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A «opera prima» dun polígrafo

A

figura

escollida

pola

Real

Academia Galega para o Día das
Letras Galegas de 2015 foi Xosé F.
Filgueira Valverde, un dos grandes
polígrafos da cultura galega do século
pasado, á que contribuíu cunha extensa obra
persoal de creación (literaria e mesmo musical)
e de investigación en varios campos humanísticos (historia, arte, literatura, etnografía…)
Pero foi tamén unha figura esencial para a fundación de institucións moi principais da cultura
galega, desde o Seminario de Estudos Galegos
ata o Museo de Pontevedra e, como é ben sabido, tivo unha vinculación especialmente estreita
co Consello da Cultura Galega pois, como conselleiro da Xunta de Galicia, comandou a elaboración da Lei 8/1983, pola que aquel foi creado
e, anos andados, foi o seu presidente desde 1990
ata o momento do seu pasamento, en setembro
de 1996
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Como presidente desta institución, el puxo
moito coidado no lanzamento desta colección de
publicacións en que o Consello edita, como
homenaxe á figura das Letras, un texto representativo da obra do autor escollido

Son todas

razóns que reforzan o compromiso do Consello
para publicar en edición facsimilar unha peza
senlleira da figura homenaxeada, que, neste
caso, quixemos que fose non só representativa
senón que permitise unha lectura enriquecida
con achegas de hoxe que dialogasen con vedraño texto escollido
O que acontece é que había moito onde escoller dentro dos milleiros de textos da autoría de
Filgueira Valverde

Pero optamos por unha

solución segura, ao editar a súa primeira obra
literaria, Os nenos, imprentada en 1925 pola editorial Nós na súa mítica colección Lar, co engadido de saír a lume co cuño do Seminario de
Estudos Galegos (SEG)

Un autor novo, un

texto senlleiro, unha editora esencial da cultura
galega da preguerra e unha institución moderna
e pensada co mellor alento da cultura europea
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da altura son os fitos que demarcan o libro que
hoxe estamos a presentar
O autor da obra agora reeditada —que xa
mereceu unha reedición aos poucos meses e
algunha reedición posterior, aínda en vida do
autor, malia que recollida nun volume máis
amplo (Quintana viva, Galaxia, 1971)— tiña
daquela menos de vinte anos, pero xa era unha
figura ben coñecida no seo da cultura galega
Dous anos antes participara activamente na fundación do SEG, sendo un dos escolantes universitarios composteláns que fixeran a peregriñaxe
á parroquia de Ortoño, un dos lugares de memoria da poeta Rosalía de Castro

E no mesmo

ano de publicación d’Os nenos, un Filgueira que
aínda non acabara a súa carreira universitaria
era promovido como membro correspondente
da Real Academia Galega, por méritos tanto literarios como de organización de traballos no seo
do SEG e pola estreita conexión que mantiña cos
grandes mestres da «Boa Vila» pontevedresa,
como eran Antón Losada Diéguez ou Alfonso R.
Castelao
Trátase, pois, dun autor precoz e ao tempo xa
consagrado no sistema cultural que o naciona-
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lismo galego estaba a construír desde a década
anterior coa fundación das Irmandades da Fala,
logo seguidas de iniciativas tan vizosas como a
revista Nós, o propio SEG e, naturalmente, a
colección literaria da revista Lar, por non citar
memorables iniciativas xurdidas entre as colectividades da emigración americana, das que a
revista Céltiga sería unha das máis sinaladas
A colección Lar, dedicada á publicación de
romances curtos e populares, dos que chegou a
imprentar uns corenta títulos entre 1924 e 1926,
foi un acubillo editorial para autores xa consagrados (Cotarelo, Lesta Meis, Otero, Risco,
Fernández Flórez) pero sobre todo para un
grupo de mozos galeguizados a través do movemento das Irmandades da Fala, que formaron a
xeración central do galeguismo republicano dos
anos trinta

Moitos fundadores ou membros do

SEG e das Irmandades (Bouza Brey, Romero
Cerdeiriña, Magariños, Xoán X. Pla, Álvaro de las
Casas) publicaron algunha obra nesta colección
que dirixían Leandro Carré e Ánxel Casal, e que
deseñou o artista Camilo Díaz Baliño

Daquela

xeración e daquel mundo cultural formaba parte
Filgueira Valverde, e nada mellor que ler de
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novo esta obra do polígrafo pontevedrés para se
decatar da solidez con que este grupo estaba a
comparecer no espazo público da cultura galega, con obra escrita na lingua que poeticamente
labraran Rosalía e Pondal pero que na prosa
estaba dando os seus primeiros pasos
A obra Os nenos é unha peza literaria curta,
composta por quince historias breves que
narran sucedidos de nenos de vila e de aldea,
con referencias territoriais non moi precisas a
varios lugares que ben poderían identificarse
coas que serían as cidades máis amadas polo
autor: Pontevedra e Santiago de Compostela
Alén dos textos, a edición orixinal preséntase
ilustrada polas «ornamentacións» doutro pontevedrés, Luís Pintos Fonseca, e polo deseño da
capa e da contracapa por parte do «xenial artista» Alfonso Castelao
É un libro dun autor moi novo, pero en absoluto dun descoñecido ou dun principiante
Esta combinación de textos, imaxe e deseño
dota Os nenos duns trazos propios dunha precoz
«opera prima» dun autor que estaba chamado a
desempeñar un lugar central na galaxia cultural
galega

Que foi o que aconteceu durante os
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setenta anos de vida que seguiron a esta primeira saída pública de Filgueira Valverde como
autor de creación literaria

Case medio século

máis tarde, cando tivo lugar a edición de
Quintana viva, o propio Filgueira achega unhas
breves reflexións que axudan a entender o que
quixo facer aquel mozo de menos de vinte anos:
«Son pequenas refendas, en prosa poética, encetadas con Os Nenos, narracións do feitío que
Castelao soubo axiña soerguer coma ninguén e
nomear para sempre Cousas»
Malia esta brevidade, a obra Os nenos achega
algunhas claves do pensamento do autor
Filgueira pero tamén da identidade xeracional
que aqueles mozos do SEG estaban a construír
a través de referentes políticos novos e dunha
conciencia social e cultural que ultrapasaba a
herdada dos seus mestres da xeración Nós
Non é do caso reparar polo miúdo nos contidos
literarios e artísticos desta obra de Filgueira,
porque os estudos introdutorios que acompañan
esta edición me liberan desta obriga

Pero

paréceme obrigado subliñar polo menos algúns
trazos ben senlleiros desta obra
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O primeiro de todos, a orixinalidade e afouteza
dunha dedicatoria que lle apón o autor «á sagra
lembranza dos irmanciños mártires nas terras
de Eir-Einn»

Trátase de expresar unha irman-

dade coa loita irlandesa pola súa independencia
que Filgueira asenta sobre un contido máis sentimental que político

O que une os nenos

galegos cos nenos irlandeses é a solidariedade
na dor das nais que ficaron viúvas, das familias
que choraron os seus mortos «na loita pol-a
Pátrea» e na admiración polos mártires que
superaron unha guerra contra o exército da
metrópole e logo unha cruenta guerra civil: os
pais «morreron baixo o ferro alleo» e os nenos
«foron enxendrados no medo, nascidos no dór,
criados na fame»
Eran tempos en que o espello irlandés iluminaba o camiño de moitos pobos europeos que
cobizaban ser independentes

En Galicia, esta

admiración pola loita irlandesa tivera cumpridos valedores en rexionalistas como Alfredo
Brañas e, ao seu modo, en rexeneracionistas
como Diego Pazos

Pero a loita comezada co

levantamento de Pascua do ano 1916 mudara de
vez o que o romancista M. Vargas Llosa chamou
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«el sueño del celta»

Dese soño formaron parte

os mozos do SEG e algúns dos mestres de Nós
que, como Risco e Otero, mesmo verqueron
páxinas do Ulises á lingua galega ou familiarizaron os lectores galegos con figuras literarias joyceanas como Stephen Dedalus
Tamén merece ser subliñada a complexidade social que subxace nestas historias

Hai

pazos e casoupas, aldeas e cidades, festas e
velorios

Podería dicirse que Filgueira quixo

reflectir a través deste libro unha experiencia
máis que autobiográfica e familiar

Que o

obxectivo era presentar, coa escusa duns protagonistas infantís, a sociedade galega daquela
época, pero vista desde a perspectiva dun mozo
fortemente galeguizado e con certa conciencia
social

No primeiro dos contos, o que logo o

autor titularía «Xenreira», os protagonistas son
nenos de pazo que, cansos de xogaren «senlleiros»
como únicos vinculeiros, acaban por se encontrar
nos seus tempos de lecer, superando deste modo
«as loitas da sua cralecida alcurnia»

É unha

bela metáfora do devalo da fidalguía galega,
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aquela que estaba a romancear co maior dos
alentos literarios Ramón Otero Pedrayo
Pero no conto titulado «Os xogos» o escenario
social é totalmente diferente

Apóñense uns

rapaces probes da cidade, que o autor sitúa en
Compostela (rúas da Conga, da Algalia, de San
Francisco, de Sar)

Eles reúnense para xogar

na praza da Quintana, onde aparece de cando
en vez un neno dunha familia que mora nun
pazo na rúa do Vilar, con quen fala o protagonista

A reacción dos outros nenos é toda

unha lección de sociolingüística e de fractura
cultural: «ríronse de mín a cachón porque falara cun neno rico», fractura que confirma a reacción da nai do neno fidalgo, que lle berrou «por
falare cun neno probe»
Pero a lección moral do conto ten algo de
semellanza coas palabras do introito

Na dedi-

catoria, o autor pensa prioritariamente nos
nenos irlandeses desfeitos pola guerra, pero
tampouco se esquece dos «fillos dos invasores»
porque na fin de contas serán «mártires da sua
noxenta cobiza»

Análogo esforzo de integra-

ción social, pero máis coherente, está presente
nas relacións entre os dous nenos que apenas
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sabían entenderse lingüística e socialmente:
«xuntos pol-a disgracia, Fis e eu fumos amigos»
Hai, pois, nesta «opera prima» do polígrafo
Filgueira moito máis que un monllo de contos
aparentemente propios de nenos

Ecoa neles

unha clara conciencia social e unha percepción
das profundas diverxencias culturais que existen no seo da sociedade nacional

Pero tamén

hai unha constante vontade de superación destas fracturas e da necesaria integración

Por

vía literaria, como aconteceu con frecuencia na
cultura galega contemporánea, é por onde se
difunden as ideas básicas do pensamento e da
ideoloxía nacionalista…

A edición deste libro foi posible grazas á dispoñibilidade que mostrou a Fundación Filgueira
Valverde á hora de afrontar as diversas iniciativas que lle propuxo o Consello da Cultura
Galega, tanto para a publicación deste texto
como para a autorización de dixitalización do
arquivo do autor

Quero mencionar de forma

expresa o meu agradecemento ao seu presiden-
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te, Fernando Filgueira Iglesias; á deputada provincial de Cultura, Ana Isabel Vázquez; e ao
director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle
O libro, en rigorosa edición facsimilar, vai precedido de dous estudos introdutorios que contextualizan e, desde logo, enriquecen esta nova edición

Un deses estudos foi escrito por Fina

Casalderrey, celebrada autora de libros infanto-xuvenís, cun texto farturento de datos e análises
sobre o libro e a biografía do seu autor

O outro

estudo é obra de Miguel Fernández-Cid, experto
en historia da arte e cultivado bibliófilo

Son

dous pontevedreses de hoxe, con saberes ben
cuñados en cadanseu campo cultural, que axudan a entender o libro, o seu autor e, naturalmente, o tempo en que aquel escribiu o libro
Alén destes textos literarios, quixemos enriquecer esta edición cunha colaboración especial, debida ao debuxante e ilustrador de libros
David Pintor

A través destas láminas concibi-

das coa estética de hoxe, establécese un diálogo
orixinal e fecundo coas ilustracións de Luís
Pintos, coa estética de Castelao e, no seu conxunto, co propio Filgueira Valverde, tamén
amante bibliófilo
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UN LATEXAR POLA CAUSA GALEGA
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DESTA EDICIÓN MAIS DAS QUE SEGUIRON
Esta reprodución facsimilar de Os nenos correspóndese coa primeira edición que viu a luz na editorial Lar en
1925. Contaba a editorial coruñesa cun ano de vida e levaba ata ese momento publicados doce títulos. En novembro
de 1924 Leandro Carré Alvarellos —fillo do editor Uxío
Carré— e Ánxel Casal Gosenge —un dos primeiros socios
das Irmandades da Fala—, un como director e o outro
como administrador, puxérana a andar na rúa Real, 36-1º.
Abría a colección A miña muller de Wenceslao Fernández
Flórez. Foi nese 1925 cando a escaseza de subscritores
obrigou aos editores a mudar a mensual esta publicación
de novela breve que comezara sendo quincenal. No escrito que lles enviaron aos lectores percíbese ese pouso
amargo de quen se sente ferido pola suspicacia dos que
consideraban que se podían estar a facer ricos, cando a
realidade era que concibiran a editorial coma unha
empresa ao servizo da cultura galega e non coma un
negocio:
A prosa galega está nos comezos, e os nosos
escritores, por outra parte, coidando sen dúvida, que
estamos «fartándonos de gañar diñeiro á costa das
obras alleas», salvo honrosísimas esceiciós, non se
interesan en nos axudar cos seus traballos, o que nos
impide cumprir como quixéramos, e obríganos a
reducir a un número mensual a pubricación que
viñamos facendo quincenalmente
(oslibrosdeanxelcasal.blogspot.com/2012).

23

ESTUDO 2015_ESTUDO.qxd 15/03/15 18:46 Página 24

24

ESTUDO 2015_ESTUDO.qxd 15/03/15 18:46 Página 25

A publicación que presentamos, Os nenos, saíu do obradoiro Antúnez de Pontevedra o 25 de setembro de 1925, o
mesmo en que, cinco anos despois, Castelao publicaría As
cruces de pedra na Bretaña. Con ela inaugurábase a
Biblioteca do Seminario de Estudos Galegos en Lar. Desta
primeira edición fixéranse 250 exemplares que saíron ao
mercado co prezo de «oito reás», aínda que logo se foi incrementando ata chegar, en marzo de 1928, a acadar o prezo
de 2 pesetas, tal como consta no documento adxunto
(oslibrosdeanxelcasal.blogspot.com/2012).
Luís Pintos Fonseca foi o responsable das «ornamentacións» que encabezan cada unha das 15 historias que
compoñen o libro, así como do debuxo da portada, no que
vemos un rapaciño sentado na varanda duns claustros.
A cuberta e a contracuberta son de Castelao.
Tan só un mes despois aparecía unha segunda edición,
cunha tirada de 300 exemplares, que saíu do prelo o 28 de
outubro polo prezo de «seis reás». En realidade, trátase
dunha reimpresión que, talvez, o propio Xosé Filgueira
Valverde encargou na mesma imprenta Antúnez de
Pontevedra.
Sobre a acollida que a colección tivo por parte de lectoras e lectores escribiu recentemente o editor e xornalista Quique Alvarellos (Mundiario, 25-11-2014), cando se
cumprían 90 anos dende que Lar botou a andar, certificando que en Lar —alicerce clave da nova cultura editorial— se publicaron uns corenta títulos de novela curta
con tiraxes que chegaron a acadar os 3000 exemplares
nalgúns casos.
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Non foi ata o 21 de decembro de 1971 cando a
editorial Galaxia publicou Quintana viva, prosas de Xosé
Filgueira Valverde, onde volveron aparecer estes breves
relatos —con algunhas correccións lingüísticas e de
estilo, prescindindo da dedicatoria da edición de Lar e,
por primeira vez, titulados— aos que o autor engadiu
dous novos contos: A morte branca e O paspallás.
Recolleu, ademais, outras prosas ordenadas en diferentes
apartados, con ilustracións de Castelao. Quizais, unha
homenaxe consciente ao artista rianxeiro, a xulgar pola
breve introdución que abre o libro: «Recóllese neste
libriño un feixe de follas das que fun escribindo ao longo
de medio século de laboría nos eidos, hoxe vizosos, das
nosas letras. Son pequenas refendas, en prosa poética,
encetadas cos Nenos, narracións do feitío que Castelao
soupo axiña soerguer coma ninguén e nomear pra
sempre cousas».
Cando isto escribiu contaba Filgueira con 65 anos e
unha amplísima bagaxe cultural que lle permitía recoñecer a mestría que Castelao acreditara cando se metía na
pel dun cativo, mesmo aínda que as publicase por primeira vez en 1926 —Cousas. Primeiro libro—, un ano despois
de publicar Filgueira Os nenos.
Na edición de Quintana viva que Galaxia sacou dezanove anos despois —na véspera do Día das Letras Galegas
de 1990—, ademais de manter as ilustracións de Castelao,
recuperou o debuxo do cativo sentado na varanda dun
claustro e os encabezamentos ornamentais de cada historia, que Luís Pintos Fonseca fixera en exclusiva para esta
primeira edición de Os nenos que agora reproducimos.
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Incorporou, asemade, ilustracións de Xosé Sesto, Luís
Seoane e Manuel Torres.
Un ano máis tarde, en 1991, o Grupo Editorial ACSA Diario 16 de Galicia volve sacar Os nenos no primeiro dos
dous volumes en que reparte os relatos de Quintana viva.
Non volveron aparecer Os nenos ata que, no ano 2002,
La Voz de Galicia reeditou Quintana viva.

IRLANDA, UNHA TATUAXE NA CONCIENCIA
GALEGUISTA
Ábrese o libro naquela primeira edición de 1925 cunha
contundente dedicatoria, a xeito de manifesto, a favor dos
nenos irlandeses «enxendrados no medo, nascidos no dór,
criados na fame», eses «irmanciños mártires nas terras de
Eir-Einn». Refírese Xosé Filgueira Valverde aos nenos e
nenas que sufriran as consecuencias da guerra pola independencia, iniciada en 1919, que o exército republicano
irlandés sostivo contra o Goberno británico e que derivou
—despois da tregua de xullo de 1921 que deu como resultado o Estado Libre de Irlanda— nunha cruenta guerra
civil. A devandita contenda durou ata mediados de 1923 e
custara a vida dalgúns líderes do movemento independentista e de moitos civís.
Xa antes, en 1921, o Poeta da Raza Ramón Cabanillas
utilizou os seus versos ao servizo do galeguismo declarando a súa devoción por estoutra «Irmanciña dourada»
cun poema que aparece publicado na revista A Nosa Terra
o 1 de febreiro. Por aqueles días o exército republicano
irlandés loitaba por conquistar a súa independencia do
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Goberno británico e, meses despois, formado xa o Estado
Libre de Irlanda, volveu saír en Nós, en decembro de
1921. Máis tarde, en 1926, apareceu de novo na 2ª edición
de Da terra asoballada. Nel, sinala a Irlanda coma ese
referente en que nos fixar:
¡Irmanciña dourada
que pasáche-lo mar!
[…]
Carne, sangue, osos celtas!
¡Irlanda! ¡Irlanda irmán!
¡Ten unha nova estrela o noso ceo
e ten uns santos novos noso altar!
Chegóu o teu berro
ós cons de Fisterre que baten o mar
e abréu o teu laio, salouco e ruxido,
as vellas feridas do vello Breogán…
[…]
Tiña Filgueira dezanove anos cando publicou Os nenos
e xa andaba dende moi novo relacionado coa xente das
Irmandades, do Grupo Nós e, dende a súa constitución,
responsable da coordinación da Sección de Historia da
Literatura do Seminario de Estudos Galegos, institución
da que formou parte dende os comezos. Eran moitos os
galeguistas que vían en Irlanda o modelo do rexurdir do
celtismo e do nacionalismo. Tamén el quixo homenaxear
os heroes da causa irlandesa co tributo desta sentida dedicatoria que datou o 4 de febreiro de 1925.
Máis tarde, neses «libriños de lizgaira poligrafía» que
«teñen de bo que calquera pode escoller neles o que lle
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pete», nos Adral que foi publicando Ediciós do Castro,
recóllense os artigos que Filgueira sacara con anterioridade en Faro de Vigo. Nos Adral —como diría Xesús Ferro
Ruibal sobre estes breves ensaios feitos por un home de
«prodixiosa memoria horizontal, que coma unha arañeira
atrapa datos dispersos pero relacionados» e que «de forma
dixerible e amena revela segredos de investigador»—
tamén atopamos referencias ao tema de Irlanda.
«Dareime por ben satisfeito se pode sumar algo á vosa
cencia e concencia de Galicia», manifesta no limiar que
abre o Segundo Adral. A variedade temas que tratan é tal
que ben poderían compararse coas conversas que, nos
adrais das igrexas, puidesen manter varios paisanos ben
letrados ao longo da súa vida. Xusto no que ten como título O fogar de Breogán (páx. 233-236), fala Filgueira dos
«fisterres atlánticos» e desas prosas que recollen xestas
irlandesas, escritas a mediados do século XII, algunhas traducidas ao galego por Vicente Risco e publicadas en Nós
en 1931. Fala aquí das boas relacións que dende antigo
viñan tendo Irlanda e Galicia; e insta a Emilio González
López, «que tantos datos ten acollido encol do tema», a
que dedique un libro a esta relación, que vén de antigo,
entre Galicia e Irlanda. Recolle a formación dun Colexio
de Irlandeses na Rúa Nova en 1603, fala da presenza de
mestres como White e Synnot, do historiador O´Sullivan,
dos cabezaleiros da Independencia como O´Neil, de
O´Donell, que evocaban ao seu devanceiro Breogán na
Torre da Coruña. Fai, tamén, referencia ao historiador
Álvarez Sotelo e á relevancia que ten a ocupación de
Irlanda na súa Historia General del Reino de Galicia…
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O propio Risco, que sabía o que daquela se andaba a
facer en Europa no que á produción literaria se refire,
puxera con anterioridade o Ulyses de James Joyce nas
mans de Otero Pedrayo para lle pedir que traducise algúns
anacos para a revista Nós e, en 1926, aparecen no número 32 da devandita revista algúns fragmentos traducidos.
En 2013 a editorial Galaxia saca á luz o texto completo e,
en 2014, a ardua tarefa vese recoñecida co Premio
Nacional de Tradución que coroa unha morea de recoñecementos. Como apunta Víctor F. Freixanes no prólogo,
era a primeira vez que se traducían textos significativos
da novela do escritor irlandés na península. Un irlandés
«autoexiliado» e polémico con respecto á causa irlandesa,
mais, en palabras de Risco, «todas as súas obras tratan de
Irlanda e os seus personaxes son irlandeses».
No V Adral —que Filgueira dedica a Isaac Díaz Pardo
«coa lembranza dos seus días de neno cando o coñecín no
obradoiro do seu chorado pai, na rúa das Hortas»— regresan os mitos célticos, Pondal e Irlanda volven estar presentes nas súas reflexións. Así, no que titula Pondal, parnasiano con olimpo céltico (páx. 61-63) retoma o tema de
Breogán e dos irlandeses desterrados en Galicia, protagonistas de tantas xestas.
Irlanda foi para Xosé Filgueira Valverde, igual que para
outros moitos galeguistas do seu tempo, un paradigma
que seguir: o Goberno estimulaba por todos os medios a
resurrección do idioma gaélico —viñan de acadar a independencia—, esixía a súa entrada nas escolas, os creadores irlandeses buscaban inspiración nas súas tradicións e
na súa cultura secular… Galicia e Irlanda tiñan máis cousas en común que as praias bañadas polo Atlántico, máis
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ca a melancolía das rías e dos acantilados; máis ca un solo
fértil e unha paisaxe verde, ca os potes colgados da gramalleira, ou ca o marisco ou os habitantes das pequenas
illas e aquelas casas da aldea; máis ca os valos levantados
coas mans das mulleres, que ben poderían ser calquera
das nosas bisavoas. Tamén elas aproveitaban os cachotes
que sacaban da terra para construír os muros que delimitaban as leiras.
Todo isto descríbeo de maneira minuciosa Plácido
Castro nos seus artigos sobre as súas impresións de
Irlanda, a través de crónicas publicadas no diario El
Pueblo Galego entre agosto e setembro de 1928, cando
contaba 26 anos e que aparecen recollidos en posteriores
publicacións (IGADI, Fundación Plácido Castro, Grial).
Fala neles dos minifundios, da poesía popular, das invasións opresoras, do éxodo rural, da diglosia que atravesaron nun longo tempo de decadencia que lles fixera crer
que a súa lingua non era útil para emigrar; fala daquel
inglés cheo de xiros gaélicos... e da emoción dun pasado
glorioso: «Unha viaxe a Irlanda ten que ser para un galego unha peregrinación emocionante. Poucos países teñen
unha historia tan dramática, unha literatura e unha cultura tan atraentes», escribira nun artigo que titulou «Irlanda
e Galicia». Mesmo cando coñeceu ao «rei» da Illa de
Blasket —unha sorte de «alcalde de barrio» ao estilo da
Galicia da época—, réndese ante a dignidade daquel home
e confesa estar a piques de se volver «monárquico».
Galicia e Irlanda tiñan tamén en común que ambas as
dúas posúen unha historia propia, unha herdanza cultural
e unha lingua que sufriu a opresión de pobos dominantes.
Ambas padeceron os abusos dos señores feudais: se
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nunha levantaron castelos, na outra, pazos; ambas loitaron pola súa autonomía, ambas experimentaron a emigración na propia pel —Irlanda a EEUU, Galicia a
América Latina— e ambas as linguas soportaron o acoso
que derivou nunha tremenda diglosia. Intuímos que, se
fixésemos comparanzas semellantes co que aconteceu en
Galicia, entre o gaélico e o inglés —igual que poderían
facerse co sardo e o italiano, co occitano ou co corso mais
o francés…— dariamos con interferencias idiomáticas e
con situacións de desprezo que atura quen utiliza unha
lingua desprotexida, propia dun determinado territorio.
Irlanda espertaba unha fonda admiración en todos eles,
que buscaban conseguir outro tanto para Galicia.

OS NENOS, A ALDEA
Cando Filgueira dedicou o libro aos nenos de Irlanda,
pensaba tamén naqueles nenos galegos máis próximos.
Nenos da aldea, espelidos, mais con menos oportunidades
de aprender das que el tivera, quizais por iso os imaxinou
tristes, nenos que nunca rían a cachón, tristes eles e tristes outros nenos que recordaban, tal é o caso do neno que
o protagonista dun dos relatos escoitara cantar na catedral
de Compostela.
Os primeiros contactos de Filgueira coa aldea foron na
nenez, en Tenorio, Salcedo, Poio e, sobre todo, en
Mourente (Pontevedra). De Tenorio eran os seus parentes, os Pazos, a onde el acudía de neno. Mesmo no primeiro Adral (páx. 130-133), en «O xogo dos petos na
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Pascua», recolle unha anécdota que daquela era costume
na zona:
Ante as brétemas dos meus primeiros recordos de
neno, véxome nunha festa de bodas, na casa dos
nosos parentes os Pazos de Tenorio. Cando rematou
o xantar, puxéranse todos a pedir que eu, que era o
máis cativo dos pequenos que por alí andaban,
escachase un peto […] aquelo que alí pasaba era o
cumprimento dun vellísimo rito, de senso
profiláctico, e ligado á ideia da fecundidade.
[…] aínda os rapaces seguen mercando petos nese
día e piden polas rúas:
—Señoritiño, ¿estréname este peto?
Á casa dos Besada de Poio acudía a miúdo convidado
pola súa madriña. De Mourente procedía a súa familia
paterna, os Filgueira Martínez, con terras naquela parroquia (os Filgueira) e en Salcedo (os Martínez). Alí estaban
os seus primeiros contactos co galego: Condesa, A Lameliña, Cons, O Pazo, Eirós, Aldea do Monte, Areás… E alí
había que o ir buscar: a aldea era o símbolo da identidade
profunda de Galicia. Seu pai era un médico ruralista, botánico por devoción, apegado á terra. El, igual ca seu pai,
tiña admiración polo rural, polo autóctono; baixaba cara a
Pontevedra collido da súa man ao tempo que ía aprendendo, ata en latín, os nomes de todas as plantas e árbores que este lle nomeaba, aínda que quizais non fose moi
consciente da importancia da aldea. Porén, no prólogo de
Agromar, conta cando o tal J. Acuña —o seu alter ego—
mais el asisten á primeira conferencia que Otero Pedraio
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deu en galego, en Pontevedra, arredor do mundo da aldea
«que nos abreu un mundo de anceios».
Dende moi novo foi consciente das súas prerrogativas
por ser quen de gozar das aprendizaxes que lle proporcionaba o contacto co rural, sen ter que renunciar a outros
privilexios urbanos do ambiente selecto no que se criou,
no que ao acceso á cultura se refire; participaba dende
moi novo nos faladoiros do seu admirado profesor Losada
Diéguez, de alí saíu a idea de formar un Seminario de
Estudos Galegos. Tiña acceso ao despacho que don Casto
Sampredro posuía, fronte da igrexa da Peregrina, en
Pontevedra. Viviu os últimos momentos das xuntanzas na
vella mansión dos Cruu —comerciantes enriquecidos, s.
XV e XVI—, convertida por don Xesús Muruais en Casa da
Cultura, na praza de Méndez Núñez. Alí foi onde no s. XIX
se recuperaran personaxes lendarios pontevedreses coma
Urco e Teucro. Fora el un rapaz moi lido e de memoria
prodixiosa, como xa se resaltou. Teñamos en conta que
con dezasete anos deu a súa primeira conferencia e con
vinte escribiu un Vocabulario popular galego, xunto con
Lois Tobío e Manuel Magariños. Seica un dos xesuítas que
dende Portugal chegaran a Pontevedra, o padre Antúnez
—o mesmo que lle regalara o primeiro Camoens—, lle
ensinara, de mociño, a ler «nesgado» e contan que, nos
seus tempos de alcalde, dunha volta saía pola porta do
Concello e un home entregoulle na man un folio escrito.
El colleuno e aos dous segundos díxolle: «isto non pode
ser…» e o home, sen lle deixar rematar, pregoulle «Xa me
contestará vostede cando o lea, que a min levoume moito
tempo redactar isto…». «É que xa o lin!», respondeulle
Filgueira. «Pero é que vostede pode ler en fraccións de
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segundo?», respondeulle ofendido o home. De aí que
Sánchez Cantón o recriminase: «Fernando, por Deus,
aínda que o saibas facer, non o fagas, que non hai quen
crea que poidas devolver un documento en segundos
dicindo que o liches!».
Cando, con dezanove anos, publicou Os nenos quería
que fose un canto aos nenos irlandeses mais tamén aos
galegos, a eses rapaciños e rapaciñas da aldea que falaban
a lingua de noso e que un día ían ser coma os nenos de
Irlanda. En todos os relatos tenta meterse na pel dun neno
da aldea, ou dun neno pobre; nenos con conciencia social
da súa situación, que sofren as consecuencias dunha falta
que non cometeron, e ponse da súa parte. Son as miserias
en que se ven abocados a vivir as que quere denunciar e
as virtudes as que desexa destacar, ás veces como oposición á vila, á cidade, nun momento en que ser da cidade
carrexaba un prestixio engadido, mentres que ser da
aldea significaba unha eiva da que habían de sandar.
Outras veces como oposición á riqueza, á opulencia; a
sensación de liberdade do neno pobre e a morea de
xoguetes do neno rico que, malia todo, se sente preso coas
clases de francés; el mesmo fóra de cativo a clases de francés, coma un dos personaxes. Pon nunha balanza o rural
e o urbano, mundos entre os que viviu dende rapaciño, e
inclínase por imaxinar que foi «un neno da aldea» ou «un
neno pobre». Quizais convencido de que eran os que tiñan
menos oportunidades de se facer oír, toma a palabra no
seu nome. Son nenos diferentes uns dos outros, máis cun
común pouso de tristura. A maioría espallados polo rural,
en espazos inventados, ou tomados de lugares afastados,
ou que se corresponden con rúas e sitios de Santiago (Rúa
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do Vilar, A Conga, A Quintana…), con Mourente, Sar,
Brión, Teo, Seixo, Castrobe, A Bandeira, Illobre, Lamas…
Son historias contadas coa sedución da primeira persoa, mais dende a distancia que dá o paso dos anos, en
pasado, cando a memoria fermenta e converte as lembranzas en literatura. Esa vontade de estilo, malia os poucos anos do autor, percíbese ao longo dos relatos: «Era
unha glólia cando as ponlas frorecían e cando, carregádas
de froito bicaban o chan. Nas noites de corisco e de treboada non se durmía na casa e unha ponla esgazada entolecía ó meu abó cal a morte de un bacoriño», di no contiño
que fala das excelentes froitas do pomar, onde se narra
que, malia recoñecer que no seu pomar había froita para
todo o mundo, aínda lle sabían mellor «as periñas de San
Benito que tiña o señor Ramiro no Freixal».
Sitúa estas lembranzas en Cons (Mourente). Probablemente sexa este un dos textos máis autobiográficos,
pois era habitual pola zona de Mourente que á rapazada
lle gorentasen más as froitas do veciño, polo que levaba
de risco, ca as propias (máis tarde, as «arrasadeiras» de
Eduardo Blanco-Amor en Os biosbardos).
«Lémbrome de pequeño dormencéndome arroupado,
acochadiño, baixo o meigallo do dór; de súpeto no mouro
dos meus ollos escomenzaba a choutar unha comba marela, revirándose, devandoira de lume; brincando, fervenza
de fogo; pingando, trebón aceso; esbrugándose en follas
obrisas, desfacendose en feixes dourados, deitándose en
augas loiras, chovendo, a reo, teimosa, paseniño, faíscas
escintilantes e roxentes areas», escribe noutro dos contos.
O narrador, en realidade é sempre un adulto que remove no propio pasado, naquel tempo de infancia no que a
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lectura do mundo é outra, esa patria onde o realismo é
sempre máxico e tantas cousas nos parecen milagres. As
que daban medo producen nunha lectora, nun lector adulto risa, mentres que as que se vivían coa resignación do
que se consideraba normal e inevitable removen a nosa
sensibilidade. Probablemente esa fose a intención do
autor, remover conciencias ademais de esforzarse en
crear literatura. E se algo teñen de «autobiográfico» podería ser que en case todos os casos fala de nenos sen
irmáns, coma el —malia vir dunha familia paterna de
nove irmáns!—, e que, talvez por iso, viven os acontecementos con esa intensidade que incrementa a soidade.
Dende ese pesar adulto que nunca se acomoda, fala de
nenos que non entenden porque han de herdar a xenreira e as consecuencias dos actos dos seus pais, cando en
realidade devecen por derrubar barreiras para xogaren
xuntos. O mesmo que adoecen por xogar en harmonía o
neno da vila mais o neno da aldea no terceiro dos relatos.
Incluso, con dezanove anos —insisto— se mete na pel de
alguén a quen se lle supoñen moitos máis anos, cando
describe a «senardade pola ledicia de tempos pasados»
que pode sentir o vello narrador, nostálxico dos medos
inocentes que noutrora lle producían os santos da procesión do Corpus, e aqueles «rapaces de mala crianza»,
pobres, que non levaban roupa de estrea e que agochaban
a cara entre as saias da nai, cando esta falaba coas xentes
da vila. Relatos que falan de pelexas que derivan nunha
inxenua mais atormentada culpabilidade, ata o extremo
de se atribuíren a responsabilidade da morte do pai, esa
perda irreparable, coma unha vinganza do destino. Outro
tanto acontece co narrador que lembra a súa avoa Clara
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co seu «cabelo albéiro acugulado cal un outeiro na xiada»,
que tiña «as meixelas albas de almasí tallado, i-as mans
albas de albo tersopelo». Pensaba o narrador, de cativo,
que un desafortunado comentario relacionado co momento en que a avoa ía cumprir oitenta anos desencadeara
nela unha tristura que a levou á tumba. Ou aquel que lembra os primeiros «pecados», de sedutora inocencia, nunha
época de tantos temas tabú para a infancia. Tal é o caso do
delicioso conto en que o protagonista interpreta ao seu
xeito o significado da palabra «fornicar», o que nos arrinca un sorriso ás lectoras e lectores adultos.
Posto a andar o Seminario, xa coa conciencia galeguista tatuada no peito, describe o que entende un neno
por España, «a miña Hespaña» —quizais unha descuberta propia—, coma quen dixese «o meu mundo é aquel que
coñezo, Galicia». O universo infantil é o que pretende
abarcar en todas estas historias en que non falta o medo
á morte e aos mortos, a que regresen, ao non saber que
aparencia terán, cun final onde a tenrura dá un xiro á
angustia que mantivo ao lector en tensión ata a última
frase: «Era Circio, meu can, ¡fuxira o medo!». Ata o nome
do can fora escollido con mesura, un can tranquilo, que
non se sente vir.
Drama e humor aparecen dosificados de maneira
intelixente. Mágoa que a posterior creación literaria
ocupe, con respecto á súa inxente obra, un andel mínimo
entre as súas publicacións. Demostra nestes relatos unha
madurez non moi común con tan pouca idade, coma se
intuíse que o discorrer dos anos nos vellos vai a distinta
velocidade. Vese claramente, cando fala das festas da
nenez e daqueles choros sen motivo, que na distancia
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fan enfermar de nostalxia ao narrador que se supón protagonista. Non son, pois, un desafogo persoal. As lembranzas da súa infancia eran máis amables, como se
pode intuír nalgúns artigos ciscados nos Adral. Tal é o
caso de «Do arco da vella e a vella do arco» (páx. 51,
Terceiro ADRAL): «Moito gozaba eu de neno cando, nun
día de chuvia, ao ir levantar o tempo e quería romper o
sol entre os nubeiros, viña o arco da vella. Era o mesmo
que nunha lámina da Hª Sagrada da escola, amostraba
Deus Pai, ca man ergueita, axionllado na cuberta da
arca-barco […]».
Recóllense, pois, en Os nenos lembranzas de infancias
tristes, coma as daqueles cativos da Irlanda en guerra, aos
que Filgueira imaxina sen nai, como quedou a nena da
boneca, que nin sequera podía chorar no seu colo.
Lembranzas que roen na memoria adulta, ferindo no
peito; historias que deixan un pouso acedo e amargo en
quen se deixe penetrar por eses tempos descalzos de maldades e que, posteriormente, outros autores habían retomar: Dieste en Dos arquivos do trasno, Castelao en
Cousas, Retrincos, Os dous de sempre, Blanco-Amor en Os
biosbardos ou en La catedral y el niño, Neira Vilas en
Memorias dun neno labrego, García Barros en Aventuras
de Alberte Quiñói… Ningún destes relatos se fixo expresamente para gozo dos cativos, para formar parte do que
hoxe entendemos por Literatura Infantil, ou Xuvenil;
escóllense nenos e nenas como protagonistas directos dos
acontecementos pola potencia conmovedora dos seus sentimentos e pola súa abraiada mirada sobre o mundo.
Malia termos hoxe unha LIX de noso, que pode dialogar
en pé de igualdade con outras LIX do mundo —en canto a
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calidade, queremos dicir— e coas que se relaciona oficialmente a través de GALIX (Asociación Galega para o Libro
Infantil e Xuvenil, creada en 1989), non era aos máis
novos aos que pretendían dirixirse ningún destes autores
no momento en que crearon os textos. Iso facíano mestres
e mestras entusiastas dende o ensino, como tamén o fixo
Xosé Filguera Valverde noutras obras. A preocupación
pola infancia foi constante ao longo da súa traxectoria
como profesor no IES de Pontevedra que hoxe leva o
nome de Valle-Inclán.

O VELLO PROFESOR
«Naceu en Pontevedra en 1906. No instituto foi discípulo de Losada Diéguez e de Castelao […]». Así comeza
o currículo que Xosé Filgueira Valverde escribiu en terceira persoa, da súa propia man, para a publicación que
a Fundación Pedro Barrié de la Maza sacou, en 1987,
sobre o Mosteiro de Vilar de Donas en Palas de Rei.
Enumera deseguido outros méritos que o acreditan,
mais resalta a importancia de ter bos ensinantes no proceso de formación. Losada Diéguez e Castelao foron os
que lle inculcaron os principios do galeguismo e a súa
vocación pedagóxica.
Filgueira foi un excelente profesor, conservador e firme
no que a impoñer respecto se refire, mais tamén conciliador, achegado á Institución Libre da Enseñanza. E esta
teima súa por dignificar o rural e o galego, por chamar a
atención ante ese mundo menos valorado e explorado,
continuou durante a súa traxectoria como ensinante no
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Instituto Nacional de Enseñanza Media de Pontevedra, o
mesmo onde el estudara o bacharelato e que se ergue onde
noutrora estiveron os claustros de San Domingos. Con
vinte e un anos, comeza a súa carreira docente, primeiro
como «axudante», logo como profesor encargado de curso
e anos máis tarde, despois do seu paso por Barcelona e
Lugo, regresa como catedrático. Con vinte e sete anos
impartía en Santiago o primeiro curso de Literatura
Galega.
Foi na súa etapa de profesor en Pontevedra cando puxo
a andar o coro, as actividades deportivas, o teatro, formaba parte, como membro do xurado, dos concursos escolares promovidos polo Museo, recrutaba alumnos para colaborar co Museo de Pontevedra, do que foi Patrón
Fundador, implicándoos na realización de montaxes para
exposicións, exercendo de guías, catalogando materiais,
intervindo nas escavacións…
O propio fillo, Xosé Fernando, fala da relación de
Filgueira con esta institución: «O sexto fillo de meu pai era
o Museo. Cando lle ofreceron a posibilidade de quedar en
Santiago a traballar na Universidade, meu pai someteuno
a xuízo familiar no xantar do mediodía, que faciamos
sempre xuntos, e as catro irmáns e mais eu votamos que
non. Supoño que lle fixo caso a cinco cativos sentados á
mesa porque el non quería marchar de Pontevedra. E iso
que ben lle viría para abaratar o custo dos nosos estudos»,
pero a Boa Vila estivo sempre presente nos seus obxectivos como investigador.
«Unha boa parte dos aconteceres históricos de
Pontevedra escoitámolos alí, a través da palabra sempre
ilustradora de Filgueira Valverde», di Fernández del Riego
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no seu Pontevedra sentimental, referíndose ao café
Méndez Núñez.
«El tiña moi claro que, con razón ou sen ela, o primeiro era Pontevedra, a quen había que supeditar calquera
cuestión. Moitas veces estiven en desacordo con el, mais
se Filgueira Valverde fixese caso dos detractores, daqueles que falaban do progreso para satisfacer cuestións persoais, non teriamos hoxe ese corazón medieval que latexa apaixonadamente no conxunto das vellas pedras
rescatadas», asegura Sabino Torres en Crónicas dun
tempo escondido.
A vocación didáctica de Filgueira cos máis novos
tamén permaneceu por riba da universidade, onde podería traballar cando quixese.
Entre aqueles seus alumnos colaboradores estaban Xosé
Carlos Valle Pérez, o actual director; Xosé Fuentes Alende,
que foi secretario ata a súa xubilación; Alfredo García Alén;
Xosé Manuel Fontán, o actual conserxe… A todos lles
aprendeu a sentir a importancia dun novo achado e a
experimentar as cóxegas da emoción cando os levaba ás
escavacións de onda a Capela da Lanzada, ou as de onda a
igrexa de Santa María en Caldas de Reis.
«Ensinounos a buscar debaixo das pedras, literalmente. Viña o carro das vacas coa terra, botábana alí e nós
a peneirar. Pagábannos 15 pesetas diarias, que para nós
era unha fortuna. Estabamos a peneirar, a peneirar, e
cando xa só quedaban unhas cantas pedras e no medio
aparecía un anaquiño de cerámica era coma se atopásemos unha pebida de ouro nun río! Un anaco de cerámica
castrexa, un anaco de cobre, unha moeda…», lembra
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Carlos Valle. E se aparecía un anaco de pedra sigillata, esa
cerámica romana inconfundible, de alta tecnoloxía para a
época, era coma se lles tocase o gordo da lotería. Quizais
esa paixón diante dos achados que lles transmitiu explica
a que mostrou Carlos Valle cando regresou de Chile co
orixinal de Os vellos non deben namorarse, unha emoción
indescritible era o que os seus ollos expresaban.
Filgueira inaugurara ese termo de «alumnos colaboradores», sendo el o primeiro en exercer como tal. No despacho de Casto Sampedro, con quince anos, non só tiña
entrada libre senón que era o único rapaz a quen se lle
permitía «remexer» nas fichas da Sociedade Arqueolóxica
ou nas cantigas populares que don Casto tiña esparexidas
por todas as partes. Chegou a ordenarllas de tal xeito que,
finado este no ano 1937, Filgueira fixo unha publicación
na súa honra: O cancioneiro de Casto Sampedro. Investiu
moito tempo recompilando obras de terceiros que non
quería que quedasen no esquecemento, quizais por iso a
obra literaria propia lle quedou cativa.
Xa como profesor, en 1932, escribiu e representou co
seu alumnado a obriña de teatro Agromar. Nela, igual que
en Os nenos, percíbese claramente a súa intención de
denunciar a diglosia establecida, o desprezo polo galego.
Segundo o propio Filgueira, que contaba con vinte e seis
anos cando escribiu esta peza, quizais el mesmo tivese
moito do Nito, quen, antes de ser Nito ou Xanciño, fora o
señorito Juanito; mais, grazas a unha «transfusión de sangue» cedida por un mozo da aldea, acabou defendendo o
que ata entón desprezaba: a lingua galega e os seus falantes, a aldea. Fálase na obra de xustiza inxusta, do respec-
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to aos maiores... pero sobre todo do respecto á lingua.
O choque entre o carro e o coche é a metáfora do choque
entre a aldea e a cidade. «Agromar é un berro de irmandade!», escribe na nota introdutoria. O autor volve poñerse do lado dos da aldea, dos que falan galego. Incluso pode
que o tal don Enrique, o médico que na obra fala e defende o galego, non sexa máis ca unha reflexión sobre a
importancia que ten para a normalización lingüística que
a xente de alta consideración social utilice o idioma.
«E se sabedes ler, por que vos aburrides?», pregúntalle
Xanciño a un dos señoritos da cidade, outrora amigos. Son
chiscadas a esa súa paixón pola lectura que quixo transmitir ao alumnado, o mesmo que facía cos seus fillos, que,
como eran moitos, ata no seu despacho se lles abrían
camas pola noite. Alí, con trece anos, comezou a durmir
Fernando, o único fillo varón, e alí comezou a descubrir o
mundo dos libros: «Non lle gustaba que remexésemos
pola nosa conta, pero alí lin Mitteleuropa de Risco na edición Nós, non entendín moito, pero foi o gozo da lectura o
que lembro».
Agromar, farsa para rapaces foi editada catro anos
despois de ser representada, en 1936, co pseudónimo de
J. Acuña e prólogo do propio Filgueira, nun xogo en que
Filgueira e Acuña se coñecen dende nenos: «Sei que andivemos xuntos na Escola Pública que tiña don Pastor na
rúa de San Telmo. Que xuntos, facendo os estudos no instituto, adeprendimos de Losada Diéguez a ensoñar unha
Patria mellor». Por medio do tal J. Acuña vainos desvelando as experiencias, daquela xa eran moitas, que levaba vividas no que á cultura e á Terra se refire.
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Non quería Filgueira centrar o seu prólogo na obra en
si, senón na importancia do teatro escolar: «Agromar non
é unha obra feita e chea, como A fiestra valdeira, senón
apenas un xogo, probe de técnica —sei que Acuña non
tomará a mal esta sinceridade— mais ateigado de espírito». Xustifica a edición asegurando que foron os alumnos
que a representaran e ata o mesmo «prologuista» os que
llo pediran. En realidade, Agromar non chegara nin a distribuírse. Con todo, na distancia ten un valor engadido
que está por riba da máis ou menos discutible calidade
literaria: demostra a súa preocupación por innovar no
ensino e por borrar a diglosia que vivían os nenos do rural
que chegaban ás súas clases renegando da lingua.
Nas posibilidades que brindaba o teatro escolar, continuou a incidir noutras ocasións. A preocupación polos clásicos dos Séculos de Ouro levouno a escribir cinco obriñas
de teatro, que máis tarde, en 1963, publicou o Ministerio
de Educación Nacional co título de Cinco piezas breves de
Teatro Escolar. O libro compleméntase con fotografías
que acreditan a súa posta en práctica co seu alumnado.
Para a devandita edición, Filgueira fai unha introdución
coa que nos identificariamos moreas de mestres e mestras; nela explica que non foran escritas coa pretensión de
as publicar, senón de as representar, xustificando, de
novo, a importancia do teatro escolar.
Los «juegos» que componen este volumen fueron
escritos para que los alumnos de mi Cátedra de
Literatura los representasen en fiestas escolares. No
pensaba, al escribirlos, que pudiesen nunca
imprimirse. Cada ano, al buscar obras para el
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repertorio de los estudiantes, confirmo, con pena, el
abandono en que los escritores españoles tienen al
teatro escolar, abandono que contrasta con la
creciente importancia que en todo el mundo se da a
su valor educativo. […]
Los actuales cuestionarios de Enseñanza Media,
que representan un avance en la lucha contra la
«Literatura de fecha y rotulo», reconocen este valor, y
obligan al catedrático a utilizar medio pedagógico
de tanta eficacia. Pero el catedrático carecía, casi por
completo, de material adecuado hasta que la
Dirección General de Enseñanza Media inició estas
ediciones. Cuantos hemos hecho algo para suplir ese
gran vacío de nuestras letras debemos acudir a
llenarlo, entregándole nuestros originales.
Las cinco obritas que componen este volumen
pretenden familiarizar al alumno con «grandes» de
nuestros Siglos de Oro (la Reina Isabel, Fray Luis de
Granada y Diego Hurtado de Mendoza, Santa
Teresa, Cervantes, Lope), sorprendiéndolos en el
ambiente en que se formaron. […]
Que este libro no es nada más que una
prolongación de mis tareas de cátedra. Pero tampoco
nada menos.
Amancio Landín Carrasco, en Figuras con mi pueblo al
fondo, escribe ao respecto: «Era un maestro muy especial;
lo mismo se castigaba con nosotros en una agotadora
marcha por todas las alturas del Morrazo, para aprender
nuestra historia y nuestra geografía con los ojos, que nos
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estimulaba a representar publicamente entremeses cervantinos, para asimilar con el gesto y con la voz las esencias de nuestro teatro clásico».
Da agudeza que a lectura dos clásicos e o teatro propiciaban na súa prole, contan que dunha volta acompañábano a impartir unha conferencia as súas fillas Araceli
—esa filla á que el lle dedicaba obras nestes termos «Á
miña única filla maior»— e Pili, coma a avoa materna e
protagonista deste feito. Conducía Araceli, el nunca o
facía, e Pili, que aínda era moi nena, non paraba de falar.
Como Filgueira quería concentrarse nas súas cousas para
a intervención, pregoulle que calase: «Se aguantas sen
falar, ao chegarmos douche cinco pesos». Aos dous minutos, Pili non aturaba máis aquel silencio e exclamou:
«¡Aquí no hay que hacer sino perder el juicio, marido, que
reviento por hablar!», poñéndose na pel de Beatriz, esposa dun tal Sarmiento e recitando de memoria un anaco do
entremés Los habladores de Cervantes, que presenciara
nalgún dos ensaios de seu pai co alumnado.
Tirar do legado de Xosé Filgueira Valverde é coma
quen tira dun fío máxico e infinito, imposible de abarcar,
de aí que só tocásemos algúns dos traballos relacionados
dalgún xeito coa infancia e coa xuventude. Isto só se explica sabendo que o seu xeito de descansar consistía en
mudar de actividade. No seu despacho da casa había tres
mesas: nunha tiña o traballo que estaba a facer, cando se
cansaba pasaba a outra mesa e alí facía un artigo, e despois, cando xa estaba bastante canso, comezaba a contestar correspondencia nunha terceira mesa. Ás veces remataba sentando nun sofá de orellas mentres escoitaba un
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disco de microsurco e pegaba unha cabezada ata que, quizais, alguén chamaba á porta.
Era habitual que o alumnado desfilase pola súa casa ou
polo Museo —como hoxe o farían nos buscadores da
rede— na procura de información deste «obreiro da Causa
Galega», tal o definiu Bóveda, que de cativo andaba a recitar a Rosalía polos corredores e de maior quixo achegala
aos máis novos publicando a escolma Rosalía cos rapaces,
cunha carta en que se dirixe aos rapaces e rapazas na que
lles di:
«Rosalía foi moi amiga dos nenos e dos mociños», Xosé
Filgueira Valverde, tamén.
Deixo aquí constancia do meu agradecemento a
Víctor Fernández Freixanes, Xosé Carlos Valle Pérez,
Xosé Fernando Filgueira Iglesias, Araceli Filgueira
Iglesias e Xermán Manoel Torres de Aboal polo seu testemuño e pola documentación facilitada.
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A relación entre escritores, artistas e editores ten na
España das primeiras décadas do século XX un dos seus
momentos máis intensos e peculiares, sobre o que convén
volver para descifrar os vencellos que os unían. A situación repítese nas grandes cidades, pero tamén en lugares pequenos, nos que abonda a presenza dun ideólogo
para aglutinar ao seu redor un núcleo de actividade que
tende a concretarse en faladoiros nos cafés, lugares
públicos de reunión ou bibliotecas particulares. Con frecuencia, eses grupos amosan a súa opinión a través de
revistas que se conectan entre si dun xeito case natural.
Esa rede de publicacións xulgámola hoxe como o escenario ideal de relación para unha xeración de escritores
que non foron alleos á vangarda estética, á renovación e
ao pensamento idealista.
Revisar os contidos desas revistas é o mellor modo de
tomar o pulso ao momento, de percibir certo aire de
época, por máis que a imaxe primeira sexa de complicidade experimental, vangardista, de azos de traspasar
barreiras, de coñecer. A historia remata por separar as
traxectorias, pero a orixe, o núcleo, é de diálogo.
Se as revistas actúan como lugares de reunión social,
as editoriais sintetizan proxectos cun fondo ideolóxico
claro, como se percibe en tres propostas clave na Galicia
dos anos 20: Céltiga, Lar e Nós. Fundada en Ferrol en 1921
polas Irmandades da Fala, Céltiga toma o relevo da
Biblioteca Gallega promovida a finais do século XIX por
Andrés Martínez Salazar. A Céltiga sucédea Lar, un proxecto que nace na Coruña, en 1924, con Leandro Carré
Alvarellos como director e como administrador Ánxel
Casal, quen, en 1927, presenta a editorial Nós, primeiro na
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Coruña e desde 1931 en Santiago de Compostela. Con algo
máis dun centenar de libros ilustrados publicados, estamos ante proxectos de intencionalidade estética e ideolóxica, que se matizan tanto na selección de textos publicados como, e dun xeito moi preciso, na elección do discurso
gráfico: desde a descrición dunha contorna rural á procura de elementos de identificación do galego asentados na
tradición e a posterior conversión desas imaxes en símbolos cos que definir unha linguaxe visual de referentes propios. A historia e o sentido destes proxectos foron estudados con coñecemento e rigor por, entre outros, María
Victoria Carballo-Calero e Mercedes Bangueses.
Nestes anos, os primeiros libros son como plaquettes
de cámara nas que os escritores buscan aliados, e a elección de quen debe acompañar o texto con imaxes é clave,
como tamén quen decide os elementos tipográficos.
Volver sobre eles é percibir que as imaxes funcionan
como o apoio que dan as citas literarias, pero responden a
unha idea clara de defender o libro como un proxecto global no que a literatura manda, pero os debuxos acompañan e as capitulares dan aire de proxecto cultural.
Unha situación análoga vívese en Europa co Modernismo e ten a súa continuación nos debates da figuración
dos anos 20 e 30, un período relegado polas lecturas da
historia como unha sucesión de ismos que minimizaban
unha figuración moito máis forte e aberta, plural, do que
se cría. En Galicia, e na Pontevedra de Xosé Filgueira
Valverde, vive Alfonso Rodríguez Castelao, unha figura
clave que percibe eses conceptos, víveos en directo nas
súas viaxes por Europa a comezos dos anos 20, e teima en
difundilos e proclamar a súa utilidade social.

54

ESTUDO 2015_ESTUDO.qxd 15/03/15 18:47 Página 55

Na editorial Lar, dunha clara vocación galeguista,
publícase Os nenos, a primeira obra de creación literaria
de Filgueira Valverde, que ten entón dezanove anos, os
mesmos que Luís Pintos Fonseca, autor do acompañamento gráfico. A obra ten 32 páxinas e o proxecto conta
coa instigación e co beneplácito de Castelao. Trátase, por
tanto, da presentación conxunta de dous amigos, co apoio
dun mentor próximo e cómplice.
A cuberta é directa pero tipográfica, unha tipografía
manual que debemos supor obra, dada a evidente ligazón
visual coa súa grafía, de Castelao, autor do emblema do
Seminario de Estudos Galegos, que se reproduce na páxina 5, baixo o texto en que se afirma «Con ornamentacións
de Luis Pintos Fonseca». A este débenselle as capitulares
e a ilustración do interior, o que dá pleno sentido ao conxunto: a imaxe exterior, a que arroupa o contido, é obra de
Castelao, a xeito de apoio explícito, pero as interiores
supoñen o diálogo entre dous mozos e amigos, Filgueira
Valverde e Pintos Fonseca. Sobre a súa relación resulta
revelador o texto do primeiro titulado Recuerdo de
«Luisiño» Pintos, que arranca confesional: «As lembranzas
de Luisiño Pintos e da súa amistade están xunguidas ás
dos mellores días da miña mocidade. Por iso, estas páxinas teñen un xeito de añoranza e intimismo». A aproximación reflicte un cariño moi especial. Filgueira Valverde
refírese primeiro á contorna (a familia, a casa natal, o
ambiente da súa época de estudante) e traza un relato de
complicidade no que abundan os datos de interese:

A Luisiño víñalle a teosofía polo pai, Javier
Pintos Fonseca, unha das figuras máis orixinais e
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atraíntes da Pontevedra da primeira metade do
século. Agudo, mesmo no perfil do rostro, tan ben
captado por Castelao. Cheo de inxenio, fervello,
argalleiro hipercrítico, hábil na invención de curtas
anécdotas representativas do xorne dos conveciños
e tamén en tramar pasos burlistas. Tiña unha boa
biblioteca de exoterismo e de maxia. Daquela recibirá a versión castelán de Isis sin velo de Helena
Petrovna Blavatski, e Luisiño non falaba doutra
cousa. Na casa de Pintos tiñan as tenidas os membros da Marco Aurelio e se celebraban xuntoiros
espiritistas, o que non empecía adoradores nocturnos e xente moi devota ás sesións musicais, discográficas, con programa impreso e pebeteiro aceso.
O retrato da densa contorna, chea de elementos de fascinación e fantasía para un mozo, complétase cun máxico
percorrido pola casa:

Na planta baixa, un despacho con madeiras
nobres, un friso de retratos dos Mestres da humanidade —onde non faltaba Cristo—, cerámicas orientáis e…, nun recuncho, a espada dos ritos iniciáticos
que, collida dun o doutro modo, podía dar sorte ou
traer malfado. Alí acendeu o gran Don Ramón a súa
Lámpara Maravillosa. No primeiro andar unha sala
de música co piano, un busto de Beethoven e, a cada
lado, cadros cos lotos abertos e os lotos pechados.
A descrición da contorna cérrase cun arranque definidor:
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Neste ambiente espiritualista, inconforme, de
requintado esteticismo, medrou Luis Pintos. Por
herdanza, como bisneto de Don Xoán Manuel Pintos
Villar, patricio do Rexurdimento, achegábase ó
galleguismo. Na miña casa participou na tertuliana
siareira con Don Lino García, Iglesias Vilarelle, os
La Sota, Sesto e outros amigos. Antonio Iglesias
abríralle novos horizontes ó medievalismo, á estampería nipona e mesmo á música actual. Pintos renegaba da lixeira e da ópera italiana. Outra porta a
novas largacías nos abría Losada Diéguez. Castelao
foi un dos nosos profesores de Debuxo no Instituto,
anque as máis das clases as tivo con Rojas.
O relato é admirable pola cantidade de datos que ofrece e pola naturalidade coa que sitúa o coñecemento e a
participación directa nos debates estéticos do momento.
Se repasamos as ilustracións que realiza Pintos Fonseca
para Os nenos, resulta inevitable ver reflectido o eco deste
ambiente, o que resulta lóxico, porque está no momento
das primeiras eleccións, mesmo emocionais. O peso
dunha casa chea de símbolos, con moitos ecos, sae a relucir no trazo e os motivos das capitulares, na súa densidade, no seu modo de escoller a forma fronte á liña. Outro
peso distinto, pero moi presente como mentor, é o que
exerce Castelao, que quizais sexa o único con quen Pintos
Fonseca mide as distancias: ten os coñecementos técnicos
que el demanda («Castelao alicionouno para que as iniciais do meu libriño Os nenos fosen abertas en buxo»,
sinala Filgueira Valverde), polo que se integra no afán e se
ampara baixo a súa directriz.
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Dun modo minucioso, María Ángeles Tilve Jar reuniu
todos os datos da biografía de Pintos Fonseca para ordenalos nun texto estimulante e preciso no que enfía pasos
en que sinala e di. Interésanos, loxicamente, o comezo, os
anos iniciais, de formación:

Outra figura capital na súa formación artística
será Castelao. Desde a súa chegada a Pontevedra,
en 1916, Castelao era íntimo amigo de D. Xavier
Pintos e a súa familia, simpatiza de maneira especial con Luis, aínda un rapaz, ó que estimulará e
potenciará as súas nacentes inquietudes artísticas.
El será quen o inicie na técnica do gravado, nun primeiro momento, a través da xilografía. Cando en
1921 a Junta para la Ampliación de Estudios pensione a Castelao para realiza-la súa decisiva viaxe a
Francia, Países Baixos e Alemania, pensa, segundo
testemuñas familiares, levar con el ó xove Pintos:
así llo comenta a D. Javier, argumentando o positivo de tal experiencia para o rapaz; non embargante
o pai non acepta por consideralo demasiado xove e
que ademáis tiña que remata-lo Bacharelato.
Durante esta viaxe Castelao aprende en Munich a
técnica do gravado en linóleo, técnica que terá unha
extraordinaria transcendencia gráfica para a ilustración e que introduce á súa volta a Pontevedra.
Técnica en que Pintos Fonseca será un alumno avantaxado.
Castelao será o ideólogo dunha das iniciativas mellor
ideadas nesa década: a concesión, por parte da Depu-
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tación de Pontevedra, dunhas pensións anuais para que os
artistas viaxen a coñecer outras obras, outros países e os
debates que se formulan neles. Ao acerto que supón
impulsar o diálogo e saír do ambiente local, por lóxica
máis cerrado, engádeselle que a dotación permítelles aos
artistas viviren sen necesidade de buscar complementos.
Pintos Fonseca obtén unha das bolsas e viaxa a Madrid.
Da esixencia e bo criterio do xurado dá proba que, cando
se presenta para renovar a bolsa por segundo ano, os candidatos reciben unha advertencia que, aínda que xeral,
parece pensada para el: «No basta con responder al
esfuerzo de la Diputación Provincial con aprobar asignaturas, como indica en su instancia, ya que el objeto de
estas pensiones es el de contribuir a la formación de verdaderos artistas y no el de costear carreras oficiales».
Consérvanse poucos cadros da época, pero parece que a
evolución da súa pintura transcorría repousada e é doado
imaxinar que o que perseguía Castelao era facilitar que
dese un paso análogo ao que estaba a dar no gravado.
A posición de Pintos Fonseca é a de quen aspira a atopar
o rumbo adecuado, consciente de estar nun período de
aprendizaxe e de primeira toma de decisións, e o seu
desexo é entrar no discurso que vía entón sólido en
Castelao e axiña en Carlos Sobrino.
Se volvemos a Os nenos, un libro que se presenta como
unha novela breve despregada en capítulos autónomos,
aínda que o seu autor o sintetiza máis tarde achegándoo
ao espírito das Cousas de Castelao, a primeira ilustración
de Pintos Fonseca representa un neno sentado nun claustro románico, entre pensativo e distraído. A pegada da
imaxe suxire que se trata dun estampado a partir dunha
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matriz de madeira; a liña clara, as formas redondeadas, a
fuga que suxire perspectiva, o compensado da composición, o xogo entre as firmes columnas que caracterizan o
espazo e a fantasía apuntada nos relevos dos capiteis, a
elección dun detalle fronte á recreación dunha escena
completa ou o salto de proporcións entre a figura do neno
e a arquitectura danlle certo aire de melancólica tenrura
que contrasta coa forza que ten a posterior dedicatoria,
coa que arrinca o texto: entre a homenaxe e a advertencia, con ton solemne e moral, encerrada nunha liña que
funciona situando ao lector, describindo un escenario
inmaterial e dando ao libro algo de relato cinematográfico, de cine denso e mudo. O debuxo actúa de prólogo
visual, antes de entrar nas imaxes máis desoladas, aínda
que emotivas, que describe Filgueira Valverde. E a figura
do neno ben pode relacionarse coa pintura parisiense e
berlinesa da que é seguro que lle falaba Castelao, esa pintura que entronca cos argumentos que expón Franz Roh
en Realismo mágico, post expresionismo. Problemas de la
pintura europea más reciente, que publicaría en España a
Revista de Occidente en 1927. A diferenza está, coma case
sempre, no escenario: as modernas arquitecturas berlinesas, reflectidas en espazos abertos, que retratan os pintores alemáns son substituídas polo fragmento dun claustro
románico, máis próximo ao gusto estético local. De atreverse a pintar o mundo a ofrecer un traballo máis intimista e cauto.
O conxunto sen dúbida de máis forza é o das letras
capitais que abren cada relato, imaxes que proceden de
gravados cuxa matriz foi dura madeira de buxo, o que
explica, en parte, a tendencia ao volume fronte á liña. As
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solucións son debedoras dun modernismo revisitado
desde unha lectura próxima a Castelao, aínda que tampouco é esaxerado lembrar a familiaridade que Pintos
Fonseca tiña coa imaxinaría exotérica, tanto de elementos
decorativos vistos na casa paterna como de imaxes procedentes da súa biblioteca, e mesmo dos deseños arquitectónicos propios dos edificios nobres da Pontevedra da
época. Non existe entre elas un programa único, senón
bastante liberdade, dentro da que permiten as reducidas
dimensións, o marco cadrado, a presenza determinante
dunha letra xa deseñada e o duro soporte escollido para
traballar as matrices. Pintos Fonseca despraza as letras ao
ángulo superior dereito para dispoñer dun espazo de traballo máis amplo, e cerra a imaxe cunha dupla liña, positivo/negativo, que lle dá forza, carácter. A primeira imaxe
é limpa: a letra e un fondo de motivos ornamentais florais,
de gusto modernista. De inmediato, introduce pequenas
figuras en diálogo coa letra e o seu trazo. A secuencia ten
un ritmo de incorporacións progresivas, como se respondese a cada imaxe partindo do realizado nas anteriores e
buscase introducir novos elementos, por exemplo a aparición de varias figuras, a alusión a paisaxes, a implicación
entre esta e a figura. Non semella estraño que realizase as
imaxes na súa orde de disposición xa que a fantasía e a
diversidade dominan nas últimas, con animais exóticos e
fantásticos, recursos ornamentais soltos e claras referencias á escultura románica galega. Ademais, a relación
entre algunhas e os textos que ilustran resulta moi precisa, caso da homenaxe ao Mestre Mateo que acompaña ao
texto ambientado na catedral compostelá, o que, cando Os
nenos se integra en Quintana viva, o seu autor titula
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«Cantiga». Pintos Fonseca consegue o máis complicado:
seguir os textos, manterse próximo a cada un deles e non
perder a autonomía do seu traballo. O curioso é que introduce elementos precisos aos que Filgueira Valverde só
alude, o que é proba de diálogo e complicidade.
Os nenos presenta, por tanto, a colaboración entre
dous amigos que, desde a súa mocidade, son conscientes
de dar un paso adiante, de mostrarse en público. O peso
lévao a escritura, pero sería erróneo dar ás ilustracións un
papel secundario. Do mesmo modo en que, por citar dous
amigos de Filgueira Valverde, Álvaro Cunqueiro se alía
con Luís Seoane ao presentar Mar ao norde en 1932, ou
Gonzalo Torrente Ballester fai o propio con Juan Cabanas
ao publicar El viaje del joven Tobías en 1938: desde a conciencia de que as ilustracións achegan o texto a un público amplo. Pero entre Filgueira Valverde e Pintos Fonseca
había, ademais, un coñecemento mutuo directo e constante. Nas imaxes percíbese o interese polo estampado
xaponés, pero tamén a reivindicación emocional e estética do Románico, o debate entre a liña do arabesco ornamental e o peso do granito, a tentación da modernidade
fronte á defensa dun historicismo culto, dunha consciencia do valor do propio: a autonomía da pintura fronte á
tradición.
Quizais non sexa moi coñecida a vida posterior do ilustrador, pulcramente documentada por María Ángeles
Tilve Jar no catálogo da exposición que lle dedicou o
Museo de Pontevedra en 1991. Polo seu texto e polo de
Filgueira Valverde que o acompaña, sabemos que o mozo
que medrou nun ambiente culto, aberto, con clara presenza da masonaría; que escolleu a arte como a súa vía de
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expresión; que tivo en Castelao o seu primeiro gran mentor e a persoa que o guiou polo mundo do gravado e a ilustración, e en Carlos Sobrino o seu posterior referente pictórico; o mozo que obtivo un recoñecemento grande como
ilustrador e contribuíu a dar sentido á súa práctica nunha
cidade pequena como era Pontevedra; o que quixo coñecer outras opcións e quizais a modernidade viaxando a
Madrid sufriu unha grave crise que o levou ao sacerdocio.
Cóntao Filgueira Valverde: «Cando, no 1936, se acolle ó
Mosteiro de Poio non foi certamente guiado xa por unha
vocación ó sacerdocio, senón pola percura dun refuxio e
do alonxamento do horror da perda de tantos íntimos amigos mortos violentamente aquí e aló». Para entón xa realizara algunhas das súas imaxes máis queridas, como o
gravado do exterior da igrexa de Santa María, que ilustraba a Guía de Pontevedra de Filgueira Valverde en 1931.
Dos anos 40 son as súas estampas pontevedresas en linóleos de recantos dominados pola melancolía. Entre ambos
os dous e ata o seu falecemento en 1959, desenvolve unha
pintura aberta á paisaxe, sen apenas figuras, cunha tendencia clara a representar símbolos e expresar emocións
ao contrapoñer o fragmento dun edificio, unha ruína ou
unha escultura con paisaxes que actúan á vez como panos
e como planos. Pintura entrelazada con recursos plásticos
da ilustración.
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FACSÍ MILE

Reprodución da primeira edición de Os nenos, de Xosé Filgueira Valverde,
impresa en Pontevedra pola editorial Lar en setembro de 1925.
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