas traducións, e isto é unha 

excepción que poucas veces lle vai permitir a súa modestia, Tobío achéganos as 

loanzas que recibe, neste caso xa o manuscrito desde a editorial, que cualifica a 
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tradución ao saír do prelo de «modélica» (Tobío 1994: 518-520). Cando publi-

ca a versión de Teoría del Estado de Hermann Heller (México D. F., FCE, 

1942), xorde o Luís Tobío, o tradutor ao español, que non presentiu o éxito 

deste libro, manual de cita obrigada, aínda hoxe, nos estudos de Dereito; que 

leva máis de vinte reimpresións, que nunca lle foron pagadas nin recoñecidas 

como é debido ao tradutor6. Curiosamente a ignorancia e/ou a desmemoria fan 

que Tobío sexa coñecido no mundo do Dereito unicamente como o tradutor de 

Heller e, no mellor dos casos, como un diplomático intermitente7.

Xa no Uruguai, a familia Tobío Soler ten entón un país onde asentarse e onde 

se vai integrar sen perder nunca a súa identidade, van pertencer á «República 

Exiliada». En Tobío conviven, en estreita unión, o Luís para sempre diplomáti-

co, representante da República Española, e o Lois, fundador do SEG e do Par-

tido Galeguista. Non podemos deternos no Lois Tobío que axudou a arrombar 

a casa en mans alleas e a manter o lume aceso: desde o seu labor como creador 

do fideicomisariado do Consello de Galiza; a través das audicións radiais de 

Sempre en Galiza; coa súa entrega para a edición da magna Historia de Galiza; 
do seu papel, tamén de diplomático mediador entre distintas sensibilidades, no 

Congreso da Emigración; coa súa palabra como conferenciante e coa súa escrita 

como colaborador con diferentes publicacións da colectividade galega. Non 

temos tempo, e pouco está escrito sobre este aspecto, para nos ocupar do Lois 

do mundo do privado, do familiar, pai dun fillo e dunha filla, marido, que 

6  «Esta tradución había merecer moi boa acollida nos medios universitarios e mesmo políticos e dela che-
garán a facerse moitas reimpresións (nove até 1985, último dado que teño): nunha nota aparecida no 
xornal madrileño El País o 6 de novembro de 1983 en memoria de Heller co gallo do cincuentenario 
da sua morte, aludíase á influencia que tiña exercido no ámbito universitario hispánico, especialmente en 
España, México e Arxentina, a “Staatslehre” do noso autor, “excelente traducida” sinalaba o articulista» 
(Tobío 1994: 520).
7  As páxinas de As décadas de T. L. que Lois Tobío dedicou á súa estancia en Bulgaria, debido seu labor 
como diplomático, foron seleccionadas e traducidas ao castelán, polo tamén diplomático Juan Durán-Lo-
riga (Madrid, 13-II-1926 – 30-XI-2016), que compartía co viveirense o seu interese polo conde de Gon-
domar. Este volume preséntanos a Tobío traducido ao castelán e figurando co nome de Luís Tobío. 
Véxase Tobío, Luís (2003): Recuerdos de un diplomático intermitente, Burgos, Dossoles.
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logrou arranxar a economía familiar co seu labor como Luís Tobío no xornal El 
Día, onde tería unha sección co título de «Nieves de antaño», homenaxe a un 

tempo mellor e ao poeta que creara esa imaxe, François Villon; e tampouco para 

o Lois, do mundo do privado, que grazas aos seus coñecementos de alemán entra 

a traballar na casa de produtos farmacéuticos La Roche na sección de publicida-

de. Si, traballou como publicista, sen que esa palabra tivese tanta importancia 

como na actualidade, o que lle permitirá gozar dunha estabilidade laboral. Tam-

pouco lles vou falar de M.ª del Carmen Soler, a compañeira e a eterna universi-

taria exemplar, que polas voltas e reviravoltas do destino, nunca remataría os 

seus estudos que iniciara antes do eu exilio8, e que nun tempo breve tamén 

contribuíu á economía familiar9. A súa letra aparece nos recortes dos artigos 

publicados de Tobío gardados nos seus arquivos, corrixindo as grallas, achegan-

do algunha palabra na marxe; velaí a metáfora, eses trazos, da compañeira que 

seguía ao pé da letra e que deixaba pegada das súas correccións a un labor que 

tamén a facía feliz, e que co tempo, co regreso e co exilio gardado no interior en 

Madrid, se entregará á literatura como autora.

É hora xa de nos deter no Tobío construtor de pontes entre culturas a través 

da tradución, ese labor iniciado, tamén, por afecto ao seu profesor Heller e polo 

8  «María del Carmen, que vira tronzados os seus estudos de filosofía e letras, quixo continualos na Haba-
na e matriculouse na correspondente facultade; pero tamén aquí tería ao cabo que interrompilos e a cousa 
repetiríase máis adiante en México, Uruguai e en Madrid sen chegar nunca a licenciarse por fas ou por 
nefas, nun interminable suplicio de Tántalo. Como era dunha grande inquedanza intelectual, púxose en 
contacto, a través da nosa tía Piedad, cun grupo de mulleres escritoras e poetas que a acolleron con interés 
e agarimo. Había daquela un Lyceum Club femenino, [...] Melu ía con frecuencia aos actos que nel se 
daban e coñeceu alí a varias interesantes mulleres, escritoras e poetas principalmente. Xa daquela sentía o 
degoro de escribir, tanto narrativa coma poesía, anque aínda habían pasar algúns anos para facer realidade o 
seu anceio. En Cuba non eran poucas as mulleres que cultivaban a poesía. [...] Con algunha delas, coma Julia 
Rodríguez Tomeu e Dulce María Loynaz, chegou Melu a ter amistade cordial e estreita» (Tobío 1994: 461).
9 «A nosa situación económica quedara así resolta despois de andar un tempo a procurar traballo no que 
mesmo Melu chegara a empregarse como secretaria do director de ANDA, ou Asociación Nacional de 
Afiliados (ás “cajas de Jubilaciones y Pensiones”). [...] O ambiente daquela oficina era, segundo Melu me 
contaba, moi agradable e o traballo non moito pero, en canto eu puiden arranxar as miñas cousas, quixen 
que arranxara o emprego» (Tobío 1994: 515-516).
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compromiso do especialista en Dereito de traer ao mundo hispánico unha obra 

fundamental para esta especialidade. Un Tobío que non vai depender da tradu-

ción para vivir, que vai ser en aparencia un tradutor ocasional, as traducións 

axudaban á economía familiar, sobre todo antes de 1947, cando aínda non for-

maba parte da casa de La Roche. Nesa necesidade de buscar rumbo de vida, de 

axudarse con traducións, é importante esclarecermos desde o inicio, cando 

Tobío conecta, desde Uruguai, co mundo editorial do exilio, nun momento de 

grande esplendor, desde México até, e sobre todo, Arxentina. Neste país austral 

existía desde as primeiras década do século xx un mundo editorial10 que sabía e 

quería responder ás necesidades da poboación, que conseguiu popularizar a lec-

tura, con coleccións literarias como Biblioteca La Nación (dependente do xor-

nal) ou da editorial Tor11, que achegou un catálogo diverso desde novelas de 

ciencia ficción até manuais de autoaxuda. É de salientar tamén o labor desenvol-

vido a partir da editorial Claridad, que aglutinaría na súa contorna escritores 

vangardistas e de esquerdas, o Grupo de Boedo. Esta industria ampliaríase des-

pois coa apertura de filiais das editoriais españolas como Sopena, Labor ou 

Espasa Calpe, que daría ao mercado a Colección Austral. A Guerra Civil provo-

ca en España practicamente unha parálise editorial, este feito está directamente 

relacionado co florecemento do sector que se produce en Arxentina a partir deste 

momento; se España era a que subministraba libros a América Latina, vai ser 

Arxentina a que abasteza o continente, vai ser o referente onde se dirixa o mer-

cado estranxeiro para facer negocio, o foco para vender dereitos de autor dou-

tras literaturas e establecer pontes directas co mercado francés, británico ou 

estadounidense. En Arxentina prodúcese a modernización do sector, visualízase 

o produto coa renovación e diversificación de catálogos, cun traballo exemplar a 

10 Véxase MerBilhAá, Margarita (2015): «1900-1920. La organización del espacio editorial», en José Luis 
de Diego (dir.), Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010), Bos Aires, FCE, 31-62.
11 Véxase ABrAhAm, Carlos (2012), La editorial Tor: Medio siglo de libros populares, Bos Aires, Tren en 
Movimiento.
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través das librarías, coa realización de congresos, exposicións e feiras do libro. En 

España, a raíz do conflito bélico e da posterior ditadura, entraron en xogo o 

control e a censura, que, por suposto, ningún autor estranxeiro quería sufrir. 

A censura alemá, a prohibición da lectura e da publicación das obras dos autores 

e autoras que se opuxeron ao nazismo, que marcharon ao exilio, a publicación e 

tradución desta literatura «anti-Alemaña», tamén funcionaba en España e en 

todos os países ocupados. O Atlántico é a vía a través da que se consiga que 

moitas destas obras e traducións cheguen á Península de maneira clandestina, 

que consigan burlar a ditadura. A partir da década dos sesenta regresarán pouco 

a pouco moitas das figuras do exilio e, con elas, ideas, proxectos e editoriais 

iberoamericanas que volvían para procurar o seu lugar12. A actividade edi-

torial española tamén se desprazou ao país do exilio, tamén se exiliou. Neste 

mundo en que ían da man o criterio empresarial e a dinamización lectora, a 

popularización dos clásicos e a literatura de masas, dar resposta ás inquedanzas 

intelectuais e facer da lectura un entretemento, neste mundo en que o libro era 

un negocio, había tamén un lugar central para a tradución. Sabíase que cando se 

traducía se interviña na cultura e decidíase traducir para intervir na literatura 

nacional, conscientes de que había que dialogar coa cultura universal, para reno-

var o propio; estúdase e escóllese ben que traducir, pénsase en novas estéticas e 

xorde a figura dunha nova autoría literaria, a do tradutor-escritor, a da traduto-

ra-escritora13. Ao exilio viñeron os editores, que crearían novas empresas, como 

Losada, Sudamericana, Emecé ou a Editorial Nova14. Ao exilio tamén chegaron 

as figuras de escritores e escritoras, de directores de coleccións, de asesores litera-

12 Véxase LAgo CABAllero, A. / N. Gómez VillegAs (eds.) (2006): Un viaje de ida y vuelta: la edición 
española e iberoamericana (1936-1975), Madrid, Siruela. Véxase tamén LArrAz, F. (2010): Una historia 
trasatlántica del libro. Relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Xixón, Trea.
13 Véxase Willson, Patricia (2004): La constelación del sur: traductores y traducciones en la literatura argen-
tina del siglo xx, Bos Aires, Siglo XXI.
14 Véxase Loedel Rois, Germán (2018): «Losada, Sudamericana y Emecé: el puente traductor hispanoar-
gentino de las tres grandes (1936-1955)», Los estudios de la traducción e interpretación en América Latina, 
Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Tradución, 11:1, 101-125.
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rios, de correctores e correctoras de estilo e de tradutores e tradutoras15; chegaron 

e traballaron no sector editorial, a través dos contactos profesionais, laborais, 

institucionais e deses lazos afectivos que trazaban outras fronteiras máis elásticas.

É aquí nestas coordenadas onde hai que situar ao Luís Tobío tradutor ocasio-

nal, aparentemente, ao español, quen pertencendo á casa-rede do exilio non lle 

é difícil chegar ao mundo da industria do libro: a través do médico exiliado 

catalán, Luís Sayé, contacta con Julián Urgoiti, xerente da Editorial Sudameri-

cana, fundada en Bos Aires polos donos da Libraría Catalonia de Barcelona, 

tamén exiliados16. Así nos conta o inicio das relacións tan propicias coa editorial 

cando procura, nun primeiro contacto, que lle encomenden algunha tradución:

Eles aceptaron en principio indicándome que lles propuxese algún libro que puidera ter 

interés e éxito editorial.

E pensei que ben podería telos unha historia de Grecia Clásica que mercara na Habana, 

«The life of Greece» de Will Durant, polo seu xeito moderno e atractivo de expoñer a 

historia. Propúxenlles logo a traducción dese libro, e despois dunha longa agarda, pois 

tiveran que xestionar a correspondente autorización do editor norteamericano, encargá-

ronme o traballo que levei a cabo con afouteza e amor e no que me deu moita axuda a 

miña muller que estudara grego con Carles Riba en Barcelona e sabía moito de mito-

loxía e etimoloxía gregas, máis ca min. Esta tradución, que levaría un prólogo feito 

15 Para comprendermos todo este mundo arredor da industria do libro e, desde a tradución, situando os 
tradutores e as tradutoras como figuras centrais na difusión da lectura e na renovación da literatura, tamén 
a Tobío, véxase Loedel Rois, G. (2018): Los traductores del exilio republicano español en Argentina, Barce-
lona, Universitat Pompeu Fabra (tese de doutoramento).
16 Foi no círculo da revista Sur onde naceu a idea de crear a partir de 1939 unha editorial, despois precisa-
ron dunha persoa con experiencia mercantil para levar o negocio e contactaron con Antoni López Llausàs, 
daquela en París, e que antes do seu exilio fundara Catalònia de Barcelona, dedicada á edición e distribu-
ción de libros cataláns. O exiliado converteuse en xerente xeral da empresa e no seu principal accionista. 
Julián Urgoiti, que fora editor da filial de Espasa-Calpe en Arxentina, vai ser o director editorial. Véxase 
LArrAz, Fernando (2018): «Semblanza de Editorial Sudamericana (Buenos Aires, 1983- )», Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos xix-xxi) - EDI-RED (http://
www.cervantesvirtual.com/obra/editorial-sudamericana-buenos-aires-1983--semblanza-888812/).
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expresamente polo seu autor, foi moi ben acollida e os editores decidiran, por eso, seguir 

a publicar en español os outros volumes da Historia Universal do mesmo autor da que 

o libro de Grecia viña ser unha parte. Por eso hei traducir máis adiante o volume adica-

do a Roma, «Caesar and Christ», e outros traductores tomarán despois o seu cargo, 

cando eu xa me teña retirado desas angueiras, os referentes ao Oriente e á Edade Media. 

(Tobío 1994: 516-517)

As traducións ao español que levan a sinatura de Luís Tobío, por orde de 

publicación, son as seguintes17:

Heller, Hermann (1942): Teoría del Estado, México D. F., Fondo de Cultura 

Económica.

DurAnt, Will (1945): La vida de Grecia: Historia de la civilización griega desde 
sus orígenes y de la del cercano oriente desde la muerte de Alejandro hasta la 
conquista romana, con una introducción sobre la cultura prehistórica de Creta, 
2 vols., Bos Aires, Editorial Sudamericana.

MAnn, Thomas (1945): Oíd, alemanes: discursos radiofónicos contra Hitler, Bos 

Aires, Editorial Nova.

Roeder, Ralph (1946): El hombre del Renacimiento: Savanarola, Maquiavelo, 
Castiglione, Aretino, Bos Aires, Editorial Sudamericana.

MAnn, Heinrich (1946): La juventud del rey Enrique IV, Bos Aires, Editorial 

Sudamericana.

DurAnt, W. (1948): César y Cristo: Historia de la civilización romana y del cris-
tianismo desde sus comienzos hasta el año 325 D. de C. 2 vols., Bos Aires, 

Editorial Sudamericana.

MAnn, Heinrich (1948): La madurez del rey Enrique IV, Bos Aires, Editorial 

Sudamericana. 

17 Sobre as traducións asinadas por Luís Tobío, as súas datacións e a súa autoría, é de consulta obrigada o 
capítulo que lle dedica a este tema Francisco Maseda na súa tese de doutoramento, a primeira sobre este 
«humanista galego e galeguista universal» (Maseda 2010: 333-346).
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Hesse, Hermann (1948): Narciso y Goldmundo, Bos Aires, Editorial Sudameri-

cana.

Purdy, James (1962): El sobrino, Bos Aires, Editorial Sudamericana.

Quigley, Carrol (1963): La evolución de las civilizaciones: introducción al análisis 
histórico, Bos Aires, Hermes.

Como podemos observar, as linguas desde as que traduce Luís Tobío son o 

alemán, que dominaba perfectamente, e o inglés. O alemán era a lingua do país 

ao que quixo volver, del quedara namorado intelectual e afectivamente, como de 

Elisabeth, e intentouno nun dos anos fundamentais da súa vida, 1931, en que 

tivo que tomar importantes decisións. Quizais vén ao caso saber algo máis do 

que pasou. Marchar a Madrid para comezar os seus estudos de doutoramento foi 

o que fixo, mais Alemaña non lle saía da cabeza. Se consultamos os arquivos da 

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas18 (JAE), encon-

tramos o expediente de Luís Tobío Fernández, profesor auxiliar por oposición 

na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela, que solicita, nunha carta 

dirixida ao presidente da dita institución, datada o 16 de febreiro de 1931, 

tomar parte no concurso para a concesión de pensións co obxecto de ampliar 

estudos no estranxeiro. A súa solicitude fai referencia aos seus desexos de afondar 

na súa formación: por unha banda, un semestre, na Universidade de Berlín, 

traballando en materias de Dereito Público e Teoría do Estado, ademais de 

investigar no Jurist Institut; e, por outra banda, un segundo semestre, na Uni-

versidade de Viena, para afondar nos seus coñecementos de Dereito Público e 

Administrativo; deste xeito ocuparíase das dúas correntes fundamentais da cien-

cia xurídica alemá19. Solicitaba a pensión desde o 1 de outubro de 1931 até o 30 

18 Este arquivo pode consultarse na rede, na páxina do arquivo da JAE: <www.edaddeplata.org>, nesta 
ligazón: http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html
19 Este é o punto 4, dos 11 en que estrutura a carta; engade ademais os nomes do profesorado baixo a 
dirección dos que desexa traballar: en Alemaña con H. Triepel, R. Smend, E. Kaufmann e H. Heller, e en 
Viena con H. Kelsen, A. Merkl, Max Layer e A. Kensel. No punto 7 fai referencia a que residiu en Alemaña 
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de setembro de 1932. Explica que ten en preparación algúns traballos de inves-

tigación, en concreto un sobre o concepto do Rechtstaat, que sería obxecto da 

súa tese de doutoramento que se propuña rematar en Alemaña. Sabemos que 

Tobío aproba o ingreso na carreira diplomática en 1932, mais esta carta no 

expediente do arquivo da JAE proba que nalgún momento tivo outras expecta-

tivas ou que estas andaban na súa mente. O interese pola tradución do libro de 

Hermann Heller tamén o hai que relacionar con esa tese de doutoramento que 

nunca chegou a presentar, xunto con outras expectativas fanadas20.

Mais neste expediente o aspirante á pensión, que ten vinte e catro anos, des-

pois de achegar como información que coñece perfectamente alemán, engade: 

«además del francés, inglés e italiano». Sei que Tobío tiña un gran coñecemento 

do francés, que lía, escribía e falaba, fundamental para a carreira diplomática; sei 

que o italiano tamén o lía e non lle era nada complicado, era outra lingua 

románica, coma o galego nobre e salvado no mundo polo portugués, coma o 

español, ao que traducía, coma o catalán, que sobre todo lía; de maneira autodi-

dacta, aprendeu inglés, que xa non era tan doado, o interese por esta lingua 

nacéralle en Alemaña e comezou a estudala, de maneira autodidacta, para poder 

ler e introducirse máis no mundo anglosaxón. É unha lingua que vai ler, com-

prender e poder traducir, polas lecturas que vai realizar, mais que non falará 

nunca con fluidez. É Nova York o único lugar de fala inglesa no que vivirá 

durante unha breve estadía, apenas uns días na súa primeira etapa de exilio, a 

primeira parada antes de se encamiñar á Habana. A vida vaino agasallar tamén 

co coñecemento do búlgaro, unha lingua para as relacións sociais na súa curta 

vida como diplomático en Sofía. Quixo aprender árabe, lamentou non poder ler 

oito meses e no punto 8 a que gozou dunha pensión de tres meses en 1929 concedida pola Facultade de 
Dereito da Universidade de Santiago. Tobío relata nas súas memorias a historia da concesión desta bolsa á 
que concorría con outro aspirante e a decisión «rematou salomónicamente partindo o diñeiro da pensión 
por metades» (Tobío 1994: 210-211).
20 Realmente no expediente da JAE de Luís Tobío Fernández só se inclúe esta carta de solicitude, malia que 
el indique no punto 11 «Que para otros méritos y circunstancias se remite a la hoja que acompaña».
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sen atrancos en latín, precisamente a lingua que lle abriu ás portas na corte ingle-

sa ao seu admirado conde de Gondomar. O certo é que lle gustaban moito as 

linguas, a súa aprendizaxe, procurar en cada palabra o seu misterio, a entraña e 

a relación con todo o corpo; nada mellor que esta curiosidade para ser tradutor, 

el que tamén podería ser filólogo.

A primeira tradución de Luís Tobío, á que xa nos referimos, ten relación cos 

seus coñecementos como xurista, coa lealdade e admiración cara ao autor do 

texto e, fundamentalmente, cos seus coñecementos de alemán. Este primeiro 

labor como tradutor permítelle xa deseñar o seu perfil, que comparte con moitos 

dos exiliados da república española: persoas de gran formación académica e inte-

lectual, que para ampliaren os seus estudos gozaron de estadías no estranxeiro, 

ben pensionados pola JAE (Francisco Ayala ou Rafael Dieste), ou ben polas 

universidades das que formaban parte (Lois Tobío), o que lles axudou a vivir 

nunha certa inmersión lingüística. Son tradutores con amplos coñecementos 

lingüísticos, tanto da lingua de partida como da lingua de chegada, e que domi-

nan ou poden facerse co seu dominio, pola súa formación intelectual, da materia 

coa que van traballar.

As obras que Luís Tobío traduce do inglés son para Editorial Sudamericana: 

para a súa colección Grandes Obras os volumes de Will Durant, para a colección 

Biografías o volume de Ralph Roeder El hombre del Renacimiento: Savanarola, 
Maquiavelo, Castiglione, Aretino, e para a colección Horizonte a novela de James 

Purdy, El sobrino21. Produto da expansión da Editorial Sudamericana xorden as 

filiais Hermes (1949) en México e Edhasa en España. En Hermes publícase en 

21 Esta é a única obra de James Purdy que asina como tradutor Luís Tobío. Por erro, incluímos baixo a 
responsabilidade de Luís Tobío a tradución da primeira novela do autor estadounidense, Malcolm, que si 
foi publicada pola Editorial Sudamericana en 1963, dentro da colección Horizonte, e traducida por Luis 
Echavárri. Véxase Romero, Marga: «L. T. tradutor o universo para o galego» Galicia Hoxe, 11 de marzo 
do 2004, p. 11; (para as puntualizacións sobre este tema: Maseda 2010: 333-338). Véxase tamén ÍnsuA, 
Emilio Xosé, «Lois Tobío, tradutor políglota e exquisito», A Nosa Terra, 1223, do 18 ao 24 de maio do 
2006, ano XXIX, p. 11, e ínsuA, Emilio Xosé, «Lois Tobío, tradutor», en A Ínsua do Ínsua, (bitácora do 
autor), 16 de marzo de 1915, http://ainsuadoinsua.blogspot.com/2015/03/lois-tobio-tradutor.html.
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1963 a tradución de Tobío da obra de Carroll Quigley La evolución de las civi-
lizaciones: introducción al análisis histórico. Xa sabemos como iniciou Tobío a 

relación con esta editorial, como foi el quen propuxo a primeira tradución, 

realmente o seu criterio tíñase moi en conta, podemos afirmar que el sempre 

escollía as súas traducións. Estes libros traducidos do inglés son un bo exemplo 

da variedade do catálogo editorial e o obxectivo de traducir temas de actualida-

de, o que vendía e o que prometía interese para lectores e lectoras. James Purdy 

era un autor de moda neses momentos, pola temática homosexual que había nos 

seus textos, que lle deron un ar de escritor maldito; Malcom, a súa primeira 

novela convertérase nun éxito de vendas. 

Na mesma liña de achegar ás redes do mercado e ao panorama literario arxen-

tino escritores contemporáneos, neste caso da literatura alemá, están as tradu-

cións que Luís Tobío realizou para esta mesma Editorial Sudamericana de 

Heinrich Mann e de Hermann Hesse. As novelas de Mann traducidas son22 La 
juventud del rey Enrique IV (1946) e La madurez del rey Enrique IV (1948), 

escritas polo autor entre 1935 e 1938, despois de que os nazis o declarasen «per-

soa non grata» e establecese o seu primeiro exilio en Niza, onde viviría até 1940, 

até que tivo que volver fuxir para asentarse en Santa Mónica (California), onde 

morreu en 1950 sen que puidese regresar á daquela República Democrática 

Alemá, en calidade de presidente da Deutschen Akademie der Künste no Berlín 

Leste. Do escritor alemán Hermann Hesse, asentado pola súa traxectoria vital 

en Suíza, recoñecido co Premio Nobel en 1946, traduce Luís Tobío a novela 

Narciso y Goldmundo (1948), para a prestixiosa colección Horizonte. Autor 

22 Dentro da colección Biblioteca del pensamiento vivo, da Editorial Losada, figura co número 5 a obra 
asinada por Heinrich Mann, El pensamiento vivo de Nietzsche, publicada en 1942. Unha proba da impor-
tancia que se lle daba desde o mundo editorial ao pensamento dos escritores do exilio alemán. Como autor 
da tradución figura Vicente Mendevil, na publicidade para a venda de exemplares pola rede. Non sei se se 
trata do mesmo tradutor responsable da versión da obra de Kafka El proceso, publicada por Losada en 1939, 
que figura co nome de Vicente Mendivil. Esta é unha proba do pouco respecto ou seriedade coa que se 
trata aos tradutores e tradutoras, das que case non se teñen datos e, moitas veces, nin figura o seu nome.
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censurado polo nazismo, non poderá ser lido en Alemaña e tampouco na España 

franquista, que, por un lado, recibía indicacións dos representantes da Alemaña 

Nazi das obras que se podían publicar e, por outro, tiña a súa propia censura23. 

A recuperación das súas obras no mundo editorial alemán foi moi lenta, o éxito 

dos seus libros nos Estados Unidos no contexto da traxedia que significou Viet-

nam repítese en Alemaña nas mesmas décadas dos sesenta e setenta, coas novas 

e primeiras xeracións que cuestionan e afrontan a responsabilidade e culpabili-

dade do pobo alemán en relación co nazismo. Hoxe é lectura recomendada en 

moitos centros de ensino secundario nos países de lingua alemá.

As traducións de Tobío das obras de Heinrich Mann e de Hemann Hesse 

entraron no mundo editorial español a través da editorial Edhasa (Editora y Dis-

tribuidora Hispano Americana, S. A.): as de Mann no ano 1998, dentro da colec-

ción de Novela Histórica, e a de Narciso y Goldmundo no ano 1982, na colección 

Edhasa Literaria, e as dos dous autores forman parte do catálogo de Podket Edha-

sa (a colección de peto). O nome de Luís Tobío figura como tradutor24. 

Na relación de traducións asinadas por Luís Tobío está Oíd, alemanes, de 

Thomas Mann, que realizou en 1945 para a empresa pensada e levada por Artu-

ro Cuadrado e Luís Seoane, a Editorial Nova25, e que se publica na colección 

23 A censura na España franquista, ademais de atender as esixencias que recibía da embaixada alemá, tiña 
as súas propias ordes, que consistían en eliminar todo o que atentase contra Deus, a patria e a familia. Os 
autores alemáns eran censurados pola súa ideoloxía de esquerdas e por non ser un bo modelo para a Igrexa 
católica. Non eran censurados como esixía a Alemaña nazi, ademais de polo seu comunismo, por unha 
cuestión de raza, por ser xudeus, érano por teren unha relixión distinta. No caso de Hesse foi o seu pensa-
mento antidogmático fronte á Igrexa católica. Véxase Cáceres Würsig, I. (2018): «Germanofilia y nacio-
nalcatolicismo: contradiciones en la recepción franquista de Stefan Zweig (1939-1947)», Revista de Filolo-
gía Alemana, 26, 121-138.
24 Moito lle agradou saber a Lois Tobío que a mocidade galega podía ler as obras de Hesse, H. (1997): 
Baixo as rodas, Vigo, Editorial Galaxia, e Hesse, H. (1999): Siddharta, Vigo, Editorial Galaxia, traducidas 
ao galego polo alemán Franck Meyer.
25 Para unha análise do marco político e social en que xorde a editorial, dos seus obxectivos e das súas publi-
cacións, véxase Pérez Rodríguez, M.ª Antonia (2013): «Nova 1942.1947: una editorial de exiliados galle-
gos en Argentina», en Adalberto Santana (coord.), Setenta años de Cuadernos Americanos, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 119-135.
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Labrador. En 1933 T. Mann, que recibira o Premio Nobel en 1929 (no mesmo 

ano en que Tobío está en Berlín), abandona Alemaña. Desprázase a Suíza, mais 

antes queima parte do seu diario, por medo a que caese en mans da Gestapo. En 

Alemaña retíranlle a nacionalidade e queiman os seus libros. En 1940 xa vive coa 

súa muller Katia o exilio nos Estados Unidos, con el a patria na súa lingua, e a 

BBC pídelle dirixir a través da súa emisora unhas breves charlas á cidadanía 

alemá nas que comente os sucesos da guerra e trate de influír neste público. 

Acepta encargarse dunhas audicións mensuais, primeiro de cinco minutos, e 

despois solicita que se amplíen a oito. A súa voz era gravada en Los Ángeles e 

chegaba a Londres, para que se escoitasen as palabras lidas polo propio autor. 

Remata a guerra e o tema do nazismo e as súas consecuencias goza de grande 

actualidade26, había un público para este libro: toda a comunidade de refuxiados 

antifascistas, quen celebraba a derrota de Hitler e quen, con esperanza, vía pró-

xima a de Franco. O propio escritor non era un descoñecido nin do público 

lector nin do mundo editorial27; desde as páxinas da publicación quincenal 

Correo Literario, baixo a dirección de Seoane, Cuadrado e Lorenzo Varela, hai 

varias referencias ao autor dos discursos radiofónicos, que nos demostran o seu 

recoñecemento:

No exemplar do 1 de decembro de 1943 (p. 7), aparece a fotografía de Tho-

mas Mann á beira de dez personalidades do mundo da ciencia e da literatura, para 

nos indicar que «América debe agradecerle a Hitler la presencia de once hombres 

de ciencia y escritura, exiliados de Alemania, Italia y otros países ocupados». 

Entre estes once «homes» atopábase a escritora norueguesa Sigrid Undset, Premio 

26 Sobre a temática do nazismo en Alemaña, as súas causas e a responsabilidade foi de importancia a obra 
do historiador Friedrich Meinecke. Véxase na mesma colección Labrador: Meinecke, Friedrich (1947): La 
catástrofe alemana, Bos Aires, Editorial Nova.
27 Baixo a sinatura como tradutor do compañeiro de pensión en Berlín de Tobío, Francisco Ayala, figura-
ban as obras seguintes: MAnn, Thomas (1941): Carlota en Weimar, Bos Aires, Editorial Losada, e MAnn, 
Thomas (1941): Las cabezas troncadas, Bos Aires, Editorial Sudamericana. Do autor xa foran publicadas no 
mundo editorial da II República, pola Editorial Apolo, La montaña mágica (1934) e Los Buddenbrook 
(1936), cando o nome do autor se censuraba en Alemaña; o tradutor é Mario Verdaguer.
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Nobel de Literatura en 1928, un ano antes que Thomas Mann, que pola súa 

oposición ao nazismo se exiliou en 1940 e se asentou nos Estados Unidos. Opo-

sición que continuaron ela mais el no exilio, tal e como tamén se nos di: «hacen 

propaganda antinazi por onda corta».

Na publicación do 1 de febreiro de 1944 (p. 7), atópase unha recensión de 

Pedro Larralde, «Aldous Huxley y Thomas Mann a través de dos recientes edi-

ciones», as dúas obras son El Joven Arquímedes, de Huxley, e Cervantes, Goethe y 
Freud, de Mann, publicadas pola editorial Losada (1943), na colección La Paja-

rita de Papel. Malia que no texto xornalístico se indique que «los traductores 

dejaron sin borrar algunos lunarcitos», non se fai referencia á autoría das tradu-

cións, que asinan Leonor de Acevedo (a nai do escritor Jorge Luis Borges), a de 

Huxley, e Ramón de la Serna y Espina e Felipe Jiménez de Asúa, a de Mann. 

O libro de Mann leva un prólogo de Guillermo de Torre para presentar esta 

selección de ensaios do autor desterrado.

No exemplar correspondente á quincena do 1 de xuño de 1945 (p. 7) publí-

case un artigo de Pablo Mandel, «Thomas Mann en sus 70 años», e a publicida-

de da Editorial Nova onde se indican as novidades da editorial, que no seu 

remate destaca «De inminente aparición»: Oíd, alemanes…, de Thomas Mann.

Na publicación do 1 de xullo de 1945 o libro é noticia desde a súa portada, 

onde figura unha fotografía do escritor Thomas Mann baixo a que se le: «El 

extraordinario novelista, del cual acaba de publicar la editorial Nova, “Oid Ale-

manes”, obra donde hace oír su voz enfrentándose a los grandes problemas del 

mundo de hoy». Na páxina 2 insírese publicidade da Editorial Nova e figura, en 

primeiro lugar, baixo a epígrafe «AcABAn de ApArecer», o libro Oíd, alemanes... 
por Thomas Mann, e engádese debaixo: «Dramático mensaje de Mann sobre la 

unificación permanente del mundo y por su nuevo equilibrio de libertad en una 

sociedad de pueblos libres». Na páxina 6 recóllese unha recensión de Héctor 

Pacheco Pringles, «Oid, Alemanes... de Thomas Mann», na que se fai referencia 

ao dobre valor documental, por coincidir co setenta aniversario do autor e co 

derrubamento dos réximes que «ensombrecieron la patria de Goethe». Insístese 
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no compromiso do autor, na importancia desta mensaxe para contribuír «a la 

derrota de esta barbarie», achéganse breves anacos da intervención de Mann para 

exemplificar «Ese tono apocalíptico hace el verdadero y permanente interés por 

este libro que demuestra también el grado de responsabilidad que adquirieron 

algunos intelectuales, los de mayor envergadura por cierto». Remata o artigo 

cunha referencia á tradución: «la correcta traducción de Luis Tobío respeta la 

forma y el fondo del libro, editado por la editorial Nova de Buenos Aires».

Non había dúbida de que se trababa dun libro esperado por moito público. 

Na edición da Editorial Nova achégase un «Prólogo» do propio autor no que se 

explica a xénese do libro e as motivacións das súas palabras, trinta e catro discur-

sos, datados desde outubro de 1940 até o 27 de abril de 1943. Engádese no 

remate a Acta de Rendición Militar, asinada en Berlín o 9 de maio de 1945, 

precedida dunha pequena nota introdutoria, que sei que foi idea do propio 

Tobío:

Las palabras de Mann, proféticas, se han cumplido. Su intensa vida espiritual, activa y 

vibrante, ha dado a su voz fuerza de combatiente, logrando un puesto de honor en la 

victoria.

Soldado de la inteligencia, en lucha contra los poderes transitorios de la opresión, cum-

plió con el más ingrato de los deberes: luchar contra su propia patria.

Su voz, alta y dura como mensaje bíblico, coadyuvó al triunfo de la libertad, ese triunfo 

que tiene severidad de una rendición incondicional del enemigo.

Con el laconismo trágico de un documento histórico, la acción del ilustre escritor se 

cumple así: (Mann 1945: 169)

O libro, que se rematou de imprimir o 2 de xuño de 1945, poucos días des-

pois da rendición, simboliza toda unha celebración. Velaí o autor exiliado que 

non claudica e o tradutor tamén exiliado, que xa sabe que a guerra rematou e 

que con esa derrota se reaviva a esperanza que a España franquista non podía ser 

eterna, por este motivo Tobío engade esa nota e a acta de rendición, para con-
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verter o texto nunha arma contra o fascismo, por iso os editores pensan na 

importancia deste libro. Un gran documento que xunta a forza de moitos com-

batentes no exilio, autor, tradutor e editores que desexan que a cidadanía do 

mundo atenda e non sexa cómplice.

No ano 2004 Ediciones Península, na serie Atalaya, publicou Oíd, alemanes... 
Discursos radiofónicos contra Hitler de Thomas Mann por primeira vez no pano-

rama editorial español e figuran como tradutores Luís Tobío e Bernardo More-

no. Nesta edición temos o «Prólogo» que aparece baixo o título de «Nota del 

autor», datado o 15 de setembro de 1942; segue unha «Nota preliminar da 

segunda edición»28, desde Estocolmo, de 1945; os cincuenta e oito discursos, 

desde outubro de 1940 até o 10 de maio de 1945, o último despois da rendición, 

e engádese, porque así llo pediu a BBC, un último discurso, do 8 de novembro 

de 1945, para explicar os motivos, que xa fixera públicos nunha carta aberta, 

para non regresar a Alemaña.

Segundo se nos indica, cando se fai referencia aos dereitos de autoría, a Tobío 

correspóndelle a tradución da «Nota del autor» e os discursos 1-26 e 28-35; a 

Bernardo Moreno, a nota preliminar á segunda edición e o resto dos discursos. 

A presenza de Luís Tobío nesta nova edición, coa recuperación dos discursos que 

el xa traducira, son unha mostra do seu recoñecemento neste labor. Mais entre 

unha e outra edición hai case sesenta anos por medio e moitas circunstancias que 

mudaron; como proba desa mudanza está a desaparición na edición máis actual 

28 En relación con esta obra, Deutsche Hörer, sinálase que os vinte e cinco primeiros discursos de T. Mann 
foron publicados nunha edición en Estados Unidos en setembro de 1942 «que nunca llegó a conocerse en 
Europa dadas las circunstancias entonces reinantes». Co remate da guerra, nesta edición de Bermann-Fis-
cher Verlag situada en Estocolmo, están todos os discursos desde 1940 até maio de 1945. En realidade 
tamén existiu unha primeira edición en 1942 pola editorial con sede en Estocolmo e tamén en 1944 outra 
no seo da Freier Deutscher Kutlturbund Großbritannien (organización dos emigrantes alemáns en Gran 
Bretaña), Deutsche Hörer! Eine Auswahl aus den Rundfunbotschaften an das deutsche Volk, Hrsg. und Verlag, 
Freier Deutscher Kulturbund in Großbritannien. A publicación de Ediciones Península baseouse nas edi-
cións de 1986 e 1985 de S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main. Entre as edicións en alemán 
cómpre situarmos a de 1942, coa tradución de vinte e cinco discursos, e a de 1945, con cincuenta e cinco.
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da pequena nota introdutoria e da Acta de Rendición Militar, asinada en Berlín 

o 9 de maio de 1945. As circunstancias mudaron e o que daquela era un para-

texto xustificado, que marcaba unha determinada dirección ideolóxica baixo a 

que podiamos situar autor, tradutor e editor (es), a loita desde o exilio contra o 

fascismo en Europa –que situaba o libro, resultado da tradución e da edición, no 

momento en que acontecían os feitos–, este paratexto está, en 2004, fóra de 

lugar. A nova visión editorial, que engade ao título orixinal o subtítulo Discursos 
radiofónicos contra Hitler, probablemente para facer máis atractiva a obra e, tal e 

como se indica no paratexto da contraportada, ofrecer ao público lector «un 

documento único» sobre a súa época, para comprendermos moitos aspectos da 

vida cotiá da cidadanía alemá nos anos da guerra. Mudaron as motivacións, as 

obrigas éticas que priman na primeira edición-tradución, e agora convértense en 

achegar unha visión, desde «el prisma subjetivo y comprometido del autor». 

Documento «inédito en España» que lle abre outra porta de entrada a Luís 

Tobío como tradutor e a Thomas Mann como autor nunha faceta non tan coñe-

cida coma a do novelista: a do intelectual comprometido.

Tobío asegurou que fixo traducións para «levar mellor a supervivencia no 

Uruguai» (Romero 1999: 38), que ademais do que gañaba no xornal se axudaba 

con traducións (Tobío 1994: 516), mais, se nos detemos un pouco e nos situa-

mos nas coordenadas en que realizou estas traducións ao español, falarmos de 

Luís Tobío como tradutor ocasional é unha afirmación moi discutible. Desde o 

ano 1942 até 1963, en once anos, publícanse 12 volumes, dos que acabamos de 

falar, onde figura Luís Tobío como tradutor; desde o ano 1945 até 1948 dedí-

calle moito tempo a esta actividade, traduce do inglés os volumes de historia da 

civilización de Will Durant, mergúllase no renacemento para traducir a Ralph 

Roeder, vive intensamente a realidade a través dos discursos de Thomas Mann 

e entra no interior das imaxes e palabras, apodérase dos estilos literarios de 

Heinrich Mann e de Hermann Hesse... Este labor precisaba de moito tempo e 

de moita dedicación, había que trasladarse ao mundo e á cabeza dos autores, 

había que procurar as palabras e as imaxes no idioma de chegada, había que 
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realizar a viaxe dun texto ao outro, converter a arañeira da tradución, por veces 

enganosa, nunha rede de tecido seguro, onde asentar o alleo no propio. Como 

moi ben nos di:

Cando estaba a traducir cada unha destas obras históricas, procuraba ler canto podía 

verbo do país, a época e os persoaxes a que ela se refería e, deste xeito, viña a me sentir 

coma metido naquel mundo, vivíndoo, cousa que me daba grande lecer. E mesmo 

semellaba que houbese como unha man misteriosa que me traguía datos e cousas que 

tiñan que ver co tema: lémbrome, por exemplo, que cando andaba coa biografía de 

Henry IV, a miña muller atopara e mercara nunha subasta unha potiña de cobre que 

evocaba a sonada «poule ao pot» do rei francés. Na tempada que pasei coa versión do 

libro de Roeder, foi o Renacimento o que se adonou de min e alternaba a cotío co Are-

tino e Castiglione e o meu admirado Maquiavelo e máis outros, ata o punto de chegar 

a escribir verbo deles algúns ensaios que apareceran no suplemento de «El Día». (Tobío 

1994: 517)

Efectivamente será cando traballe para o xornal El Día cando dedique maior 

tempo á tradución, cando o traballo do xornalista se alimente do traballo do 

tradutor, tanto para os seus artigos máis ou menos semanais como para o suple-

mento dominical, colaboracións de política internacional ou máis relacionadas 

co ámbito cultural. Desde que comeza a traballar na casa La Roche, no ano 

1947, deixa a redacción do xornal e mantense como colaborador ocasional do 

suplemento dominical e só vai publicar dúas traducións en 1961: a da novela 

de James Purdy e a de Carrol Quigley que se publicaría en 1963, dous anos 

despois da aparición da obra orixinal e no ano que regresa para se asentar en 

Madrid. Tampouco debemos esquecer que en 1958 vai obter a credencial de 

tradutor da ONU, nunhas probas en que o inscribira Melu, coa idea de tomar 

outro rumbo de vida, xa que as cousas ameazaban con mudar no Uruguai, mais 

deciden ficar. Nunha das voltas da fortuna é esta credencial a que lle permite 

regresar a España, a chave do alemán ábrelle a porta xa que lle propoñen desde 
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La Roche ir a Europa para se responsabilizar da tradución e da edición das publi-
cacións en español destinadas a América Latina.

Podemos afirmar que Tobío, cando foi xornalista, tamén se dedicou nunha 
década da súa vida, a dos corenta, a traducir literatura, angueira que nunca vai 
deixar de todo e que, con máis tempo e lecer, vai compartir coa de investigador 
e narrador da súa propia vida nas súas últimas décadas.

O seu traballo como tradutor foi moi recoñecido, como moi ben nos recorda 
nas súas memorias, «nos xornais do Río de la Plata apareceran críticas louvadoi-
ras para as miñas traducións» (Tobío 1994: 517). A súa tradución de Roeder foi 
recomendada como libro do mes en maio de 1946 por un xurado no que figu-
raban Borges, Bioy Casares e Martínez Estrada. Na edición do libro de Quigley, 
o autor, nun prefacio que se achega, agradécelle ao tradutor, Luís Tobío, «por 
haber querido dar a La Vida de Grecia el encanto y la gala de una española ves-
tidura». Con respecto á obra de Hermann Hesse, o tradutor, orgulloso, sinala 
algúns dos comentarios recollidos en xornais e revistas:

Nun deles dicíase: «Temas tan profundos y una realización estética admirable exigían 

del tradutor... (actualmente entre nosotros) una faena especialísima que ha sido cum-

plida con éxito poniendo a contribución de la riqueza formal e ideológica de Hesse la 

cantera de nuestro idioma»; e outro en «Marcha», de Emir Rodríguez Monegal, rema-

taba: «la excelente tradución... preserva las calidades estilísticas de esta novela» (Tobío 

1994: 517-518).

Recolle tamén Tobío en alemán as loanzas que recibiu La madurez de Enrique 
IV por parte do órgano da colonia alemá en Arxentina, o Argentinisches Tageblat, 
con amplo público lector entre a comunidade de exiliados opositores do nazismo 
e tamén da comunidade xudía, que salienta que como gabanza abonda dicir que 
coa súa lectura unha persoa non ten a impresión de ter na man unha tradución. 
Eloxios semellantes recibe Tobío en La Prensa, en relación coa obra La Juventud 
de Enrique IV, que logrou conservar na súa versión a poesía, a agudeza, a finura 

e a forza evocadora da pluma do autor (Tobío 1994: 518).
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Estamos, xa que logo, diante dun tradutor valorado pola crítica e recoñecido 
no mundo editorial, un tradutor que representa a figura do exiliado español que 
se dedica á tradución, que é «primordialmente la de un profesional en otros 
ámbitos (docencia, literatura, periodismo, etc.) que halla en la traducción un 
medio de sustento en su nuevo lugar de acogida; es decir, con un perfil diferen-
te al del traductor argentino de oficio» (Loedel Rois 2012: 108-109).

É Luís Tobío un tradutor consciente da necesidade da dignificación do ofi-
cio, da reivindicación dos seus dereitos, do pagamento xusto e da falta de visibi-
lidade de quen realiza a tradución, un nome que se vai perdendo mentres se 
suceden as reimpresións das obras. Refírese Tobío á reedición das súas tradu-
cións de Heinrich Mann en España, que foron sometidas sen lle consultar a 
unha «corrección de estilo»:

Non houbo ningunha revisión de fondo porque non procedía ou porque «o revisor» 

tampouco estaba en condicións de a facer por non ter á vista o texto orixinal ou por 

descoñecer o alemán; sospeito que esa operación de ciruxía estética non tiña máis fito 

que o de xustificar o xornal do que a fixo. (Tobío 1994: 518)

Lembra, con indignación, na última década da súa vida, como coa súa tradu-
ción da obra de Hesse lle «aconteceu algo terrible»; foi plaxiada por un señor de 
México que «trocando algunha palabra e mudando algunha frase» a publicou 
nunha editorial pirata. Tamén sabe que, de se recoñeceren para o tradutor os 
dereitos por exemplares vendidos «moitos cartos ía recibir polas miñas tradu-
cións, por exemplo a de Hermann Heller» (Romero 1999: 38).

As reivindicacións de Luís Tobío gozan de actualidade. A día de hoxe a visi-
bilidade do tradutor ou da tradutora é mínima: raros son os exemplares en que 
figura na portada o seu nome; raros os que van precedidos dalgún prólogo ou 
texto; ambos seguen estando, aparentemente, fóra do texto.

A miña pretensión era situar a Luís Tobío como tradutor recoñecido no 
mundo da edición tecido nas redes dese país que foi o Exilio. Agora remataremos 
co Lois Tobío, o tradutor ao galego.
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As coordenadas en que traduce Luís Tobío e Lois Tobío son completamente 

diferentes: Luís é o exiliado que o fai dunha lingua de prestixio a outra lingua de 

prestixio; Lois é o exiliado que traduce unha lingua exiliada, desterrada do que 

se entende como normalidade dun sistema literario. Luís ten como tradutor un 

oficio e este é recoñecido, valorado; Lois procura o recoñecemento para unha 

lingua, demostra o valor dunha lingua á que se pode traducir, reivindícaa e rei-

vindícase como falante desa lingua desde o seu propio nome. Lois Tobío quere 

dignificar o galego a través da tradución de obras de recoñecido prestixio, obras 

da literatura universal, admiradas e recoñecidas29.

Curiosamente a presentación de Lois Tobío como tradutor tamén vai ter 

lugar no seu exilio. No ano 1949 a editorial Alborada de Bos Aires publica Poe-
sía inglesa e francesa vertida ao galego por Plácido Castro, Delgado Gurriarán e 

Lois Tobío, traducións que foran premiadas no certame organizado pola Fede-

ración de Sociedades Galegas da Arxentina en 1946 para conmemorar o 25 

aniversario da súa fundación, «levada polo anceio de contribuír ao desenvolve-

mento da nosa cultura». A editorial decide xuntar estes cincuenta e sete poemas 

presentados por tres tradutores exiliados nun só volume. Plácido Castro é o 

responsable da tradución de vinte e catro deles, Lois Tobío de vinte e Delgado 

Gurriarán de trece. O volume vai precedido dun prólogo que é un pequeno 

tratado sobre o labor da tradución, da autoría de Lois Tobío. No ano 2005 a 

Editorial Galaxia, dentro da súa colección Clásicos Universais, volve publicar 

este volume que conserva o limiar da edición de 1949 e engade un actual, «Nova 

edición dunha escolma fundamental» asinado polo editor Carlos Lema, no que 

presenta aos tradutores e ás autoras e autores dos textos antologados. En 1949 

estamos ante unhas traducións poéticas que operan na procura desa dignidade da 

29 Para este tema véxase KABAtek, Johannes, «Tradución y dignificación lingüística» en Lenguas en contac-
to, ayer y hoy: miseria y esplendor de las relaciones entre lingüística y tradución, no marco do Hispanistentag de 
Múnic (consulta dispoñible en: https://www.academia.edu/35863414/Traducción_y_dignificación_lin-
gü%C3%ADstica).
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lingua, e no 2005 a nova edición e o texto do editor subliñan o valor simbólico 

do volume e desde a actualidade, alén da súa importancia na historia da tradu-

ción en Galiza e na historia desa dignificación.

Lois Tobío é o responsable da versión de vinte poemas da autoría de Percy 

Bysshe Shelley, John Keats, Alfred Tennyson, Henry W. Longefllow, Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine, Paul Bourget, Arthur Rimbaud, René Laporte e Lou-

ise de Vilmorin. No «Limiar» da edición de 1949, que alguén atribuíu a Arturo 

Cuadrado e que, realmente, é da autoría de Lois Tobío –aínda que non estea 

asinado–, lemos algunhas das ideas que sobre a tradución ou sobre a súa función 

ten o autor, que podemos resumir coas seguintes afirmacións:

«A ruindade dunha tradución literaria que pode vir, naturalmente, ou da 

incapacidade para enxergar a obra orixinal, ou da impotencia para rendela a 

unha nova lingua».

«O bon tradutor debe ser, denantes de nada, bo escritor».

«Unha literatura nova moitas vegadas trocou o rumbo e encetou ruta nova 

por mor deste influxo. Moitas literaturas teñen comezado, ou axudáronse no seu 

primeiro pulo, con versións, adaptacións ou paráfrases de obras estranxeiras».

«A versión poética constitúe un aspecto especial, con características de seu, do 

problema xeral de que falamos. Na verdadeira poesía interesan adoito menos os 

valores lóxicos e racionais que os de suxerencia e emotividade».

«O tradutor poético, debe, por iso, dispor dunha meirande liberdade na orde 

lóxica dos conceptos para conservar a outra faciana da obra, a máis importante».

«A nosa lingua acaróase, axiña, a outras linguas e literaturas e deste contacto 

estreito soamente ben lle pode vir. Os aires de fóra limpan, refrescan, renovan».

Remataba o «Limiar» coas seguintes palabras: «O estranxeiro vén gañar carta 

de cidadanía. O alleo é agora noso».

A intención da publicación e dos tradutores, obrigados cidadáns do mundo, 

é demostrar a idoneidade do idioma galego para a tradución, para expresar sen-

timentos universais. As frases seleccionadas deste «tratado» que explican as moti-

vacións dos tradutores poderían servir como prólogo aos outros títulos de poesía 
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que comezan a aparecer no interior e nos primeiros anos da década dos cincuen-

ta: por exemplo, en 1951, unha obra clásica, Carmina, de Horacio, realizada por 

Iglesia Alvariño, e a primeira tradución de poesía alemá vertida ao galego, Musa 
alemá, unha antoloxía traducida por Blanco Freijeiro e Celso Emilio Ferreiro30. 

En 1952, o Cancioneiro da poesía céltiga de Pokorny, traducido por Celestino 

Fernández de la Vega e Ramón Piñeiro, os mesmos autores da tradución de Da 
esencia da verdade, do filósofo Heidegger. Diferentes motivacións traen ao gale-

go o prestixio do pasado na literatura clásica, o celtismo envolto en poesía para 

traducir unha relación co propio e unha lingua moderna como o alemán para 

establecer un diálogo actual que enriquecese a lingua e a literatura, que permiti-

se ver o propio no outro. O libro Musa alemá leva un prólogo de Iglesia Alvariño 

no que explica que o que poida relacionar os poemas elixidos sexa o laio dese 

tormento doce, o diálogo entre a xermánica Sehnsucht e a céltica saudade. Igle-

sia Alvariño, igual que Tobío, dálle moita importancia ao feito dos tradutores 

seren poetas e di: «Unha tradución poética sálvase máis pol-o que ten de revela-

ción máxica, esto é, polo que de poetas teñan os tradutores, que por ningunha 

outra cousa». Julio Sigüenza, desde as páxinas do xornal Faro de Vigo (26 de abril 

de 1951) nunha recensión sobre esta particular antoloxía poética sinalaba a 

«ductilidad de nuestro idioma vernáculo para servir de recipiente de las ideas y 

emociones foráneas, especialmente cuando estas se manifiestan en poesía», o que 

viña a ser un xeito de admitir que o alleo era agora noso. Musa alemá ten tamén 

ese valor simbólico de demostrar que a lingua galega era adecuada para recibir 

outras literaturas, e por ese valor, de pegada importante na historia, Sabino Tor-

res, vinculado coma ninguén coa colección Benito Soto, decide publicar na 

colección Hipocampo Amigo en 1999 un facsímile da edición publicada e reti-

rada da circulación. 

30 Para a historia da publicación deste volume na colección poética Benito Soto e súa retirada do mercado 
por razóns da censura véxase Romero, Marga / Morzé, Dunja von (1999): «Musa alemá: Blanco Freijeiro 
e Celso Emilio tradutores», Galicien Magazin, 8, Trier, Galicien Zentrum der Universität Trier, 6-10.
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Razóns semellantes, ademais de impulsar a dramaturxia, mostrar e espallar o 
prestixio do teatro irlandés –exemplo do espírito celta máis xenuíno importante 
na altura–, motivaron as traducións dos irmáns Villar Ponte e de Plácido Castro. 
As mesmas motivacións de dignificar, de darlle prestixio que levaron a Otero 
Pedrayo a publicar na revista Nós anacos do Ulises de Joyce e a falarnos de Goethe.

No fondo o latexo era chegar a Europa sen pasar por Madrid, achegarse á 
literatura sen a mediación do español. Ese era o reto: dignificar a lingua, contra 
todo, contra a censura, que operaba e que prohibía publicar traducións de lin-
guas modernas ao galego. Creo que aínda hoxe, malia o esforzo da Editorial 
Galaxia con esta nova reedición, este volume de Poesía inglesa e francesa non foi 
valorado na súa xusta medida, xa que a orixinalidade dos poemas escolleitos e a 
excepcionalidade das versións fan que este libro sexa algo máis ca unha anécdota. 

Tobío regresa a Barcelona, Madrid, fai algunha viaxe a Galiza, pero aséntase 
na capital do Estado, nun exilio máis próximo.

Cando en 1929 chegara a Berlín, rapidamente se fixera con libros e así come-
zara a súa relación directa coa literatura alemá:

Cando cheguei a Berlín fíxenme con tres libros de poesía de épocas moi diferentes, o 

Faust (a primeira parte), o Buch der Lieder e o Sonnette an Orpheus. Cos primeiros metín-

me e non tiven problemas pero co libro dos sonetos non puiden, foi para min unha 

frustración, até que moitos anos despois fixen a versión ao galego. Lembro que lin tamén 

algunhas novelas, das que falabamos nas nosas tertulias, sobre todo con Armesto; tiña 

moito éxito daquela Fräulein Else de Arthur Schnitzler, tamén lera nese tempo Berlin 

Alexanderplatz de Döblin. (Romero 1999: 37)

Dalgún xeito estes libros acompañaron sempre a Lois Tobío, pousáranselle 
no seu interior e alí ficaran agardando por unha lectura profunda. Heine era un 
autor que consideraba de lectura moi fácil, doado de traducir, por iso non lle 
interesou. Comentoume que lle tería interesado traducir a obra de Döblin, que 
falaba do tempo que el vivira en Alemaña, mais por unha cousa ou por outra 
nunca tivo tempo.
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Os sonetos a Orfeu (Ediciós do Castro, 1980) e As elexías de Duino31 (tradu-

ción pendente de publicación) son as dúas obras de Rilke que traduce Lois 

Tobío; das Elexías contamos coa excelente tradución de Jaime Santoro (Espiral 

Maior, 1995). A tradución de Os sonetos a Orfeu é acollida por Ediciós do Cas-

tro32; o Lois Tobío do Seminario de Estudos Galegos simboliza deste xeito o seu 

regreso á casa. No panorama editorial galego esta publicación tivo unha impor-

tancia transcendental xa que se trata do primeiro libro de Rilke traducido por 

completo, preséntase acompañado do texto orixinal en alemán, fronte a fronte 

ese diálogo, significa moito máis que ofrecernos o orixinal para poder seguir a 

lectura e contrastar, trátase de situar dúas linguas, o alemán e o galego, en igual-

dade de condicións. Poñíalle o ramo Tobío a unha obra, a de Rilke, á que en 

Galiza só se lle achegaran33 uns poucos e desde lonxe, non desde a propia 

entraña da palabra. Un deles fora Otero Pedrayo, velaí, outra vez, o de Trasalba 

deixando anacos de pan polo camiño, luciñas para chamar a atención, para que 

outros reparen e consigan rematar a obra.

Para o tradutor as Elexías (inéditas) supoñen o cumio da paisaxe poética de 

Rilke no seu proceso de creación, que se caracterizan polo predominio do musi-

cal sobre o visual. Sabía o tradutor que moitas veces os xogos verbais rilkeanos, 

o soar dos versos, son imposibles de transmitir. Sabía que había que termar do 

verso «para que non se magoe». Para Tobío, Rilke era o poeta e había que ter 

respecto por ese altísimo creador.

No prólogo da súa tradución dos Sonetos podemos ler:

31 Sería inxusto non comentar que cando Tobío tivo noticia de que un rapaz novo, Jaime Santoro, tradu-
cira as Elexías de Duino, decidiu non publicar a súa versión para que nada puidese invisibilizar o labor do 
tradutor.
32 Sobre as relacións de Ediciós do Castro co mundo editorial do exilio e co labor de restaurar a memoria 
e visibilizar o traballo da xeración do Seminario de Estudos Galegos, véxase Pérez Rodríguez, M.ª A. 
(2015): «Edicións do Castro e Editorial Cuco-Rei (1963-1978)», Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 18, 
495-508.
33 Véxase SAntoro de MemBielA, J. (1998): «Presencia de Rilke en Galicia», Grial, xaneiro-marzo, 
XXXVI, 60-61.
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O problema da tradución poética como é sabido, fica na imposibilidade de trasladar a 

totalidade do poema, que é unidade de corpo e alma, de senso e forma, de concepto e 

emoción estreitamente xunguidos. Ora o que se pode facer é un poema paralelo, tamén 

integrado, máis ou menos alonxado deica chegar mesmo á paráfrase; e se ese alonxamen-

to no é excesivo, se o novo poema esperta no lector un efecto semellante ao do orixinal, 

pódese falar de tradución. No caso dos sonetos de Rilke este afastamento ten de ser 

mínimo. Hai que facer caxeque unha tradución literal.

O 6 de marzo de 1932 Otero Pedrayo pronunciaba unha conferencia en 

Ourense co título «En lembranza de Goethe», que se publica na revista Nós, 
acompañada do treito do diálogo que Fausto mantén co centauro Quirón. De 

novo o de Trasalba poñía unha pedra simbólica. En 1997, sesenta e catro anos 

despois, Lois Tobío, teimoso e feliz, conclúe o traballo oteriano, dota o galego 

da tradución dunha obra fundamental na literatura universal. Entre a primeira 

pedra de Otero e o ramo de Tobío aconteceron moitas cousas, entre elas o roubo 

e o espolio do Seminario de Estudos Galegos e o asasinato do mundo editorial 

galego que nacera nas primeiras décadas do século xx. Ás veces non se ve o carác-

ter simbólico que envolve a moitos acontecementos, mais eses anos fannos pen-

sar nos que precisou Goethe, na súa longa vida, chea de aprendizaxes, para 

poñerse e decidir rematar Fausto por completo, o que conseguiría no ano da súa 

morte. Esta obra en galego supón un novo espertar, un volver ao principio. 

A súa tradución dende o clásico alemán non foi tarefa doada, mais Tobío, que 

remataba de publicar como autor, como narrador, outra obra fundamental para 

a literatura galega, as súas memorias, tituladas As décadas de T. L., púxose a face-

lo sen saber se podería rematar o traballo, sen saber se o final da tradución coin-

cidiría co ano da súa morte, se era así daríalle tempo, gustáballe xogar coas 

coincidencias e o azar. Traballaba no texto dúas ou tres horas polas tardes e 

gozaba moito co alemán que facía seu e co galego que lle regalaba ao escritor de 

Frankfurt, non tiña présa, non precisaba que lle pagasen polo traballo e seme-

llaba ter todo o tempo do mundo. Con esta obra andaba o camiño completo 
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desde que saíra de Berlín con ela nas mans, volvía a Galiza, para facernos este 

galano, un máis. En 1997 publícase a tradución en edicións Laiovento, na 

colección de teatro, cunha nota introdutoria do autor, na que de maneira sucin-

ta nos explica, por unha banda, todo o que envolve á figura de Fausto, o mito 

e o seu desenvolvemento, as fontes en que bebeu Goethe, o proceso da escrita, 

o «seu acomodo» no movemento Sturm und Drang, o abandono do tema e a 

súa volta a el; e, pola outra, as mudanzas que teñen lugar na mentalidade de 

Goethe, o seu afastamento da actitude romántica e o seu achegamento a un 

espírito máis clásico. Non quero deixar de me referir a un tema en que insistía 

Tobío, e ao que volve neste texto a modo de limiar, en referencia ao papel fun-

damental que na obra cumpre a muller, na primeira parte, Margarida e, na 

segunda, Helena:

Podería dexergarse logo aquí unha certa actitude feminista avant la letre que o remate de 

cada unha das dúas partes da obra viría confirmar: a salvación de Margarida na primeira 

e a acollida de Fausto por ela na segunda con aquela fin que canta o Coro Míxtico:

Das Ewig-Weibliche

Zieht uns hinan. (Tobío 1997: 11)

Era preciso que esta obra estivese en galego xa que, para o paciente tradutor, 

o Fausto é unha desas obras integrais, onde xorde o home en todas as súas 

dimensións. Nela hai relixión, política, medicina, dereito, está todo, aínda que 

dito dunha maneira poética estea disimulado. Na literatura mundial hai obras 

universais como A Divina Comedia ou o Quixote, para Tobío o Fausto é a pri-

meira nese sentido de mostrar ao home nesa integridade espiritual e tamén na 

realidade (Romero 1999: 39).

Esta tradución en verso coma no orixinal obtería o Primeiro Premio Plácido 

Castro de Tradución, que compartiría con outro gran tradutor, Valentín Arias. 

Alegroulle a Lois Tobío recibir un premio que levaba o nome do seu compañei-

ro tradutor.
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34 Véxase BAscoy LAmelAs, Montserrat (1999): «A galega Nai Coraxe de L. Tobío», Galicien Magazin 8, 
45-46.

Non foi en Berlín onde se fixo co libro de teatro de Bertolt Brecht para tra-

ducir, non foi alí onde o leu, non viña na súa valixa, mais o Berlín que coñeceu 

tamén era o primeiro Berlín de Brecht. Pensando nos seus amigos Ramón de 

Valenzuela e Mariví Villaverde creu oportuno trasladar ao mundo galego a Nai 
Coraxe de Bertolt Brecht, velaí ao Tobío-Brecht que desexa denunciar que todas 

as guerras son a repetición dunha mesma guerra, a miseria e os intereses «semio-

cultos» que a provocan. No prólogo que escribe para Nai Coraxe e mais os seus 
fillos (Ediciós do Castro, 1987) lemos: «A idea que latexa no cerne é que a reali-

dade desminte en moitos casos o que nos semella obvio, os tópicos, os conceptos 

comúns». Non se poden predicir os efectos dun acto. Brecht vivía nunha época 

difícil, crítica e contraditoria, non diferente da que lle tocou vivir a Tobío, que 

afirmaba nos últimos anos da súa vida que a crueldade era maior. Nai Coraxe era 

para el unha obra espléndida de gran valor plástico e dramático. O primeiro 

impulso para traducila foi polo ano 1965 ou 66, cando Ramón de Valenzuela 

quería representala en galego, mesmo lle chegou a falar a Tobío da existencia 

dun grupo de afeccionados da Coruña. Entón traduciuna. Pasaron tres ou catro 

anos e non se representou, entón volveu «entrar no seu espírito» e refixo a tra-

dución, entrou máis a fondo no que para el era unha obra transcendental no 

teatro universal. Xa non había ninguén para representala e, xa que logo, el só 

pensou «no desexo de trasladala ao galego». Despois, como xa ocorreu cos Sone-
tos, cos estudos sobre Gondomar e con As décadas de T. L. e máis recentemente 

coa novela A vida nova, que permanecía inédita, de Díaz Pardo, Ediciós do 

Castro foi a que a publicou. Temos a sorte de contar coa xermanista Montserrat 

Bascoy Lamelas34, para que ela afonde na tradución de Tobío, en como estable-

ce o diálogo entre unha lingua e a outra.

As versións do Fausto e dos Sonetos a Orfeu de Lois Tobío forman parte da 

colección de obras da literatura universal de La Voz de Galicia.
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Hai un aspecto relacionado con Lois Tobío e a tradución ⸺ao que só desexo 

facer unha breve referencia xa que obriga a un estudo máis profundo⸺ que é a 

merecida consideración de Tobío como teórico da tradución e como estudoso 

da historia da tradución en Galiza. Nos textos iniciais que engade ás súas tradu-

cións en galego desenvolve unha teoría da tradución, que deixaremos para outro 

momento. No arquivo de Lois Tobío na súa casa de Madrid atópase un texto-

-guión dunha conferencia que o viveirense leu no Ateneo de Madrid, lugar que 

frecuentaba, co título de «A tradución poética na literatura galega»35, unhas 

páxinas onde teoriza: «Ao meu modo de ver a tradución poética, strictu sensu, é 

cousa imposíbel» e onde traza unha historia da tradución poética en Galiza desde 

o Rexurdimento da nosa literatura, no século xix, até as súas propias traducións: 

«Nestes días, por certo, ando a apracerme en verquer á nosa lingoa os Sonetos a 
Orfeu de Rilke». Era o ano 79 e Tobío vai deténdose nas achegas que á tradución 

en Galiza realizan Cabanillas, X. García Mosquera, Iglesia Alvariño, Crecente 

Vega, Avelino Gómez Ledo, Evaristo de Sela, Felipe Martínez Marzoa, Fernán-

dez de la Vega, Ramón Piñeiro, Plácido Castro, Delgado Gurriarán, Fernández 

del Riego, Filgueira Valverde, Manuel Casado Nieto, Eduardo Moreiras, Pérez-

-Barren, Neira Vilas, Díaz Castro, Celso Emilio Ferreiro e Blanco «Freixeiro», e 

deténdose tamén nas palabras dos prologuistas como Sánchez Cantón ou Aqui-

lino Iglesia Alvariño. Páxinas inéditas dun Tobío que coñecía moi ben e caeu na 

rede da tradución, páxinas dun Lois Tobío pioneiro no noso contexto literario 

como teórico e historiador da tradución.

Á tradución en galego entregouse por deber, o de dignificar a lingua, e por 

verdadeiro pracer, o de preguntarlles ás palabras os seus significados máis ínti-

mos, meterse nas súas relacións e interferirse entre as liñas de quen as escribe. 

Por deber e pracer tamén se entregou, horas e horas no arquivo do Palacio Real 

de Madrid, á figura de Diego Sarmiento de Acuña para nos desvelar que os 

35 O texto pode consultarse na rede en http://hdl.handle.net/10347/2808 (Maseda 2010: 348-359).
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Séculos Escuros non son tan escuros, se neles obra e escribe este gran diplomá-

tico. Por deber escribiu as súas memorias para deixar testemuño da historia de 

Galiza do século en que viviu, para axudar a restaurar a casa común.

E para rematar co mestre, como el dixo:

«Wie es auch sei, das Leben, es ist gut».

Marga Romero
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