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Foise Suso Vaamonde, 
o cantor dos poetas galegas 
A homenaxe merecida chegoulle en vida na Salvaterra 
da Festa da Poesia 

94>-X.C. 

Na alborada do 17 de Fe
breiro morria nun hospital 
vigués o cantor Suso Vaa, 
monde. Nado en Regodo, 
bargo-Pontecaldelas, no ano 
1950, era con grande dife, 
réncia o grande musicador 
da poesia galega contempo, 
ránea, que el me mo consi
deraba un caudal en fin pa, 
ra calquer criador e músico. 
A sua di cografia e a obra 
inédita on legado xa eter
nos para a cultura galega. 

O ábado 19, na ua aldea na
tal, esparexaranse as cinzas de 
Su Vaarnonde. O acto civil 
irá acompañado dunha ceri
mónia de música e poesía, co
rno merecia a ua traxectória 
de indeclinábel honesridade a 
prol da música e a Literatura 
do país. Estarán A Roda, 
Quenl1a e poetas como Mén
dez Ferrin, Manuel Maria, Ro
dríguez Baixeras, Bemardino 
Graña ou Xosé Maria Álvarez 
Cáccamo. Será unha conti
nuación do emocionante acto 
que o proprio Suso Vaarnonde 
viviu o 12 de Novembro en 
Salvaterra, onde tantas veces 
el actuará no Festival de Poe
sía do Condado, a grande cita 
que popularizou durante anos 
a voz d poetas galeg . 

"Os aplausos non deixan falar a 
Suso, que recolle nun segundo o 
moito sementado en moitos 
anos: concertos á luz da cachare, 
la ao pé dunha fábrica pechada, a 
canción que reconstrue o canizo 
da alianza e o entendimento nun 
comité de folga arrodeado duran
te semanas polas prapostas parti
culares da patronal, os acordes 
das primeiras edicións do Festival 
da Poesía, as palabras dos poetas 
envoltas en retrauso popular, a 
música que abre a percepción da 
poesía galega nas aulas dos colé
xios e dos institutos, unha noite 
cos viciños de Merza condenados 
por REDESA, pola Xunta e pola 
ciéncia de aluguer a viver debai
xo dun tendido de 400.000 vól
tios. O público identifica en Suso 

Vaamonde ás primeiras Voces 
c ib 'a música e a poesía reno
vadas e xuntas despois dun lon
guísimo silenzo e, ao mesmo tem
po, a fidelidade a aquela corazo
nada xenerosa, a canción que 
non pasa polos vestidos de moda, 
palas estratéxias de rebaixar a pa
lavra, de aprazar as ideas". 

Un irredutíbel 

Confesábase Suso Vaamonde, en 
Novembro pasado en A Nosa 
T erra "as miñas ideas seguen a 
ser clandestinas. Autocensúrame 
porque non podo dicer todo o 
que quixera". Pero esa autocen
sura, fora en grande parte da sua 
carreira censura pura e dura, e 
mesmo ameaza de prisión. Vete
rano desde os anos 70 en canto 
recital se montaba, Vaamonde, 
partillu a época de Voces Ceibes, 
e despois foi por libre, sempre, 
con maior ou menor éxito de pú
blico, coa liberdade de criación 

no peito, desde o tempo no que 
escoitou en galego o Venceremos 
Nós "un disco que me pasara o 
Pai Seixas nos Xesusitas. Tiña 
dezasete anos e xa daquela tiven 
claro que me gostaba esa letra". " 

As letras de Suso Vaamonde 
beberon incansábeis na poesía 
do país, "sempre fun un devora
dor de poesía. Surpresas como a 
de Blanco Torres, onde vai que 
tiña lido eu cousiñas del porque 
vou a unha biblioteca, busco, 
leo. Teño unha fonte para facer 
cancións inagotábel e compos
tos na actualidade conservo 
máis de 200 temas inéditos. 
Adernais dos grandes, hai xente 
que desapareceu hai moitos 
anos, sen pena nen glória, que 
se vai recuperando pouco a pou
co 1 por un centenário, porque 
unha Deputación saca un libro 
ou porque se lle adica o Dia das 
Letras. Pero claro, cada ano é un 
só. Se fora ao revés, con 365 

días para sacar libros en ga
lego e un adicado ás letras 
casteláns seria fabuloso. Si
go sendo moi utópico". 

A sua -discografía viva é ex
tensa, e vai máis alá dos 
máis vendidos Nin rosmar 
un laido, Os soños da gaiola, 
Menceres, Loitando . .. Os 
LPs en directo eran quizais 
os que chegaban ao corazón 
máis axiña, acaso porque o 
próprio cantor de Pontecal~ 
delas gostaba dese contacto 
directo sen excesiva media
ción, como urxido pola prisa 
de vivir e de intervir, "a min 
non me atrae facer marabi
llas con cuarenta músicos, o 
que quera é traballar do xei
to máis simples, sempre pen
sando no directo. "Probabel
mente isto resposta a que eu 
nunca me formulei viver da 
música porque sei que é moi 
difícil. Non quera ser un 
profisional do canto, só face
lo o mellar que podo". 

Honradez 

Cando se cumpriron vinte 
anos da famosa denúncia de 
Pontevedra, Suso Vaamon
de non se adicou a hinchar 
unha lenda de exiliado . 
Aquel 5 de Xuño de 1979, 
un recital organizado en 
Pontevedra rernatou con 
cinco detidos, entre eles o 
próprio V aamonde. Un mi
litar 1 tenente de artilleria, 
que saia de misa, dirixiuse a 
el para insultalo e berrar Vi~ 
va España. Mesmo intentou 
agredilo. Acusábano de ter 
cantado "Cando me falan 
de España sernpre teño un
ha disputa. Que se España é 
miña nai, eu son un fi.llo de 
puta". A ameza de cárcere 

provocou un periplo no extran
xeira, "pero non quera chamalo 
exílio. Non tiven que marchar, 
pero non tiña claro que o recurso 
xudicial fose adiante e non que
ría irá cadea. Era novo, tiña un 
fillo e marchei a Venezuela a tra
ballar. Non fuxin, e rnoitas ve
ces, con discreción estiven na ca
sa. Unha vez entrevistáronrne na 
rádio como se estivese no Porto, 
cando estaba en realidade na 
Ínsua. ·Se me quedaba a família 
pasaríao mal, porque chamaban a 
casa ameazábanos e chegaron a 
pegarlle ao rneu neno". E volveu, 
e ainda que comezou o debalo 
dos cantautores, seguiu teimando 
nun traballo que tivo unha am
pla plasmación discográfica nes
tes últimos anos. Suso Vaarnon
de foise, pero na mañá do 1 7 de 
Febreiro moitos, ao ouvir que 
morrera, lembramos os seus ines
quencíbeis versos de amor, en le
tra de Bemardino Graña "Como 
hei vivir mañá sen a luz tua". • 

-A estación 
de Victoria 

~ RAMIRO FONTE 

~ hai moito lin nun artigo des
tinado a explicarlle ós españois certos 
recantos de Londres, que nos 
arredores da estación de Victoria ha, 
bía que buscar os vestixios actuais do 
Londres victoriano: perdoáderne a 
redundancia que non é debida a min. 
O certo é que a estación de Victoria é 
deses lugares indefectiblemente ven
cellados ó destino dos nasos emigran
tes, porque case sernpre chegaban alí. 
Si, neste Londres galego (somos máis 
de corenta milleiros os galegos que 
vivimos aquí) hai lugares que nos per
tencen, que teñen que ver connosco 
e un deles é a estaéión de Victoria. 
Esta vella raíña das fermosas catedrais 
de Europa, forma parte da memoria 
colectiva dos nasos paisanos. Nin
guén escribirá unha liña nin unha 
novela sobre eles pero ás veces, dun 
xeito descoidado, estes lugares apare
cen na memoria dos que viviron aqui
lo e, anque nunca queiran falar cliso 
polo rniúdo, un pode imaxinar con 
toda a viveza a escena dun home ou 
dunha muller que, en moitos casos, 
chegaban-sés-ncs-sesenta--e>ti:-rte>s-Se" 
tenta Non é demagoxia chegar a re
compoñer o retrato dun deles: unha 
maleta amarrada con cordas, unha 
caixa de galletas na que levaban a 
roupa NinguÍilia palabra de inglés. 

&. galegos ternos sona de sermos 
submisos fronte á historia, pero 
unha das maneiras de romper esas 
submisión foi, sen lugar a dúbidas, a 
emigración, e que ninguén queira 
ver nisto unha negación das eviden
tes causas económicas. T ódolos tó
picos da emigración galega son cer
ros, e seguen vixentes (isto non o 
soen poñer os xomais en Galicia 
cos pertinentes titulares) porque os 
galegos seguen emigrando. 

-Aguén me contou que no Rei, 
no Unido chegou a haber asociacións 
de damas filantrópicas que axudaban 
a aquelas mulleres nosas, que chega
ban soas a Victoria e que, aqueloutra
das polo vértigo da multirude, por esa 
magnificencia catedralicia das bóve
das de ferro da estación, debían estar 
máis perdidas ca un barco de pesca de 
baixura nas tempestades dos mares 
máis fríos e hostís do mundo. Sexa 
como sexa, serripre que vou pasear 
pola zona de Victoria, en compaña 
de Manolo Revilla, un andaluz que se 
fuco galego aquí en Londres, pregún
tolle polo mundo dos nosos emigran
tes que el coñece moi ben, e quixera 
dicirlle que a estación de Victoria é ó 
que os nosos emigrantes o que o por
to de Vigo foi, por exemplo, ós ollos 
de Manuel Ferrol. 

Womo a miña memoria non pode 
fotografiar aquela época, dígolle que 
hai tempo que quera escribir un poe
ma ou un pequeno texto, falar destes 
lugares de Londres que lle deben re
sultar familiares a un galega media
namente culto ou solidario, tanto 
como outro lugar tan sorprendente
mente galega de Londres: a sala do 
Museo de Victoria e Alberto onde 
está, a tamaño natural, todo o Pórtico 
da Gloria. O mesmo que eu teño ido 
en peregrinación, máis dunha vez, á 
réplica do Pórtico, e que incluso pu
xen a man no buraco dos dedos ( ago
ra caio que curnprín co Xacobeo, sen 
sabe lo, aquí en Londres), esguellando 
a vixilancia a dos gardas, gusto de 
peregrinará zona de Victoria e imaxi
no por uns instantes que sentiron, 
que tipo de abraio percorreu as vidas 
daquelas xentes heroicas que aquí 
viñeran traballar. E creo saber (qui
zais por vez prirneira na miña vida) 
quen é a miña verdadeira xente. • 


