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PRESENTACIÓN

No terreo da nosa prensa da emigración e do exilio, a carón daquelas
importantes cabeceiras que tiveron unha longa xeira e percorreron moitos
anos, houbo outras, efémeras e fuxidías, que desapareceron ó pouco de
nacer. Destas últimas é exemplo ben ilustrativo esta Eufonía (Bos Aires, 1958)
que só chegou a tirar dous números alá en Bos Aires, onde apareceu, fundada
e dirixida por Alfonso Gayoso Frías e animada por colaboradores galegos
(Xohana Torres, Neira Vilas, Pura Vázquez, Manuel María, Dora Vázquez,
Uxío Novoneira, Celso E. Ferreiro, Bernardino Graña, Ramón Lorenzo,
Carballo Calero, Victoriano Taibo ou Manuel Fabeiro entre outros) na súa
práctica totalidade e esparexidos por distintas xeografías, con frecuencia
emigrados ou exiliados nas Américas.

Con esta Eufonía, que agora recupera o Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades nesta coidada edición facsimilar, temos
connosco unha publicación breve, case mínima, pero que merece ser máis e
mellor coñecida por tres razóns polo menos: a súa vocación poética, o
emprego frecuente e destacado da nosa lingua e o interese dos nomes que
figuran nas súas páxinas. Eufonía é un documento cultural e, máis
exactamente, literario dos galegos na Arxentina e as súas páxinas teñen o
permanente recendo da amorosa lembranza de Galicia: á nosa terra retornan
hoxe, benvidas sexan.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e 

Ordenación Universitaria
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1.
FICHA TÉCNICA: EUFONÍA

TÍTULO: Eufonía.

SUBTÍTULO: Rimas y glosas de la poesía gallega. [Publicación periódica de
circulación intercontinental entre os galegos].

LEMA: «Que a eufonía destas rimas renda beizós pra Galicia».

DIRECTOR: Alfonso Gayoso Frías.

EDITOR: Alfonso Gayoso Frías.

COMEZO: 1/IX/1958.

REMATE: setembro de 1959.

NÚMEROS: 2.

LUGAR: Bos Aires.

NÚMERO DE PÁXINAS: 32.

FORMATO DE PÁXINA: 26,5 x 18.

ENDEREZO EDITORIAL: r/ Venezuela, 1016 (nº 2).

IMPRENTA: Cabrera e Rey (nº 1); Los Celtas (nº 2).

LINGUA: Bilingüe, con notable predominio do galego.

PERIODICIDADE: anual.

PUBLICIDADE: referida a axencias de viaxes, Hogar Gallego para Ancianos,
librerías, negocios de importación de mercadorías, hostalería, etc.
Cuantitativamente escasa.

LOCALIZACIÓN DE ORIXINAIS: Biblioteca da Fundación Penzol (Vigo) e Biblioteca
do Centro Galego (Bos Aires).

COLABORADORES: A.D., Gerardo Álvarez Gallego, Enrique Azcoaga, Ricardo Car-
ballo Calero, Xesús Calviño de Castro, Rosalía de Castro, Xosé Conde,
Javier Costa Clavell, Manuel Curros Enríquez, Florencio Delgado Gurria-
rán, Avelino Díaz, Eufonía, Manuel Fabeiro Gómez, Elsa Fernández, Xulio
Fernández, Xosé Fernández Ferreiro, Xosé Ramón Fernández Oxea, Anto-
nio Fernández Pérez (Fernamper), Celso Emilio Ferreiro, Alfonso Gayo-
so Frías, Emilio González López, Bernardino Graña, Perfeito López
Romero, Ramón Lorenzo Vázquez, Eloy Luís André, Manuel María, Ani-
sia Miranda, Eduardo Moreiras, Manuel Murguía, Xosé Neira Vilas, Rei-
mondo Patiño, Xervasio Paz Lestón, Ramón Rey Baltar, Andrés Rodríguez
Barbeito, Eladio Rodríguez González, Alfonso Rumazo González (A.R.G.),
Victoriano Taibo, Xohana Torres, Dora Vázquez, Pura Vázquez.
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2.
EUFONÍA NO CONTEXTO DA PRENSA GALEGA EN

ARXENTINA. A SÚA VOCACIÓN POÉTICA

No ámbito da prensa galega da emigración e do exilio en Arxentina, é
Eufonía (1958-59) unha rareza hemerográfica pola súa vocación
sinaladamente poética e polo destacado emprego do galego como canle
expresiva das súas páxinas. Cumpre, no entanto, a norma que xa é un tópico
nas revistas poéticas, a da fugacidade: dous números unicamente constitúen
a súa xeira completa. Neste senso da súa curta xeira, está superada só por
cabeceiras como a de Cuco Rei, fundada e dirixida en 1970 por Luís Seoane,
que naceu e morreu no mesmo primeiro número, e Resol, que en xaneiro de
1938 se exiliaba a Bos Aires, onde da man de Luís Seoane e Arturo Cuadrado
conseguía reaparecer por unha soa vez xunto co suplemento «El bulubú» con
debuxos do mesmo Seoane e colaboracións poéticas de Nicolás Guillén,
Neruda, Cabanillas, Alberti, Lorenzo Varela, Raúl González Tuñón, A.
Machado, Pedro Garfias, Moreno Villa e Manuel Altolaguirre.

Aínda que a pé de páxina figuran Galicia, Madrid e Bos Aires (e nalgún
caso esporádico A Habana, Caracas, Mendoza, México ou Nova York) como
puntos de procedencia das colaboracións, o certo é que Eufonía se edita en
Bos Aires e, feita por galegos e maioritariamente en lingua galega, sitúase no
contexto da nosa prensa da emigración e do exilio en Arxentina, que
abrangue un conxunto de case 150 cabeceiras de acordo co cómputo
establecido por Vicente Peña Saavedra1 nunha cronoloxía que vai dende as
dúas últimas décadas do século XIX –excepcionalmente, cabeceiras como El
Gallego ou Revista Galaica aparecen xa en 1879– ata finais do XX. Teremos
unha idea sequera aproximada dos potenciais receptores de Eufonía na
chamada «quinta provincia» de Galicia se levamos en conta, por exemplo, que
no ano 1960 o Centro Galego de Bos Aires contaba cunha masa de 110.000
socios, que eran 85.000 en 1950. Desapareceran boa parte das 400 sociedades
–centros e casas de Galicia– que os galegos abriran en Arxentina e que se
mantiñan en 1930, ano en que eran 600.000 os inmigrantes galegos que vivían
en Bos Aires. A entrada de galegos, que acusara naquel mesmo ano 1930
unha violenta restrición polo quebranto económico do crack de 1929 en Nova
York e a subseguinte crise económica arxentina, experimenta unha
reactivación en 1940, aínda que de tal feito se beneficiara sobre todo
Venezuela. En calquera caso, entre 1951 e 1960 foron máis de 225.000 os
emigrantes galegos que marcharon ás Américas2.
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Declara Eufonía no seu nº 1 a súa condición de «fidel pregoeiro da
presenza, divulgación i enxuizamento da poesía galega»3. Efectivamente, o
percorrido polas súas páxinas evidencia a súa condición de revista literaria na
que a poesía é predominante. De prosa temos pequenos estudos, crítica e
algunha narración tinxida de lirismo («Unha camelia e unha lembranza», de
Anisia Miranda, por exemplo) xunto con algunha descrición ou análise da
emigración. A iso hai que engadir a sección «Aconteceres», con noticias de
diverso signo, en especial literarias e artísticas. Curros Enríquez no
cincuentenario da súa morte (1908) na cidade da Habana e o centenario da
voda de Rosalía (1858) en Madrid, inspiran os dous números da publicación
que na cuberta anuncia as «rimas y glosas» da poesía da terra e que teima na
lembranza da «lira dos nosos bardos», nas «augustas somas de Curros, de
Rosalía, de Pondal», nos «ensoñares da saudade», no «herdo poético dos nosos
cancioneiros» sen esquecer a referencia a fundamentos galeguistas como os
da terra e a raza e aínda a Galicia peregrina, emigrante, e o porvir e futuro
da patria galega. Os encabezamentos de páxina son neste sentido ben
ilustrativos do ideario, dos soños e da sensibilidade que Eufonía quere
representar e transmitir e que ten en Galicia a súa xustificación e centro único
de atención.

Eufonía sitúase, como dixemos, no contexto da prensa galega en
Arxentina e, máis concretamente, está en liña con aquelas cabeceiras que
deron pulo ao literario ou literario-cultural galego no marco da emigración e,
posteriormente, tamén do exilio a partir da Guerra Civil española de 1936.
Pagará a pena recordar que os exiliados españois, e os galegos en particular,
descubriron o fenómeno da emigración na terra de acollida. Polo que atinxe
a Arxentina, ilustres exiliados como Luís Seoane, Arturo Cuadrado, Emilio Pita
ou Lorenzo Varela (e aínda Neira Vilas e Otero Espasandín) conectaron cos
emigrados galegos e puideron coñecer, directamente, o que fixeran por
Galicia dende aquela terra na que xogaron, ademais, un papel protagónico
no seu desenvolvemento social e económico e no seu proceso de
modernización. A prensa editada polos galegos en Arxentina é testemuño
veraz e documento incontrovertible da singular e meritoria tarefa daqueles
nosos emigrantes.

Este contexto ten un primeiro apartado naquelas cabeceiras que,
privilexiando a información entre os emigrantes en Arxentina, publicitaron
tamén a cultura e a literatura (en especial a poesía) galegas: El Gallego (1879),
El Eco de Galicia (1892), Aires d’a miña terra (1908), Correo de Galicia
(1908), El Heraldo Gallego (1908), A Terra (1920), Galicia (1926), A fouce
(1930 e 1941), Galicia (1930), Revista del Centro Gallego de Avellaneda
(1931), Opinión Gallega (1945), Galicia en Mar del Plata (1963) e Correo de
Galicia (1965) poden representar este sector hemerográfico.
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Outras cabeceiras amosan explicitamente o seu particular interese no
literario-cultural galego, pero non exclúen contidos societarios e informativos
de distinta natureza (sociais, políticos, de actualidade e lecer, etc.). Así
acontece con Suevia (1916), «Revista Gallega» cultural e ilustrada, dirixida por
Joaquín Pesqueira, que contou con R. Blanco Torres, Prudencio Canitrot,
Cabanillas, López Aydillo, V. García Martí ou Vallé-Inclán entre os seus
colaboradores.

Política e cultura son os eixes de Terra (1923), «Boletín de Cultura
Galega e Idearium da I.N.G. n’América do Sul», dirixida por Ramiro Isla Couto.
Nos seus cinco números contou cun extraordinario conxunto de prestixiosas
sinaturas: Castelao, Risco, E. Blanco Amor, Cabanillas, A. Villar Ponte, Xaime
Quintanilla, F. Bouza Brey, Teixeira de Pascoaes, V. Taibo, L. Peña Novo e
outros. Pero xa en 1905 Galicia, «Revista Regional de Ciencia, Información,
Literatura, Arte y Protección» difundía a cultura galega e publicaba numerosas
páxinas literarias, reservando o galego para a poesía. De máis entidade, e coa
cultura galega en primeira liña, temos tamén Mundo Gallego (1951), dirixida
por Eliseo Alonso. Subtitulada «Revista de Galicia en América», mantivo a
colaboración de Otero Pedrayo, A. Fole, Pura Vázquez, E. Blanco Amor,
Fernández del Riego, Luz Pozo, F. Bouza Brey, V. García Martí e moitos máis.

Neste apartado, no entanto, ocupan un lugar de honra dúas cabeceiras:
Céltiga e Galicia Emigrante. A primeira, Céltiga (1924-1932), foi unha revista
de «Arte, crítica, literatura y actualidades» que, fundada por Ramón Peña e
dirixida por el mesmo e mais Domingo Rial Seijo (con Eliseo Pulpeiro e
Adolfo Vázquez como directores literarios), mantivo unha liña galeguista e
excedeu o terreo do cultural para informar da actualidade arxentina,
ocupándose tamén de temas societarios, políticos ou laborais da comunidade
galega na Arxentina e de Galicia. Publicación moi coidada en ilustracións e
deseño, tivo un importante grupo de correspondentes en Uruguai, Chile e
Galicia e contou cun impresionante elenco de colaboradores como Eduardo
Blanco Amor, Suárez Picallo, Risco, Cabanillas, Otero Pedrayo, Núñez Búa,
Castelao, Noriega Varela, Bouza Brey, Xulio Sigüenza, etc.

Unha moi oportuna edición facsimilar contribuíu decisivamente, nestes
últimos anos, ao mellor coñecemento de Galicia emigrante (1954-1959), outra
das iniciativas publicísticas de Luís Seoane (o seu fundador e director) en Bos
Aires. Trátase dunha revista de ben marcado acento cultural, moi ricamente
ilustrada, pero atenta tamén a cuestións de actualidade e outras de carácter
social e económico, societario e histórico. Luís Seoane, García-Sabell, Arturo
Cuadrado, Fole, R. Piñeiro, Alberto Vilanova, Pura Vázquez, Luis Manteiga,
Fernández del Riego, Ramón de Valenzuela ou E. Blanco Amor son parte da
ampla nómina de colaboradores desta revista que quixo reivindicar o traballo,
as iniciativas e as metas logradas polos emigrantes galegos na Arxentina, e
tamén informar das súas inquedanzas e realizacións culturais.
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Xa no terreo máis específico e concreto do literario ou literario-cultural
temos outras cabeceiras. Resol (1938) tirou en Bos Aires un único número
acompañado do suplemento «El bulubú» nunha segunda e última etapa
conducida por Luís Seoane e Arturo Cuadrado. Literaria, poética e ilustrada,
aquela «folla voandeira» contou no exilio bonaerense con poemas de N.
Guillén, Neruda, Altolaguirre, A. Machado, Alberti ou os galegos Cabanillas,
Curros Enríquez, Lorenzo Varela e Luís Seoane. Este último promovería en
1970 Cuco Rei, que xa debía sospeitar algo da súa máis que curta xeira (viu
a luz só o primeiro número) cando se preguntaba «¿Cantos anos vivirei?».
Ilustrada por Seoane e Maside, publicou un poema de Lorenzo Varela e deu
noticia da literatura e da arte galegas.

Outras cabeceiras deste tipo contaron con importante presenza galega,
pero o seu ámbito idiomático é o do castelán. Así acontece con De mar a mar
(1942-1943), impulsada por A. Serrano Plaja e Lorenzo Varela, que tivo entre
os seus colaboradores aos galegos Rafael Dieste, Otero Espasandín e ao
mesmo Lorenzo Varela. A literatura foi o eixe desta revista feita por exiliados
que quixo ser interamericana e española. Dous galegos exiliados, Luís Seoane
e Lorenzo Varela, fundaron e dirixiron, xunto con Arturo Cuadrado, Correo
literario (1943-1945), que se declarou «un periódico (...) al servicio de la
cultura hispanoamericana» e no que colaborou outro galego, Otero
Espasandín, a carón dos xa citados Seoane e Varela, que reaparecen, como
responsables das partes artística e literaria respectivamente, en Cabalgata
(1946), que foi unha iniciativa –unha máis– dos exiliados españois en forma
de revista de gran difusión, chea de ilustracións e cunha longa nómina de
sinaturas de colaboradores.

Para rematar co ámbito lingüístico galego cómpre sequera facer
referencia a Aturuxo (1960-1961), voceira da «Peña Gallega Manuel Murguía»
de Santa Fe, dirixida por Antonio Ucha, que divulgou a cultura galega e o
protagonismo galego na vida arxentina. Contou entre os seus colaboradores
a Cabanillas, D. Cortezón, Fernández del Riego, García Martí, Ben-Cho-Shey,
Neira Vilas ou Leandro Carré Alvarellos. En parecida liña nacía, no mesmo
ano 1960, Aquí... Galicia!, «Órgano de la Peña Cultural Gallega de Rosalía de
Castro» de Rosario. Dirixida por Nélida Alicia González, a cultura galega
ocupou as súas páxinas, nas que advertimos as sinaturas de Neira Vilas, Ares
Miramontes, Ricardo Palmás, Antonio Ucha, Rafael Dieste, Alberto Vilanova,
Ben-Cho-Shey, Avelino Díaz, etc. Como no caso de Aturuxo, foi Aquí...
Galicia! unha publicación que equilibrou o emprego do galego e do castelán.
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3.
OS NOMES PROPIOS

Son arredor de corenta as sinaturas que enchen as páxinas dunha
Eufonía de «preponderante carácter poético» que por iso mesmo anunciou
unha sección de estampas ilustrativas da paisaxe galega (sección que non ía
aparecer), pois a paisaxe e as vellas tradicións foran secular motivo inspirador
dos «bardos primigenios»4 do país. Deste abano de nomes propios no que
Rosalía, Curros e Murguía son homenaxeados, salienta Alfonso Gayoso Frías,
fundador e director da revista e integrante do grupo de exiliados que
colaboran nela.

Alfonso Gayoso Frías (1905-1970), pouco coñecido como escritor, foi
tamén editor e empresario en Bos Aires, onde chegou como exiliado despois
de pasar por Marrocos, Estados Unidos, Cuba e Venezuela. Combateu na
Guerra Civil nas ringleiras do Exército Popular da República e na capital
arxentina fíxose propietario da Axencia de viaxes Frías, que se anuncia nas
páxinas de Eufonía. Integrou a comisión cultural do Consello de Galiza e
como escritor publicou a peza teatral O fidalgo de Rante (1955) e o poemario
Galeguidade (1958). Fixo o guión de «Namoros e regueifas: para teatro ou
cine en dúas xornadas» (1970) e deixou algunhas colaboracións en Eufonía e
mais en Vieiros, que en 1959, ano en que desaparece Eufonía, nace en
México dirixida por Luís Soto, Carlos Velo e Florencio Delgado Gurriarán, o
poeta de Bebedeira (1934) que vemos en Eufonía como colaborador dende
o exilio mexicano. Na mesma situación estaban no bienio 1958-60 o xornalista
Gerardo Álvarez Gallego, que chegara á Habana a finais de 1936 e deseguido
colaboraba en Cultura Gallega (1936-1940) e en 1937 gañaba o premio do
certame Rosalía de Castro do Centro Galego da Habana, entregado por un
xurado presido por Ramón Menéndez Pidal. E no exilio tamén andaba Emilio
González López, profesor do Middlebury College de Nova York dende 1946.

Outros nomes fan de Eufonía un produto literario do exilio e da
emigración galegos. Así acontece co moi significativo de Ramón Rey Baltar,
unha das figuras adiantadas no terreo da poesía civil, social ou política no
exilio, autor de A gaita a falare (1939), poemario no que se expresa contra a
guerra civil en versos de ton airado. Pola súa banda, Emilio Pita (1909-1981)
marchou de neno a Bos Aires como emigrante e a esa cidade retornaba en
1934 para integrarse no mundo do exilio xunto a Seoane, Lorenzo Varela,
Arturo Cuadrado, Otero Espasandín e outros. Cando colaboraba en Eufonía
publicou Os relembros. As cantigas. (1959), pero no mesmo dominio poético
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escribira xa Jacobusland (1942), inscrito na órbita da poesía civil, social, de
protesta, denuncia e reivindicación.

Emigrado na súa mocidade e inmediatamente activo entre os exiliados,
Xosé Neira Vilas (1928) chegaba a Bos Aires en 1949 e alí fundaría, en 1957,
a librería e distribuidora Follas Novas dedicada ao libro galego. En 1961,
cando marcha a Cuba coa súa dona, Anisia Miranda, aparecía Memorias dun
neno labrego, que tería un insólito éxito no depauperado panorama literario
galego. Despois, a emigración sería tema recorrente na súa narrativa.

Como emigrantes marcharon tamén ás Américas o lugués Avelino Díaz
(1897-1961), director en Bos Aires de importantes medios de prensa galegos
(Galicia, Lugo, Opinión Gallega) e aínda do Centro Galego. Títulos como
Debezos (1947) ou Pallaregas (1963) testemuñan o seu paso polo verso
galego. Tamén foi emigrante, de moi novo, Xosé Conde (1918-1990), voz
vinculada ao social-realismo, á poesía de denuncia, xa en Muiñada
noitébrega (1955) e sobre todo en Terra aluciada (1959), que coincide no
tempo coa súa presenza en Eufonía. A breve estancia en Venezuela da poeta
ourensá Pura Vázquez, que traballou en Caracas como mestra e contactou alí
cos emigrantes galegos, tamén coincidiu cos anos de Eufonía. Poemarios
como Íntimas (1952) ou Maturidade (1955) xa a anunciaran como poeta en
galego. En fin, no mundo da emigración e do exilio, en Bos Aires, figuraban
así mesmo Xervasio Paz Lestón (1898-1977), neno emigrante que deixou
algúns versos en Eufonía e en Alborada, revista, esta última, do Centro de
Corcubión en Bos Aires; Perfeito López Romero, Antón Fernández Pérez
(Fernamper), escritor bilingüe e residente en Mendoza (Arxentina); Andrés R.
Barbeito, que dirixía o programa radiofónico «Postales gallegas»; Xesús
Calviño de Castro ou Xulio Fernández, colaborador de Lugo, semanario
galego de Bos Aires e voceiro do Centro Lucense.

Non tivo tempo Eufonía para definirse en ningún sentido agás, quizais,
na súa vocación poética e na omnipresenza de Galicia –pobo, terra, saudade,
lingua– nos seus dous únicos números. Atopamos neles algunhas
singularidades. Por exemplo, a moi actualizada comparecencia das voces
galegas en Madrid dos «Brais Pinto»: Ramón Lorenzo, Xosé Fernández Ferreiro
e Reimundo Patiño. O segundo deles publicaba daquela A noite (1959), o seu
segundo libro de poemas, que veu precedido por Ribeirana do Sil (1952).
Polo que atinxe a Patiño, en 1959 andaba a escribir «Bandeiras neboentas»,
que permaneceu inédito moitos anos. Pola contra, Ramón Lorenzo publicaba,
no mesmo 1959, O que se foi perdendo, pero xa era coñecido na comunidade
galega de Bos Aires por ser o gañador, en 1956, do Premio Castelao do Centro
Galego polo poemario Isa loita. Paralelamente temos na revista a Ben-Cho-
Shey, para algúns mentor ou inspirador do grupo «Brais Pinto» cando tamén
el vivía en Madrid.
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Unha clara atención á actualidade da poesía galega está evidenciada, así
mesmo, pola comparecencia de emerxentes voces de muller como as de Dora
e Pura Vázquez e Xohana Torres. A segunda delas xa publicara Íntimas (1952)
e Maturidade (1955), este último título aparecido en Bos Aires. Xohana Torres
nacía como poeta galega en Do sulco, precisamente en 1959, pero a súa
comparecencia en Eufonía é anterior a ese ano. Están ausentes Luz Pozo e
Mª Carmen Kruckenberg, que xa daquela publicaran algún libro. Digamos,
por fin, que nomes como os de Manuel María, Carballo Calero, Celso E.
Ferreiro, Bernardino Graña ou Uxío Novoneira, que se ían revelar como voces
de primeira liña da nosa poesía, prestixiaron as páxinas de Eufonía, que,
contrariamente e coa excepción de Emilio Pita, non deu entrada ás grandes
voces poéticas do exilio, onde Neira Vilas salientaría como narrador, non
como poeta.
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4.
AS COLABORACIÓNS POÉTICAS

A condición efémera, fugaz, desta Eufonía na que converxen exilio,
emigración e voces da terra –América e Galicia, pero tamén Madrid e outras
xeografías– impide unha caracterización minimamente precisa das súas
páxinas, nas que non albiscamos unha orientación estética, unha tendencia
de escola ou grupo, unha liña predominante no material poético publicado.

Doado é constatar, no entanto, a constante referencia a Galicia, ben
como lembranza e vivencia persoal, ben como clave da saudade, ben como
paisaxe e terra, como tempo histórico ou como literatura. Galicia xorde case
sempre como emoción, como obxecto de exaltación, como soño dun futuro
de redención liberadora e ata como motivo dun lirismo idealizante con trazos
bucólicos; isto último é constatable, por exemplo, nas voces de Pura e Dora
Vázquez e así mesmo nunha Anisia Miranda que xa se expresa en galego, se
cadra coa axuda de Neira Vilas. Tamén en Manuel Fabeiro, Antonio Rey
Baltar, Fernández Pérez ou Delgado Gurrirán entre outros.

Voces reivindicativas (pero ás veces tamén con intres de agarimo e
emoción ou de pulo e ton airado) son as de Avelino Díaz, Gayoso Frías, Xesús
Calviño, Neira Vilas, Celso E. Ferreiro ou Novoneira. A Galicia ausente, a da
emigración, a que provoca unha lembranza que fere, a do recuncho natal e
da infancia, a simbolizada por Compostela ou representada por Otero
Pedrayo está unha e outra vez reiterada en Pura Vázquez, Manuel María, A.
Fernández Pérez ou Gayoso Frías. Polos vieiros dunha sombría intimidade,
dun mesto desacougo existencial andan Bernardino Graña, Ramón Lorenzo
ou Reimundo Patiño, mentres que o pasado mítico ocupa a Fernández
Ferreiro. Dor, intimidade, evocación e afirmación da terra son motivos
mesturados na «Triloxía da terra» de Xohana Torres. Mentres, Carballo Calero
desdobra o eu lírico nun poema interiorista no que está a procura do seu
lugar no mundo, sabedor da violencia que o poder exerce sobre a feble
condición do home. Avelino Díaz móvese entre a fantasía poética e a sátira
dos actuais «bardos nosos» por seren «tecedeiras» de panxoliñas que
esqueceron os camiños de Curros, Pondal ou Leiras Pulpeiro. O amor, na
ausencia da amada, está no cerne mesmo do conxunto lírico que, en dezaseis
apartados, constrúe Manuel María inspirado na figura de Saleta, a súa dona.
A emigración ecoa no díptico de Novoneira (con Galicia como centro), que
manifesta unha fe redentora da patria e o soño dunha terra libre e unida.
Emilio Pita está representado cun romance lírico, «O romance de Albiña»,
onde a pegada de Lorca semella innegable. Outro romance, o «Romance do
neno desterrado», de Neira Vilas, parece conter un pouso autobiográfico
mentres desenvolve un constante ir e vir (no pensamento do protagonista) da
«terra que deixara» á «nova terra». En fin, un soño idealizante mestúrase co
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adentramento na afirmación da condición humana, na esperanza do home
que proclama Eduardo Moreiras en «Non estamos soios».

O corpus poético de Eufonía, que deseña un mostrario lírico parcial,
incompleto, diverso na xeografía das súas orixes e unitario no emprego do
galego como canle expresiva, posúe, en definitiva, un dobre eixe de
proxección: Galicia e a intimidade do poeta. O demais é cuestión de matices,
de detalle, de puntuais diverxencias no tratamento e nos motivos secundarios
de cada composición. A intención de Gayoso Frías, director destas páxinas
que agora ven de novo a luz, foi a de revitalizar o «noso vivificador
sentimento de galeguidade» lanzando un «pregón» poético que enlazara
xeografías galegas da terra e da diáspora e voces do pasado e do presente.
Nacida á sombra de Curros Enríquez –«o tronante Curros», escribe Paz Lestón–
xa se fala das «ocaixoales aparaciós» de Eufonía, que lamentablemente
cumpriu o escaso tempo de permanencia que o seu director tiña en mente
cando redactaba «Levando as áncoras», escrito programático que preside o
primeiro número da publicación. Vaia neste intre o noso recoñecemento pola
intención, polo esforzo e polas ilusións depositadas nunha revista que naceu
«con espontáneo anceo de cantarlle á Terra»5 lonxe da súa Terra, á que agora
retorna.
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EUFONÍA
[Buenos Aires (1958-1959)]

(Rimas y glosas de la poesía gallega)
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