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A nosa gratitude á Biblioteca Penzol de Vigo, de 
onde proceden os orixinais que fixeron posible 
esta edición facsimilar da revista galego-mexicana 
Saudade. 
O número de agosto de 1952, que erroneamente 
aparece como número 5 cando en realidade se 
trata do número 6, chegounos a través de Claudio 
Rodríguez Fer, que conservaba a reprodución 
da colección íntegra da revista (sete números 
en total), colección pertencente á que foi a súa 
alumna, Práxedes García Vázquez, que viaxou a 
México e fixo un estudo das páxinas de Saudade 
inédito ata hoxe mesmo.

OS EDITORES





Xa navegando cara o desterro, os nazonalistas tivemos a primeira 
xuntanza e acordamos seguir avencellados e non acougar no 
propósito de seguir loitando polo noso ideal como sucedeu, a pesar 
das dificultades inherentes ás vicisitudes propias da subsistenza. 
Logo de chegar a México traballamos enviando panfletos, circulares 
e a revista Saudade que lograbamos introducir á Terra gracias á moi 
eficaz axuda do señor Barros, boticario de Tourem, na fronteira de 
Portugal.
Co tempo, no ano 1952, fundamos o Padroado da Cultura Galega, 
que axiña había ser emulado, co mesmo nome, en Buenos Aires e 
en Montevideo. O noso Padroado exerceu unha intensa actividade 
política e cultural. Debemos lembrar a revista Vieiros moi gabada 
(até pol-os que non simpatizaban co seu contido) debido ó seu 
fermoso feitío.
Tamén debo lembrar a “Hora de Galicia” que cada domingo se 
transmitía por radio en ondas longa e curta, ésta moi escoitada, a 
xulgar por reportes que nos chegaban de remotos lugares.

Elixio Rodríguez, “As voces do exilio”,  
en Actas do Congreso Internacional 

“O exilio galego” (2006-2007)





A primeira empresa sociocultural creada polos galeguistas de 
México foi Saudade. Verba Galega das Américas, que sae á rúa en 
1942 coincidindo co “Día de Galiza”. Tivo como editor responsable 
nos dous primeiros números o arquitecto Xosé Caridad Mateo, 
responsabilidade que traspasa a Ramiro Illa Couto no terceiro 
número, e correrá a cargo de Ramón Cabanillas Álvarez a edición 
dos números catro e cinco (...). A redacción integrábana Florencio 
Delgado Gurriarán, Carlos Velo, Ramiro Illa Couto e Ramón 
Cabanillas Álvarez, colaborando estreitamente con eles Marcial 
Fernández, Manuel Porteiro Viñas e Bieito Búa Rivas (...)
Un dos propósitos que perseguía a publicación era a incorporación 
da colonia galega, a dos vellos residentes, á loita pola defensa da 
personalidade cultural e política de Galicia. Coincidindo co último 
número de Saudade publícase, tamén con motivo do “Día de 
Galiza”, o Cancioneiro da Loita Galega. Edición da que se sabe foi 
responsable o poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán.
Saudade non volve aparecer ata 1952, manténdose na nova xeira ata 
agosto de 1953. Nesta súa segunda etapa incorpora colaboracións 
de galeguistas do interior, e na dirección está agora o socialista 
Marcial Fernández, incorporándose Luis Soto á redacción. Segundo 
R. Gurriarán “esta empresa unitaria foi o xermolo de importantes 
accións culturais que logo virían, como o Padroado e Vieiros”.
Unha vez máis, o último número de Saudade coincide con outra 
sonada actividade galeguista. Nesta volta, coa constitución do 
Padroado da Cultura Galega en México, que se leva a cabo no 
hotel Majestic de México D. F. , o 29 de xuño de 1953. A primeira 
directiva estivo presidida polo violinista Xesús Dopico Barreiro, 
con Roxelio Rodríguez de Bretaña como secretario xeral.

María Xosé Rodríguez Galdo,  
Galegos en México. Pasado e presente (2004)
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1. FICHA TéCNICA

TíTuLo: Saudade.

subTíTuLo: Verba Galega nas Américas.

LuGAr: México, D. F. (México).

ToTAL de núMeros: 7.

CronoLoxíA dos núMeros: 1 (25-xullo-1942), 2 (Nadal-1942), 3 (maio-1943), 4 
(xullo-1943), 5 (agosto-1944), 5 bis1 (xullo-1952), 7 (xullo-1953). Non poucos dos 
que se ocuparon de Saudade son imprecisos a este respecto. Así, o mesmo Delgado 
Gurriarán lembraba en entrevista con Dolores Pla Brugat, en 1979, que “aunque éra-
mos pocos y con pocos recursos, publicamos varias revistas, todas en gallego, como 
Saudade «Verba galega das Américas», de ésta salieron cinco o seis números en la 
primera época y después, esporádicamente, salieron otros dos números, total, siete 
números. También publicamos Vieiros, que fueron como cinco números”2.

CronoLoxíA dA reVisTA: 1942-1953.

eTApAs: dúas, a primeira ocupa os anos 1942-1944 e nela aparecen cinco núme-
ros. A segunda vai de 1952 a 1953 e tira dous números. Hai unha síncope temporal 
de oito anos entre unha e outra. Unha entrada crítica en asuntos e situacións da vida 
política galega pasada e presente (e aínda española) podería ser o trazo diferencial e 
caracterizador da segunda etapa. Para Sixirei Paredes, “na primeira etapa estivo ven-
cellada á primitiva Irmandade Galeguista e nela colaboraron Gurriarán, Velo, Ramón 
Cabanillas (fillo) e Illa Couto (Ramiro). Na segunda etapa ten máis protagonismo 
Rodríguez de Bretaña e a primeira directiva do Padroado”3.

Sinala Ricardo Gurriarán que “Novamente o grupo “Saudade” xúntase para vol-
ver a sacar a revista que tan boa acollida tivera ó principio dos 40. Incorporan á 
redacción a Luis Soto. E entre os novos colaboradores, como xa dixeramos, contan 
con galeguistas de Galicia como Otero Pedrayo, Cuevillas, no número 5, para incor-
porar, no 7, a Pura Vázquez, Álvaro Cunqueiro e Ben-Cho-Sey.

Entendemos que os tempos non eran os mesmos que había dez anos. Imponíase 
a unidade de acción, e deste xeito súmanse á empresa o heterodoxo comunista Soto, 

1  Por erro na numeración, repítese o número 5 no canto do 6, que sería o correcto. Ao longo do noso 
traballo sobre a revista referímonos a este segundo número 5 como 5 bis.

2  Entrevista con Dolores Pla Brugat, en Enriqueta Tuñón, El exilio gallego de 1939 en México, en Actas do 
Congreso internacional “O exilio galego”, p. 514 (vx. Bibliografía).

3  Carlos Sixirei Paredes, Galeguidade e cultura no exterior, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
1995, p. 235.
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e os socialistas galeguistas que xa colaboraran na etapa anterior, Marcial Fernández, 
como director, e Porteiro Viñas; todos eles conformarían a redacción do primeiro 
número da nova andaina –número 5, de Xullo de 1952–, xunto cos galeguistas Roxe-
lio R. de Bretaña, Velo, Tomé e Florencio. Pensamos que esta empresa unitaria foi o 
xermolo de importantes accións culturais que logo virían, como o Padroado e Viei-
ros”4.

periodiCidAde: irregular. Semestral primeiro, anual despois. Hai, como xa anota-
mos, un baleiro de oito anos (1944-1952) no que a publicación desaparece.

ediTAdA por: Grupo Saudade e Irmandade Galeguista de México, D.F.

ediTor responsAbLe: José Caridad Mateo (números 1 e 2), R. Illa Couto (nº 3), 
Ramón Cabanillas Álvarez5 (números 4 e 5), Roxelio Rodríguez de Bretaña (nº 5 bis 
e 7).

direCTor xerAL: Marcial Fernández (nº 5 bis), Florencio Delgado Gurriarán (nº 7).

redACTores: Florencio Delgado Gurriarán, Carlos Velo, Ramiro Illa Couto, José 
Caridad Mateo, Ramón Cabanillas Álvarez, Carlos Tomé, Roxelio Rodríguez de Bre-
taña, Lois Soto Fernández6 e Manuel Porteiro Viñas vanse sucedendo ao longo da 
xeira da revista. 

AdMinisTrACión-enderezo: República del Salvador, 96, Despacho 406; Artes, 199, 
Despacho 22; Abraham González, 40, Despacho 2; V. Carranza, 5, Despacho 5; Buca-
reli, 12; Carlos Daza, 253, baixos (México, D. F.). O domicilio social da publicación 
é, pois, certamente itinerante e sitúase nas rúas que rodean a Praza do Zócalo da 
Cidade de México.

iMpresA en: A. Artís imp., S.R.L.; Durango 290 (nº 1). Posteriormente (nº 4), 
Imprenta Gallarda, I.A. Franco, Uruguay, 40. México D.F.

AdMinisTrACión e pubLiCidAde: ao cargo de Andrés Valín Salvador.

ForMATo de páxinA: 19’5 x 27’5 (ou 28’5 no número 7).

núMero de páxinAs: variable: 1 (16), 2 (22), 3 (26), 4 (30), 5 (18), 5 bis (39), 7 (39). 
Exclúense as páxinas de publicidade, que van sen numerar.

LinGuA: monolingüe en galego, con mínimas excepcións. A defensa da lingua 
e o seu mantemento e difusión fóra de Galicia, na terra de asilo mexicano, é unha 
constante, un motivo recorrente en Saudade, a “verba galega” en terras de América 
(as Américas xa non –aínda que tamén– da entrada de milleiros dos nosos emigran-
tes, senón da chegada de centos e centos de desterrados ou exiliados) que proclama 
–Cabanillas dixit– no remate da súa curta xeira (nº 7, contracapa) que a lingua é a 
defensa e o máis transcendente signo identitario do país. A praxe idiomática rela-
ciona Saudade con outras irmás americanas impulsadas por galegos. A Gaita Gallega 

4  Ricardo Gurriarán, Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e gale-
guista, Sada: do Castro, p. 233.

5  Prologou o Cancioneiro da loita galega (1943, reeditado en Galicia en 1996), publicación auspiciada 
polo Partido Galeguista e na que colaboraron Ramón Cabanillas Enríquez, Ramón Rey Baltar, Emilio Pita, Floren-
cio Delgado Gurriarán, etc.

6  Editou El Eco (Arxentina) e foi redactor de España Popular, Nuestra Bandera, Saudade, Loita e Vieiros 
(todos eles en México).
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(Cuba), O Irmandino (Uruguai), A Nosa Terra, A Fouce, Terra, Lar Galicián (Arxen-
tina) ou Vieiros (México), así mesmo monolingües en galego.

A lingua é unha bandeira ideolóxica que centra frases propagandísticas e textos 
doutrinais ao longo dos sete números da publicación. Ocupa lugar salientable nos 
editoriais e escritos voceiros do Grupo Saudade (vx., por exemplo, o do reverso da 
cuberta do nº 3, 1943), é obxecto de estudos e análises como “O problema lingüís-
tico de Galiza” (nº 4, 1943, pp. 13-15) ou fornece material de carácter oral e popular 
para a Sección “Fontes e forxas da fala”, de epígrafe ben ilustrativo ao respecto.

Repárese no infrecuente feito de que os anuncios das páxinas da publicidade 
comercial levan con moita frecuencia os textos en galego. Polo que atinxe ás ache-
gas de colaboradores non galegos (Agustín Millares Carlo, Alfonso Reyes, Rafael 
Cardona, A. Rovira i Virgili) ou galegos como Xesús Dopico Barreiro foron, con 
seguridade, obxecto de tradución. Esta circunstancia non consta habitualmente, 
mais témola, explicitamente, no caso de “O Capricho Hespañol e Galiza”, de Xesús 
Dopico, texto que figura “traducido por Saudade”. Cardona e Dopico asinan algúns 
dos contadísimos textos en castelán que Saudade publica.

Prezo: 50 centavos (nº 1), 5 $ (nº 5 bis), 10 $ (nº 7). O dato figura na contracapa 
dalgúns números7. 

Publicidade: pouca. Redúcese a 1/2 páxinas ao comezo e final de cada número e 
iso non sempre. Os anuncios son de tipo comercial (cafés, bares, moblarías, hoteis, 
boticas, axencias de transporte), así como produtos de diverso tipo (tabaco, combus-
tibles, aceiros). Máis da metade dos breves textos dos anuncios están en galego.

ilustracións: relativamente escasas, sempre en branco e negro e case sempre de 
pequeno formato. Predominan claramente as viñetas inspiradas en figuras, paisaxes, 
escenas e motivos galegos. O traballo no campo, os bailes, a música, o mundo rural 
e mariñeiro e as súas xentes (con especial relevancia da muller) e a morte son eixes 
motivadores de viñetas, gravados, caricaturas e debuxos. A fotografía é practica-
mente inexistente. Seguramente este capítulo estético de Saudade constitúe a dimen-
sión máis pobre e limitadora da revista, circunstancia que contrasta coa da posterior 
Vieiros, de moi importante plástica pictórica.

ilustradores: aparecen nos sumarios. Rexistramos os nomes de Arturo e Uxío 
Souto, Colmeiro, Zarzalejo, Carlos Maside, Dichi (Cándido Sánchez Mazas), Ramiro 
Illa Couto e Xurxo. O máis frecuente é que as ilustracións estean sen asinar.

cabeceiras homónimas: a consulta de repertorios de prensa galega non fornece, 
contra o que sería previsible, ningunha cabeceira homónima desta Saudade galega 
de México, aínda que sospeitamos da existencia de máis de unha. A única excepción 
da que temos constancia é Saudade, Revista Ilustrada, (Ferrol, 1924)� na que colabo-

7  A situación económica da revista debeu ser sempre precaria, problemática. No número 5 bis (xullo de 
1952) hai unha “chamada” á axuda económica: “Fannos falla 100 dos “bons e xenerosos” que se suscriban a Sau-
dade con $ 5.00 ao mes para evitar sexa interrumpida a pubricación d-ista Revista. Faino axiña coperando con 
ise cativo grau de area”. Nin a publicidade, escasa, nin os subscritores, poucos, deberon representar unha base 
económica de mediana solvencia para soster estas páxinas cuxos rectores confesan que “non nos move máis 
i(n)trés que o da galeguidade. Se labouras por ela estás traballando dende o punto de guia da SAUDADE” [Nº 5 
(bis), contracuberta].

�  Guillermo Llorca Freire, Historia da prensa ferrolá, Sada (A Coruña): do Castro, 1992, p. ��
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raron, entre outros, Ramón Gómez de la Serna, Bello Piñeiro ou Xaime Quintanilla. 
Imprentada no prelo de El Correo Gallego, continuaba a súa xeira en 1925.

CoLAborAdores LiTerArios (ACTiVos e pAsiVos): Xerardo Álvarez Gallego, Ben-Cho-
Shey, Basilio Bernárdez, Teóphilo Braga, Bieito Búa Rivas (Ribas), Ramón Cabanillas 
(Enríquez)9, Ramón Cabanillas Álvarez, Rafael Cardona10, Uxío Carré Aldao, Leandro 
Carré Alvarellos, Castelao, Rosalía de Castro, Martín Códax, Curros Enríquez, Floren-
cio Delgado Gurriarán, Xesús Dopico, Marcial Fernández, Serafín García, Xohán Gar-
cía Gómez, Ramiro Illa Couto, Chita Lamas de Illa Couto, Celestino López, Edmundo 
Lorenzo, Macías (o namorado), E. Martelo Paumán, Madove, Félix Martín Iglesias, 
A. Millares Carlo, Manuel Murguía, Roberto Nóvoa Santos, Ramón Otero Pedrayo, S. 
Pellit Varela, Eduardo Pondal, Manuel Porteiro Viñas, Porto do Río, A. Rey Romalde, 
Alfonso Reyes, R. Rodríguez de Bretaña, A. Rovira i Virgili, Faustino Santalices, Lois 
Soto Fernández, Valle-Inclán, Pura Vázquez, Adolfo Vázquez Humasqué e Carlos 
Velo. Son, en total, corenta e catro sinaturas de colaboradores literarios.

pseudóniMos: dos pseudónimos, Porto do Río, cunha única achega, ten que ser 
–por ourensán– Florencio Delgado Gurriarán, circunstancia que xa acredita Ricardo 
Gurriarán no estudo da vida e obra do seu pai citado con anterioridade. A forma 
Madova reúne as iniciais dos nomes de pía –Manuel Venerando– de Manuel Vene-

9  Debemos reparar aquí na presenza, dunha banda, de achegas poéticas en verso (dúas) de Ramón Caba-
nillas Enríquez, o poeta cambadés (unha delas, dabondo coñecida, é o poema dedicado a Castelao, nº 7, 1953; 
p. 23) e, doutra, as achegas en prosa (dúas así mesmo) do seu fillo, Ramón Cabanillas Álvarez, que debeu ser o 
responsable da publicación en Saudade de dous poemas do pai.

10  Foi ilustrador e encargado do “Axeito artístico” de Vieiros.

Carlos Velo (centro) e Elixio Rodríguez (dereita)
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rando Porteiro Viñas, ocupado na revista en temas económicos e “aguillóns” críticos 
doutras temáticas. En fin, Ben-Cho-Shey está consagrado como pseudónimo na nosa 
historia literaria e xornalística.

TexTos en prosA: anotamos mostras de prosa crítico-ensaística, narrativa e ata 
poética. A temática galega é constante nas páxinas dedicadas a escritores (Caste-
lao, o P. Feixóo, Rosalía, o P. Sarmiento, Suárez Picallo, Valle-Inclán ou Curros), á 
emigración, feitos históricos, folclore, economía, motivos xacobeos, música, lingua, 
situación política de Galicia nos anos da posguerra (décadas dos 40 e 50), morriña, 
saudade, motivos relacionados co celtismo e o atlantismo, etc. Rexistramos un total 
de sete textos de prosa narrativa (Ramón Cabanillas Álvarez e Bieito Búa salientan 
neste apartado), sete de prosa poética (Carlos Velo, Nóvoa Santos, Delgado Gurria-
rán, Porto do Río, Roxelio R. de Bretaña cultivan esta modalidade lírico-poemática 
da prosa) e trinta e tres de carácter crítico-ensaístico, sen que falten as características 
achegas de prensa, informativas ou de opinión. Castelao, Xesús Dopico, Marcial Fer-
nández, Manuel Porteiro Viñas, Rafael Cardona, Luis Soto Fernández ou Félix Martín 
Iglesias cultivan esta prosa de temática variada.

TipoLoxíA dA reVisTA: centrada en todo o que sexa o ámbito galego, Saudade é 
unha publicación do exilio, dos exiliados galegos (republicanos, nacionalistas, socia-
listas, comunistas) en México. Trátase de páxinas de carácter cultural nun amplo 
senso, defensoras e divulgadoras da lingua en terras de América, con atención par-
ticular á creación literaria (a lírica especialmente) sen esquecer os temas e motivos 
folclóricos, biográficos, lingüísticos, antropolóxicos, musicais, de pensamento, plás-
ticos, sociais, políticos e económicos de raíz galega. A orientación política de signo 
galeguista e nacionalista, de actitude e prédica antifascista e de protesta contra os 
“detentadores do Poder na Hespaña”, os “cabalos de-Atila do réxime” ou os “atenta-
dos a cultura feitos pol-o dictador” (o réxime de Franco) e denuncia da “Galiza irre-
denta”, intensifícase nos dous derradeiros números (anos 1952-1953, segunda xeira) 
da revista11. é inequívoca a afirmación de fe idiomática: a “verba galega” identifica-
tiva da xente e do país galego no exilio, sempre coa saudosa lembranza de Galicia, 
é canle expresiva “de unha publicación periódica na nosa fala” (Nota editorial do nº 
4, xullo de 1943) que quere divulgar e espallar a imaxe e coñecemento de Galicia en 
México. Un percorrido por estas páxinas revela a intención de recuperar e revitalizar 
vellos ideais galeguistas (os discursos do celtismo e do atlantismo) e a aposta política 
“pol-a República Federal” e polas “ideias da democracia federal hespañola”.

seCCións: a única que posúe continuidade (figura en seis dos sete números da 
revista) é “Fontes e forxas da fala”, de temática lingüística ou literaria (adiviñas, 
canzóns, cantigas de diverso tipo, romances, contos de variado asunto, locucións, 
romanzas, refráns). Esta sección non está asinada, aínda que se rexistra a colabora-
ción (activa ou pasiva) de Leandro Carré Alvarellos e Roxelio Rodríguez de Bretaña. 
Cómpre tamén rexistrar unha segunda sección, “Poetas novos. Poetas vellos”, que 
aparece en catro números da publicación. Tampouco consta o seu responsable.

11  En diferentes notas emanadas da dirección, Saudade protesta polo que considera aldraxes do réxime 
franquista a Galicia. Un deles, o nomeamento do xeneral Mizzian como comandante da rexión de Galicia, (vx. nº 
7, p. 24); outro, “habere sido crausurada pol-o Réxime totalitario hespañol a Editorial Galaxia” (nº 7, p. 1, Edito-
rial).
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Leve ou non o epígrafe “Editorial”, a revista está sempre presidida por este tipo 
de escritos que representan a súa liña de opinión, a súa orientación ideolóxica. En 
Saudade prima a cultura e conciencia galegas, o espallamento do idioma, a pro-
cura da unión dos galegos, a inquedanza da saudade como valores identificativos e 
caracterizadores a defender. No número 2 (1943), no editorial (sen o epígrafe) afír-
mase con contundencia que “De todol-os elementos que fan que Galiza sexa unha 
unidade cultural; lingua, arte, espírito, o primeiro é o de meirande importancia”. No 
do número 4 (1943) saliéntase o papel de defensor da cultura galega como clave 
da revista. Un xiro ben claro cara á actualidade política caracteriza os editoriais dos 
números 5 bis e 7 (segunda etapa de Saudade) que rexeitan o “Réxime vandálico” 
franquista mentres teiman na preocupación pola cultura e polo home galegos. 

Epígrafes como “Esbozos”, “Aguillóns”, “Lembrando a terra”, “Revista de libros”, 
“Letras de loito” e algún outro son esporádicos e non tiveron apenas presenza; non 
callaron en seccións, como tería sido previsible.

TexTos poéTiCos: calcula P. García Vázquez12 que suman algo máis do trinta por 
cento do total de escritos da revista. Co discorrer dos números da publicación, van 
en aumento: 1, no número 1; 3 no número 3, 11 no número 5 bis. Hainos de tipo 
popular (na sección “Fontes e forxas da fala”) e de carácter culto (en “Poetas novos. 
Poetas vellos”). Aos clásicos do século XIX (Rosalía, Curros) ou aos trobadores dos 
cancioneiros medievais (Meendiño, Martín Códax, Pero Meogo) súmanse voces 
coetáneas da revista: Pura Vázquez, que está representada con dous poemas do 
aínda daquela inédito Maturidade (1955), Roxelio Rodríguez de Bretaña, Xohan Gar-
cía Gómez, Xesús Dopico e, sobre todo, Florencio Delgado Gurriarán, que adianta 
poemas logo incorporados ao poemario Galicia infinda (1963), dan vida a este apar-
tado, como tamén Bieito Búa ou Chita Lamas de Illa-Couto. Non falta (repetido no 
número 5 bis e presente primeiramente no número 4), o “Himno Galego” con letra 
de Pondal. Polo que atinxe a Ramón Cabanillas, que deixa aquí dous poemas (núme-
ros 5 bis e 7 da revista), trátase de Ramón Cabanillas Enríquez. O seu fillo asina cos 
apelidos Cabanillas Álvarez.

FrAses propAGAndísTiCAs e TexTos didáCTiCos: Como acontece noutras publicacións 
da prensa galeguista, Saudade13 aproveita os espazos das súas páxinas para inserir 
–a xeito de consignas– frases ou textos de marcada intencionalidade didáctica onde 
se defenden valores e principios galeguistas. A defensa e dignificación da lingua 
é quizais o máis reiterado deses valores, xa desde o texto de Murguía que cerra o 
número 1 (páxina 16) ata o máis breve de Cabanillas, que constitúe o colofón do 
número 7 e teima con forza e rotundidade nesa liña: “A lingoa é o noso escudo...”. 
Nesta dinámica de didactismo galeguizador e nacionalismo reivindicativo temos que 
situar as codas engadidas a poemas e colaboracións en prosa ou as novas referidas 
a aniversarios ou cabodanos como o de Alexandre Bóveda (número 7, p. 8). Otero 

12  Servímonos, neste e nalgún outro apartado, da introdución de Práxedes García Vázquez ás páxinas de 
Saudade; estudo inédito presentado ao profesor Claudio Rodríguez Fer no antigo Colexio Universitario de Lugo.

13  Ademais da propia revista, o Padroado contaba xa en 1952 co programa de radio “Hora da Cultura 
Galega de México” que a mesma Saudade publicita no seu nº 7 (p. 30), 1953, aínda que amose a súa discre-
pancia coa liña do programa emitido pola emisora do ourensán Ramón Ferreiro e logo por Cadena Radio Con-
tinental. Bos Aires, Londres, Caracas ou Montevideo tiveran, ou tiñan daquela, programas de radio levados por 
galegos emigrados ou exiliados.
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Pedrayo, Evaristo Martelo Paumán, André Maurois, Theophilo Braga, Carré Aldao ou 
Manuel Murguía fornecen eses textos que actúan como ferramentas doutrinais.

núMeros exTrAordinArios ou ConMeMorATiVos: a revista atende en especial ás perso-
nalidades representativas do seu credo político ou cultural, concretando esa actitude 
en números conmemorativos. Así, no número 7, que celebra o Día da Terra (xullo de 
1953) e aparece expresamente como “eistraordinario”, salienta a atención a Castelao, 
do que escriben Luis Soto Fernández, Félix Martín Iglesias e Ramón Cabanillas (este, 
un ben coñecido poema elexíaco), mentres se reproducen textos do rianxeiro. Pola 
súa banda, o número 5 (agosto de 1944) está dedicado a Ramón del Valle-Inclán, 
do que escriben Castelao, Alfonso Reyes e Manuel Porteiro Viñas, ao tempo que se 
reproduce a “Cantiga de vellas” que don Ramón escribira en galego. Ramón Suárez 
Picallo, Rosalía, Sarmiento, Arturo Souto, Roberto Nóvoa Santos, Curros Enríquez, 
Alexandre Bóveda e o Padre Feixóo son outros nomes aos que Saudade concedeu 
atención. 

REVISTAS GALEGAS COETÁNEAS NOUTROS PAÍSES AMERICANOS

uruGuAi: nada de mediano interese.

MéxiCo: 1) Loita14 (1943). Periódico mensual de información. Director, Luis Soto. 
Editado pola Comisión Galega do Partido Comunista de España.

2) Follas do Partido Galeguista (1944): Difusor do republicanismo e do naciona-
lismo galego no exilio.

3) Galiza (1943). Director e editor, Juan García Gómez. Voceiro da Alianza 
Nazonal Galega. Publicou varios números ata o ano 1947.

4) Anduriña (1948). Publicación societaria do Centro Galego de México D. F.

5) Vieiros (1959). Revista voceira do Padroado da Cultura Galega do México. 
Dirixida polos que foran redactores de Saudade: Carlos Velo, José Caridad Mateo, 
Florencio Delgado Gurriarán e Lois Soto Fernández. Galeguista, cultural e política. 
“Foi un pouco a continuación de Saudade” e tirou catro números15.

VenezueLA: Galicia (Caracas, 1952). Director, Ramón Somoza Outeiral. Galeguista, 
cultural e societaria. Voceira do Centro Galego de Caracas.

ArxenTinA: 1) Agromar (1949). Voceira da Irmandade Galega16 de Bos Aires. 
Monolingüe en galego.

2) Airiños (1944). Director, Ramón Berdullas. Voceira da Casa de Galicia de Bos 
Aires. Societaria e cultural.

14  Foi continuadora do Boletín Galego de Información, redactado así mesmo en galego, e voceira da 
Comisión Galega do P.C.E. Puntualiza Alonso Montero: “se Saudade era revista de inspiración galeguista, Loita, 
editada pola Comisión Galega do P.C. de Hespaña é a primeira publicación periódica redactada integramente en 
galego por un grupo comunista. De concepción menos literaria que Saudade...” (vx. Xesús Alonso Montero, Lin-
gua e literatura galegas na Galicia emigrante, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995, p. 148)

15  César A. Molina, Prensa literaria en Galicia (1920-1960), Vigo: Xerais, 1989, p. 498.
16  Entre 1941 e 1943 os nacionalistas de Irmandade Galega, liderados por Rodolfo Prada, colaboraron, 

xunto cos comunistas, na liña editorial de A Fouce.
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3) Galeuzca (1945). Prensa política nacionalista de galegos, cataláns e vascos.17

4) Galicia Emigrante (1954). Director, Luís Seoane.1�

5) Lugo (1943). Voceira do Centro Lucense de Bos Aires. Director inicial: Alfonso 
Díaz Trigo. Publicación societaria e cultural.

6) Mundo Gallego (1951). Revista de Galicia en América. Director, Eliseo Alonso. 
Galeguista e cultural.

7) A Nosa Terra (1942). Periódico galego. Editado pola Irmandade Galega de 
Bos Aires. Director inicial, Bieito Cupeiro. Prensa política do nacionalismo galego.

�) Opinión Gallega (1945). Voceira do Centro Orensano e Pontevedrés de Bos 
Aires. Societaria e cultural. Director inicial, Rodolfo Prada.

9) El Orensano (1944). Periódico galego. Director, Rodolfo Prada. Voceiro do 
Centro Orensano de Bos Aires.

10) Orzán (194�). Revista do Centro Coruñés de Bos Aires. Director, Bieito 
Cupeiro. Societaria e cultural.

11) Rianxo (1950). Editada pola Sociedad de Parroquias Unidas del Ayunta-
miento de Rianxo. Societaria e cultural.

cuba: 1) Curros Enríquez (A Habana, 1944). Revista mensual. Director, Antonio 
Tolda Dolz. Voceira da Sociedad de Naturales de Celanova.

2) El Secante (A Habana, 1942). Editada polo Centro Galego da Habana. Voceira 
do seu Plantel Concepción Arenal de ensino. Director, José A. García Antón.

3) La Vida Gallega en Cuba (A Habana, 1950). Voceira da Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia. Director inicial: Antonio do Campo de la Fuente. 
Societaria.
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2. CONTEXTOS DE SAuDADE

EMIGRACIóN 

Polo que atinxe á emigración galega en México aparece, nos poucos estudos 
cos que ata agora contamos, como reducida ou residual cuantitativamente. Os tra-
ballos realizados por Elixio Villaverde son unha obrigada fonte informativa e así 
sabemos, a través da súa consulta de 50.000 fichas de españois do Archivo General 
de la Nación mexicana, que no período que vai de 1878 a 1936 chegaron a México 
4.085 galegos. O mesmo investigador fala, matizando a cifra, de 4.468 “inmigrantes 
galegos probablemente rexistrados” que representarían o 14’89% dos 30.000 espa-
ñois contabilizados por Clara Lida”19. Repara o profesor Villaverde nos “centos de 
galegos” que chegaron na década 1926-1936; nos 267 emigrantes galegos a México 
xa na etapa 1891-1895; nos 12 coruñeses que en 1885 desembarcaron en México 
(fronte aos 1.555 que chegaron a Arxentina) e nos 72 galegos rexistrados no período 
1878-1898.

De “unha ausencia case total de estudios sobre a emigración a México” fala 
Ramón Villares20, para que o país azteca foi “un destino importante da emigración 
galega” da que salienta localizacións como Puebla21 ou Nova Galiza de San Lorenzo. 
Na década 1885-1895 serían 292 os galegos emigrados a México fronte aos 64.953 
que elixiron Cuba ou os 26.128 que foron a Brasil. Pilar Cagiao afirma que “é moi 
pouco o que se pode dicir da presenza das mulleres galegas en México”, aínda que 
poderían chegar ao 15 ou 20% dos máis de 4.000 galegos chegados de 1878 a 1936. 
Non deixa de reparar a investigadora citada no feito de que en México o fenómeno 
do exilio desviou a atención pola emigración, da que sabemos moito menos.

Na enquisa feita en centros e asociacións galegas, que recolle datos dos galegos 
no mundo, cífranse en 70.000 os galegos de México no ano 1980. No entanto, xa 
en 1989 a cantidade baixaba aos 36.700. Salienta a pervivencia –polo menos ata a 
derradeira década do século XX– do Padroado da Cultura Galega de México22, que 

19  Vx. Elixio Villaverde, Pioneiros na corrente do golfo. A primeira emigración galega a México (1837-
1936), Vigo: Xerais, 2000, pp. 56 e ss.

20  Ramón Villares, Historia da emigración galega a América, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
1996, pp. 101 e 161 [colección a Nosa Diáspora].

21  Datos referentes aos galegos asentados no Estado de Puebla témolos en Elixio Vilaverde, “Os galegos 
no estado e na cidade de Puebla á luz do Rexistro Nacional de Estranxeiros (1878-1936)”, en Pilar Cagiao Vila 
(comp.), Galegos en América e americanos en Galicia, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999, pp. 275-
309 [colección a Nosa Diáspora].

22  Este Padroado nace nunha xuntanza mantida o 29-VI-1953 no hotel Majestic de México D.F. O vio-
linista ferrolán Xesús Dopico Barreiro preside a primeira directiva. Moi cedo prestixiouse esta organización no 
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desenvolveu un amplo e meritorio labor cultural ao longo do tempo. Ao respecto, 
en Vieiros (nº 1, 1959, sección “As labouras”) escribe C.V.C. unha nota na que lemos 
que “o grupo do Padroado ten publicado en diferentes xeiras as revistas Saudade, 
Nova Galicia, Loita, o libro Presencia de Galicia23 en México e agora iste Vieiros, 
máisimo esforzo pola interculturazón dos galegos”.

Afirma Mª Xosé R. Galdo24 que hai que agardar polo menos ata 1946 para que se 
reinicie o fluxo migratorio ás Américas, en particular a Venezuela e México, fluxo que 
percorre as décadas que van do 1950 a 1970 e que sucede á eclosión da chegada de 
exiliados políticos españois (1939-1942) que levou a México a máis de 20.000 repu-
blicanos. Respecto da xeografía galega na que xorde esa emigración de finais dos 
anos corenta, está centrada no “cuadrilátero ourensán Avión-Beariz-Borborás-Carba-
lliño”. Venezuela e México son destinos preferentes para os emigrantes ourensáns, 
pero é México o elixido maioritariamente, sobre todo a partir de 1964. 

CENTROS GALEGOS

Menos representativa aínda que a creación de cabeceiras de prensa é a funda-
ción de entidades societarias. Hai xa anos que só temos constancia do funciona-
mento de dúas: o Centro Gallego de México D.F.25 (fundado en 1911 como Orfeón 
Gallego –con José González como primeiro presidente e con sede na colonia Roma–, 
como Casa de Galicia aparece en 1936, e como Centro Gallego de México. Asocia-
ción Civil témolo desde 1948) e o Centro Gallego de Guadalajara, fundado en 1992 
e continuador do Club España de Guadalajara fundado en 1985. A sociedade galega 
de México D.F. agrupaba no ano 2000 un total de 1.240 familias e ata 1996 mantiña a 
revista Anduriña, fundada en 1948. En 1969 contaba 828 socios, que pasaron a 2.780 
en 1988. Desenvolve actividades culturais, folclóricas e deportivas.

EXILIO

No contexto destas olladas previas á consideración de Saudade haberá que 
lembrar o feito do exilio galego en México26, enmarcado no exilio español ao país, 
que representou a chegada de continxentes que eran a elite de intelectuais e pro-
fesionais de España: médicos, xornalistas, avogados, artistas, profesores, escritores, 
investigadores ou editores. Os estudosos do tema estiman que desde 1939 ao remate 
da guerra civil española, chegaron a México arredor de 20.000 españois. Deles, 

ámbito do galeguismo e nun ano pasou de 33 a 400 socios. En agosto de 1953 remataba a xeira de Saudade. 
Promoveu o Padroado clases de música, lingua, historia, xeografía, socioloxía, etc. Nas páxinas de Vieiros hai 
ampla información das súas actividades.

23  Publicado en 1954, recolle trinta e cinco ensaios emitidos previamente pola radio do Padroado da Cul-
tura Galega na súa emisión “Hora da cultura galega”, que comezou a súa xeira en 1952.

24  Vx. Mª Xosé Rodríguez Galdo: Galegos en México. Pasado e presente, Xunta de Galicia: Viveiro (Lugo), 
2004, pp. 85 e ss.

25  Vx. A galeguidade no mundo, Asociación Cultural da Vieira: Madrid, 1991, p. 27.
26  Será oportuno precisar aquí que durante moitos anos o exilio galego non contou con estudo ningún 

mentres que o exilio español incrementaba unha valiosa bibliografía. Agora, o caso galego conta coa plural 
e múltiple análise das Actas do Congreso Internacional “O exilio galego” (congreso celebrado en 2001, actas 
publicadas en 2006-2007) xunto co libro O exilio galego de 1936. Política, sociedade, itinerarios (2006-2007). De 
notable interese é tamén a xa citada monografía de Mª Xosé Galdo (na que colabora tamén Mª Antonia Pérez 
Rodríguez), Galegos en México. Pasado e presente (2004). (vx. o apartado de bibliografía).
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máis do 22% eran cataláns, mentres que os galegos sumaban o 4’2%. Os primeiros 
milleiros chegaron a Veracruz a mediados de 1939 nos buques Ipanema, Mexique e 
Sinaia. Politicamente, o 13% eran republicanos, o 20% socialistas e o 7% nacionalis-
tas. Procedían dos campos de refuxiados de Francia, onde sobreviviran en terribles 
condicións. Da instalación en México ocupábanse as organizacións SERE (Servicio de 
Evacuación de Republicanos Españoles) e JARE (Junta de Auxilio a Refugiados Espa-
ñoles). Juan Negrín e Indalecio Prieto dirixían estas organizacións27.

O exilio galego representa unha nova dimensión da Galicia peregrina, que agora 
deixa a terra por razóns políticas e despois da desfeita da Guerra Civil española 
(1936-39). Son, efectivamente, refuxiados políticos galegos os que, entre 1939 e 1945 
chegan a México. Ben cedo a convivencia anímase nas inevitables tertulias de café 
das que fai memoria Ramón Esturao Calvo: “Enseguida se formaron peñas en los 
cafés, había en el Café París, en el Venecia costaba veinte centavos el café, el Betis, 
el Tupinamba, el Papagayo, en fin, había varios, esto lo instauramos los españoles 
porque los mexicanos estaban acostumbrados a reunirse en las cantinas. Y allí, en los 
cafés, nos pasábamos las horas gobernando España a control remoto”28. Un ambiente 
de elevada fervenza política caracterizou a estadía dos exiliados nos primeiros anos, 
de acordo co novo testemuño do comandante Esturao29: “En cuanto a la vida polí-
tica, yo iba a todas las conferencias que daban los catedráticos, estábamos muy pen-
dientes de cuando hablaba Prieto o don Diego Martínez Barrio, de cuando hablaba 
Ruiz Funes de Derecho Penal, o llegaba de Estados Unidos don Fernando de los Ríos 
y pronunciaba una conferencia. También asistía a los mítines que se daban del Par-
tido Comunista, pero allí se acabó. Por otro lado, también concurríamos a los centros 
españoles, sobre todo al Fogar Galego, también Ateneo”30.

A partir de 1946 a emigración adquire de novo o seu clásico papel. Inmigrantes 
e refuxiados políticos relaciónanse31 e configuran grupos onde as motivacións da 
relación dos integrantes é diferente. Co paso do tempo non faltarán discusións e 
enfrontamentos debidos ás diferenzas políticas. En todo caso, o grupo de galeguistas 
era pequeno, reducido. Nucleouse arredor de organizacións unitarias de inspira-
ción comunista como Alianza Nazonal Galega (1942) na que confluían socialistas, 
comunistas, cenetistas e republicanos de diversa filiación ideolóxica ou partidista. A 
alianza creou o Fogar Galego e o Ateneo de Galicia (este, presidido por Amancio 
Bolaño Isla). Os nacionalistas galegos desenvolveron actividades culturais, docentes 

27  A afirmación da excelente acollida dos exiliados españois en México na etapa do presidente Lázaro 
Cárdenas, debe e pode ser matizada como acontece no testemuño dun daqueles exiliados, Delgado Gurriarán, 
que co paso do tempo lembrará que na prensa mexicana “se publicaban muchos artículos en contra de los exi-
liados políticos españoles diciendo que veníamos a sacarle el pan a los trabajadores mexicanos, todo lo malo que 
ocurría nos lo achacaban a nosotros” (citado en Enriqueta Tuñón Pablos, op. cit., p. 507)

28  vx. Enriqueta Tuñón Pablos, op. cit., p. 506
29  Ramón Esturao Calvo, natural de Bastavales, estudou dereito na Universidade de Santiago e no ano 

1936 viaxou a Cuba. Participou na Guerra Civil española ás ordes do xeneral Enrique Líster e foi un dos galegos 
que chegou a México no Ipanema. Afincado en Guadalajara, na antiga Nova Galicia, traballou na contribución 
dos mexicanos á Guerra Civil española. Falece en México en 2002. Temos noticias da súa biografía no traballo 
de Elixio Villaverde “De Francia a México: a incerta travesía existencial dos refuxiados republicanos galegos” en 
Actas do Congreso Internacional “O exilio galego”, op. cit., pp. 1965-2012.

30  Op. cit., p. 508
31  Recoñece Ramón Esturao, a respecto da convivencia entre emigrantes e exiliados que “El encuentro 

con los de la colonia antigua, era de discusión porque ellos eran muy franquistas y nosotros antifranquistas pero 
fuimos caminando, fuimos conociéndonos y entonces vino la amistad que rezó por encima de lo político y así, 
muchos de ellos empezaron a emplearnos...” (En Enriqueta Tuñón Pablos: op. cit., p. 507).
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e de lecer a través do Padroado da Cultura Galega, que –como xa anotamos– impul-
sou varias publicacións periódicas voceiras do seu ideario. Patrocinou tamén o 
Padroado programas de radio como “Hora da Cultura Galega”, ao que xa fixemos 
referencia, organizado por Elixio Rodríguez e Roxelio Rodríguez de Bretaña. Houbo 
tamén unha delegación de Galeuzca en México da que F. Delgado Gurriarán foi un 
dos seus representantes.

Lectura de interese para entender o contexto cultural de Saudade é o capítulo 
sete do libro de Mª Xosé Rodríguez Galdo –Galegos en México. Pasado e presente 
(2004)– onde percorre a presenza en terras mexicanas, case sempre en calidade de 
exiliados, de figuras como os escritores Valle-Inclán, R. Dieste ou Lourenzo Varela; 
pintores como Arturo Souto e Francisco Miguel; investigadores e profesores universi-
tarios como Alejandro Otero Fernández, Ramón Iglesia Parga ou Bibiano Fernández-
Osorio Tafall; músicos como Xesús Bal y Gay ou Xesús Dopico Barreiro; xentes do 
mundo cinematográfico como Carlos Velo32 ou Juan Orol; fotógrafos como os irmáns 
Mayo (Julio e Cándido Souza e Faustino e Pablo del Castillo); etc. Varios dos citados 
colaboran nas páxinas de Saudade.

PRENSA GALEGA

Contrariamente ao que adoita acontecer en países como Cuba ou Uruguai, onde 
a prensa galega é creación de emigrantes galegos e, case sempre, voceira das súas 
institucións societarias (centros, casas, lares, irmandades, etc.), en México esa prensa 
nace no seo dos exiliados, posúe un marcado acento político e está protagonizada 
por republicanos, nacionalistas, socialistas e comunistas aos que a guerra civil espa-
ñola (1936-39) levou ao país presidido por Lázaro Cárdenas na etapa que vai de 1934 
a 1940. Precisamente é a década 1940-1950 a que ve o agromar destas publicacións, 
que chegan a un total de once cabeceiras.

O Partido Galeguista, a Comisión galega do Partido Comunista español, o Grupo 
Saudade-Irmandade Galeguista, o Padroado da Cultura Galega, a Alianza Nazonal-
Galega ou o Centro Gallego de México son organismos –políticos, societarios– emi-
sores de cabeceiras que evidencian a súa orixe galega: Anduriña (1948), Compostela 
(1967), Galicia (1943), Nova Galicia [1968], Saudade (1942) ou Vieiros33 (1959). De 
todas elas é Vieiros a máis e mellor coñecida. Difundida nunha edición facsimilar34, 
Vieiros impresiona no artístico polas ilustracións (Castelao, L. Seoane, J. Díaz Pardo, 
A. Souto, Carlos Maside ou Xaime Quesada están entre os seus ilustradores), ás que 
temos que sumar un envexable conxunto de colaboracións escritas que desenvol-
ven un amplo abano de temas e formas (desde o lirismo do verso ata o pensamento 
político, social e cultural, todo centrado en Galicia) nas sinaturas de Otero Pedrayo, 
Ramón Piñeiro, X.L. Méndez Ferrín, Cabanillas, V. Paz Andrade, Núñez Búa, López 
Cuevillas, F. Delgado Gurriarán, Elixio Rodríguez, Carlos Casares, L. Carré Alvare-

32  Redactou integramente as páxinas do nº 1 da revista Terra e tempo, impresa en México e distribuída 
clandestinamente en Galicia. Esta publicación era voceira da UPG, da que Velo foi un dos fundadores, ao mesmo 
tempo que axudaba á recuperación de Galeuzca no exilio Méxicano.

33  De acordo coa información aparecida en Vieiros (nº 2, 1962), houbo tamén un Vieiros galego na 
Arxentina que apareceu, con textos en galego e portugués, no ano 1962. Arturo Souto ilustraba a cuberta do seu 
número 1, de cuxa saída deu conta o seu homónimo de México.

34  Vieiros, edición facsimilar, Vigo: A Nosa Terra, 1989. Nota prologal de Margarita Ledo Andión.



29

llos e moitos outros. O Padroado da Cultura Galega, responsable desta publicación, 
tivo outras voceiras como o Boletín Informativo (1966) ou a xa citada Nova Galicia, 
que só tirou cinco números, todos eles en 1968.
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Os comunistas galeguistas lanzaron en 1943 o mensuario Loita, en galego, 
dirixido por Luís Soto, radicalmente antifranquista e partidario da unión das forzas 
antifranquistas vehiculada pola Alianza Nazonal Galega35, que tivo en Galicia (1943), 
dirixida por J. García Gómez, o seu órgano de difusión, unitarista e antifranquista 
igualmente. No mesmo 1943 os comunistas publicaron Loita, como xa dixemos, e 
conxuntamente tiveron un efémero Boletín Gallego de Información para espallar 
a política do P.C. galego en México. Páxinas societarias foron unicamente as de 
Anduriña (194�; segunda época, 1990), voceira do Centro Gallego de México D.F. e 
dirixida inicialmente por José Luis Sánchez. O labor, as actividades da entidade son 
aquí prioritarias sen esquecer temas e asuntos galegos. Por fin, neste mesmo terreo, 
rexistramos iniciativas individuais levadas por Alejandro Finisterre. Referímonos a 
Compostela (1967), “Revista de Galicia”, bilingüe e de número único con máis de 900 
páxinas. As páxinas de creación literaria e de lingua complétanse coas dedicadas a 
lares e centros galegos de México ou coas que se ocupan do III Congreso da Emi-
gración Galega que tivo lugar en Santiago. Textos da autoría de Florencio Delgado 
Gurriarán, Xesús Bal y Gay, Arturo Souto, Ramón Villar Ponte, Jesús Dopico, Aman-
cio Bolaño ou Uxío Souto figuran como colaboracións neste volume.

Cómpre facer mención aquí da “Revista de poesía universal” Ecuador 0º, 0’, 0’’, 
publicación creada por Alejandro Finisterre, que dedicou un número especial (1965) 
á poesía galega. Trátase dunha escolma de poetas galegos contemporáneos onde 
están representados –en galego ou castelán– case un cento de sinaturas (Cunqueiro, 
Risco, Otero Pedrayo, Díaz Jácome, Díaz Castro, V. Paz Andrade, etc.). Amplo espazo 
ocupan as ilustracións (fotografías, debuxos, gravados, etc.), que son obra de Col-
meiro, Castelao, Díaz Pardo, L. Seoane, A. Faílde e de fotógrafos como A. Fisterre ou 
Ksado.

A consideración de conxunto deste material hemerográfico non fai senón salien-
tar a presenza de colaboradores literarios que frecuentaron as páxinas da nosa prensa 
emigrante no alén mar: Otero Pedrayo, Manuel María, R. Rey Baltar, Valentín Paz 
Andrade, Cunqueiro, Cabanillas, X. Álvarez Gallego, E. Blanco Amor, R. Villar Ponte, 
Pura Vázquez, Suárez Picallo, L. Cuevillas, Ramón Piñeiro, xunto con artistas plásti-
cos como Castelao, Seoane, Díaz Pardo, A. Souto, A. Faílde, Maside e outros. A estes 
nomes que vemos en Vieiros, Saudade, Compostela ou Ecuador 0º, 0’, 0’’ hai que 
engadir, como galegos –intelectuais, artistas– exiliados en México e colaboradores na 
prensa político-cultural galega editada naquel país, os nomes de Florencio Delgado 
Gurriarán, Xesús Bal y Gay, José Caridad Mateo36, Alejandro Campos Ramírez (Ale-
jandro Fisterre), Juan López Durá, Luís Soto Fernández, Santiago Álvarez, Francisco 
Comesaña, Carlos Velo, Lois Tobío Fernández, Elixio Rodríguez, Roxelio Rodríguez 
de Bretaña, ademais dos escultores Arturo Souto Feijoo (tamén pintor) e Uxío Souto. 
Outros galegos significativos viviron exiliados en México: o poeta Ángel Lázaro, o 
editor José Mª González Porto, o catedrático Bibiano Fernádez Osorio Tafall, o histo-

35  Creada en setembro de 1942, proclamouse representación auténtica da Galicia no exilio. Enfrontada ao 
fascismo, publicou un documento de Bases políticas onde se restauraba a legalidade republicana, a constitución 
de 1931 e o Estatuto da Nazonalidade Galega. Os integrantes da alianza pertencían a múltiples grupos de esquer-
das.

36  José Caridad Mateo: foi un dos fundadores, xunto a Manuel Porteiro Viñas, Arturo Souto Alabarce e 
Carlos Velo, en 1949, do Ateneo Español de México, que promovía actividades culturais e daba acobillo aos exi-
liados.
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riador Ramón Iglesias Parga, o fotógrafo Francisco Souza, o médico Alejandro Otero 
Fernández, os xornalistas e escritores ferroláns Fernando e Víctor Rico Galán e Víctor 
Rico González así como Julio Sesto, escritor, Ramón Cabanillas Álvarez, xornalista e 
Julio Sanz Sáinz, editor e xornalista.

PRENSA MEXICANA

Unha referencia sequera breve á prensa mexicana nas décadas en que apare-
ceu Saudade (1942-1953), referencia que debe encabezar Excelsior (1917), fundado 
por Rafael Alducín, que desde 1932 funciona en réxime de cooperativa. Nos anos 

Urbano Lugrís ilustrou Ecuador 0º, 0’, 0’’



32

cincuenta dirixiuno Rodrigo de 
Llano. Nos anos setenta tiraba 
146.000 exemplares. é un xor-
nal conservador, independente 
e crítico. Longa xeira tivo tamén 
El universal (1916), pertencente 
á familia Lanz Duret ata 1976. 
Apoiou o proceso revolucio-
nario do país e foi pioneiro da 
prensa industrial. De orientación 
liberal-conservadora, foi un dos 
dez máis vendidos de México, 
tirando 90.000 exemplares nos 
anos noventa do pasado século. 
Compañeiro deles é La Prensa 
(1928), o xornal máis vendido, 
que tiraba 300.000 exemplares 
a finais dos noventa. Trátase 
dun xornal populista que per-
vive baixo a fórmula coopera-
tiva. En fin, o cuarto gran diario 
é El Nacional Revolucionario, 
que chegou aos 120.000 exem-
plares. Foi sempre defensor do 
PRI e propiedade estatal.

En 1936 Ignacio F. Herre-
rías funda Novedades, matutino 
moi lido (chegou aos 210.000 exemplares diarios) e pouco despois (1938) aparece o 
progresista El Popular, directamente relacionado co mundo obreiro e desaparecido 
en 1961. Tamén en 1938 xorde La Voz de México, o máis importante voceiro do Par-
tido Comunista mexicano, desaparecido en 1969. Xa en 1941 nace Esto, que é o gran 
xornal deportivo do país nos anos setenta, con 200.000 exemplares de tiraxe. Ao seu 
carón, Ovaciones (1947), que chegou á súa mesma tiraxe. En 1953 Cine Mundial 
informaba dos espectáculos para ofrecer despois información xeral. México D.F. era 
unha capital con moita prensa, caso tamén de Bos Aires. Nas décadas 1940-50 esa 
prensa era de signo oficialista e estaba controlada polo goberno, que na etapa pre-
sidencial de Lázaro Cárdenas fíxose co monopolio do papel (tiña o 60% das accións 
da Empresa Nacional papeleira). Estaba, ademais, a cuestión da propaganda institu-
cional e das grandes empresas relacionadas coas gobernos do PRI. Nos anos setenta 
comeza un proceso de apertura.

Nos diferentes estados e cidades houbo importantes xornais. Así, en Guadala-
jara aparecía en 1942 El Occidental, e nos anos cincuenta El Sol de Guadalajara. En 
Monterrey circulaba desde 1919 El Porvenir e en 1938 nacía El Norte, que chegaba 
aos 125.000 exemplares. En Puebla tiñan desde 1935 o Diario de Puebla, o máis lido 
de todos, e nos anos cincuenta circulaban La Voz de Puebla, El Sol de Puebla, Aristos 
ou La Opinión. A lectura da prensa era un feito relevante aínda nos pobos peque-
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nos, que tiñan ata dous ou tres xornais. Así en Cananea (Sonora), nos anos cicuenta, 
mantíñanse La Palabra, El Intruso e El Sol del Bajío; en Ciudad Obregón (Sonora) 
líanse Heraldo del Yaqui e Diario del Yaqui; en Hermosillo (Sonora), El Imperial, El 
Pueblo, El Regional e La Opinión. En Villahermoso (Tabasco), editábase La Tarde, e 
na mesma década dos corenta (fundado en 1943), Rumbo Nuevo. En 1954, de acordo 
coa estatística da UNESCO manexada por Checa Godoy37, había en México 162 xor-
nais activos, que en 1965 sumaban xa 220.

37  Antonio Checa Godoy, Historia de la prensa en Iberoamérica, Sevilla: Alfar, 1993; pp. 427-441





3. ALGUNHAS VALORACIóNS

Un anómalo baleiro –“unhos anos de ausenza”– de oito anos entre dúas xeiras 
da publicación (1942-1952 son datas de inicio e reinicio de Saudade), unha modesta 
sinxeleza en deseño e ilustración, unha xa tópica curta existencia sempre ameazada 
por unha precaria economía son datos pouco positivos para esta Saudade primeira 
e pioneira38 entre as publicacións dos galegos exiliados39 en México, nucleados no 
Grupo Saudade e na Irmandade Galeguista, procedentes de filiacións políticas diver-
sas pero sempre de esquerdas, esparexidos pola xeografía do México de Lázaro 
Cárdenas (Veracruz, Guadalajara, Cuernavaca, Durango, Uruapán) que non tardaron 
en entenderse e facer amizade cos seus paisanos emigrantes, xentes de dereitas con 
frecuencia que os acolleron e lles deron traballo, aínda que rifaran con eles, entre os 
que non faltaban simpatizantes do franquismo.

Saudade xurdiu na fervenza política do exilio, no galeguismo de resistencia e 
afirmación identitaria, na lembranza de mitos como Castelao ou Rosalía, na vivencia 
da saudade e na declarada oposición ao réxime franquista. Suma de raíces culturais, 
conciencia galeguista e saudade foi a revista no seu primeiro trienio (1942-44); na 
súa segunda etapa (1952-53), malia a declaración de non subordinarse a “postula-
dos estreitos no orde político, económico ou inteleitual” (“Editorial” do número 5 
bis, 1952) o incremento da politización, da ideoloxización das páxinas é máis que 
notable, e así mesmo acontece coa radicalización dos posicionamentos. Froito desta 
evolución de actitude é o peso que adquiren textos e achegas de signo combativo, 
reivindicativo, de loita e oposición aos acontecementos da Galicia interior, franquista 
e irredenta; que tentaba afogar as contadas iniciativas galeguizadoras (a de Galaxia 
entre elas) que estaban a se producir.

Saudade ten máis de unha similitude con Vieiros (1959), continuadora da súa 
liña e moito máis afortunada na súa difusión grazas á edición que hai anos fixo A 
Nosa Terra coa colaboración de Margarita Ledo Andión. Saudade viviu, pola con-
tra, no esquecemento malia o seu indiscutible interese: mantivo aceso o facho do 
idioma –do idioma escrito, instalado nas páxinas da nosa prensa no exilio mexi-
cano– grazas ao esforzo e a vontade dos galegos exiliados, que son a case práctica 

38  Esta condición de publicación temperá, pioneira, foi destacada por Alonso Montero ao subliñar que 
“Con criterio cronolóxico, hai que empezar pola revista Saudade (Verba galega nas Américas) que editou sete 
números nas súas dúas épocas (1942-1944 e 1952-53). Habería que destacal-as colaboracións poéticas de Rodrí-
guez de Bretaña e Delgado Gurriarán” (X. Alonso Montero, op. cit., p. 145).

39  Se Arxentina foi o país máis beneficiado polo feito do exilio galego, México foino polo exilio español 
en xeral. Bos Aires e México D.F. foron as capitais culturais e políticas do exilio galego e nelas os galeguistas 
organizaron sociedades políticas (padroados, ateneos, alianzas) nas que se reagruparon e deron pulo a inconta-
bles iniciativas publicísticas, bibliográficas, artísticas e culturais de todo tipo.

35
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totalidade das máis de 40 sinatu-
ras que concorren na revista e, 
desde logo, o corpo de redac-
tores que a fixeron posible. A 
case inexistente colaboración do 
galeguismo da Galicia interior, 
característica de Saudade, está 
positivamente corrixida en Viei-
ros. Florencio Delgado Gurria-
rán, Roxelio Rodríguez de Bre-
taña, Manuel Porteiro Viñas, Luis 
Soto Fernández, Carlos Velo, 
Ramón Cabanillas Álvarez ou 
Marcial Fernández son nomes 
fundamentais dos que levaron 
adiante Saudade.

Estes que anotamos son 
nomes que aparecen directa-
mente en Saudade ocupando 
un lugar concreto (colabora-
dor, redactor, director, editor) 
na publicación. Na intrahistoria 
da revista, Delgado Gurriarán 
ofrece algunha variante cando 
lembra que “O ano 1942 saca-
mos á luz Saudade, verba galega 
nas Américas. Fomos pais dela, 

entre outros, Carlos Velo, hoxe soado director de cine, o Illa Couto, o Cabanillas fillo, 
o Xermán Rañó, o Andrés Valín e máis eu”40.

No que aos contidos atinxe, xa revisamos temas e motivos sempre e todos eles 
de raigame galega, clásicos da prensa galeguista cultural e política promovida polo 
amplo espectro das esquerdas que agrupaban os transterrados galegos en México 
para os que Saudade foi un primeiro vínculo de irmandade ideolóxica, unha ponte 
do galeguismo, unha canle comunicativa vital, sentimental e de loita común. En 
certeira síntese precisa Xosé M. Maceira41 que “A súa estratexia ideolóxica e cultural 
está alonxada da erudición estética ou de calquera elitismo; afirmándose na liña do 
galeguismo e da afirmación historicista, do perpetuo regreso aos acontecementos 
pasados. O celtismo, o atlantismo, a saudade ou a emigración son constantes deste 
primeiro momento (...) resulta interesante o esforzo por vincular toda a colectividade 
galega co compromiso cultural e galeguista”. 

Algunha anécdota en materia de lingua nesta Saudade que consideramos orixi-
nariamente monolingüe, agás algúns textos traducidos ou dous ou tres en castelán. 
Pois ben, orgulloso como estaba da súa Saudade “chea de dinidade lingüística, 

40  Ricardo Gurriarán, Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e gale-
guista, Sada (A Coruña): do Castro, 1999, p. 160 

41  A literatura galega no exilio, Vigo: do Cumio, 1995; pp. 208-209.
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escrita nunha linguaxe enxebre, limpa...” Gurriarán non levou ben as palabras de 
Luis Soto: “Saudade era bilingüe, e aínda sendo unha esgrevia revista tiña un feble 
tono político e cultural”42. As afirmacións de Soto crearon unha resposta crítica de 
Gurriarán e unha ruptura e posteriores enfrontamentos entre os dous.

Investigadores da nosa prensa, estudosos da emigración e do exilio, colabora-
dores de Saudade, historiadores da literatura galega e outros teñen deixado notas de 
caracterización (directas ou contextuais, interpretativas e valorativas) de Saudade, 
unha adiantada nun tempo en que o pensamento dos exiliados era de esperanza 
certa que eles mesmos desexaban: o réxime de Franco non podía durar. Esperanza 
fallida, como o tempo demostrou, co conseguinte cambio de actitude, pero tamén 
coa vontade de loita ergueita. Saudade navegou por aqueles anos de tránsito e 
soubo manter firmes os seus principios, incrementando se cadra o volume da súa 
voz, a atención crítica á actualidade, a actitude combativa cara ao franquismo. Logo 
chegou Vieiros. Pero esa é unha historia máis e mellor coñecida. Esta edición facsi-
milar quere contribuír á posibilidade de situar Saudade no lugar que merece facili-
tando a súa lectura íntegra e directa. 

42  En Teima, nº 25, 2-9 de xuño de 1977 (continúa no nº 26). Citado en Ricardo Gurriarán, op. cit., p. 238
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– “Canción do Esprito do Lago”, s.s, p. 16, [poemas]

– “Fontes de forxas da fala: Cantigas de humor”, s.s, pp. 27-30, [poema]

– “Os Amores do Moucho e a Laberca”, s.s, p. 30, [poema]

NúMero 5, (AGosTo-1944)

– “Saudo”, s.s, [sen páxinar]

– “Homenaxe”, s.s, [sen páxinar]

– “Cantiga de vellas”, Ramón del Valle-Inclán, [p. 1], [poema]

– “Galiza e Valle-Inclán”, Castelao, pp. 2-6

– “Unha lembranza de Valle-Inclán”, Alfonso Reyes, pp. 7-8
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– “In memoriam: Valle-inclanescas”, Manuel Porteiro Viña, pp. 9-10

– “O Capricho Hespañol e Galiza”, Xesús Dopico, pp. 11-13, [Traducido por 
Saudade]

– “Poema gaélico”, s.s, p. 14, [poema]

– “Namorado da auga viva”, Bieito Búa Rivas, p. 15, [poema]

– “Nouturnal poético”, Roxelio R. de Bretaña, p. 16, [poema]

– “Fontes e forxas da fala: Romanza do Conde Laíño”, s.s, p. 17, [poema, reco-
llido por Roxelio R. de Bretaña]

– “Notas sobre o P. Feixóo”, s.s, p. 18

NúMero 5 (bis), (núMero eisTrAordinArio, DíA dA PATreA, 1952)43

– “Editorial”, s.s, pp. 1-2

– “España es Galicia”, Rafael Cardona, pp. 3-4

– “De «Sempre en Galiza»: Ten Galiza hábitos psicolóxicos reflexados n-unha 
comunidade de cultura?”, Castelao, pp. 5-6

– “Encomenda”, Manuel Curros Enríquez, p. 7, [poema]

– “A Derradeira Pirueta dos Bugallido (Relato Pantástico)”, Marcial Fernández, 
pp. 8-13

– “Canto a Roma”, Ramón Cabanillas, pp. 14-15, [poema]

– “Encol do Centenario de Curros Enríquez”, Luís Soto Fernández, pp. 16-17

– “Poetas novos: Tres poemas: «Cantiga da angunia orfa», «Ai amar... Ai amor...», 
«Cantiga da arela deserta», Roxelio Rodríguez de Bretaña, pp. 18-19, [poemas]

– “Himno galego (con partitura)”, s.s, pp. 20-21

– “Aguillóns: Pingueiras que recoller”, Manoel Porteiro Viñas, p. 22

– “Da Galiza Infinda (libro proúximo a aparecer): «Nemórame o feitizo do 
tesouro», «Vello almanaque», «Bocarribeira valdeorresa»”, Florencio Delgado 
Gurriarán, p. 23, [poemas]

– “Nas cadeias da saudade: A chamada da terra”, Edmundo Lorenzo, p. 24

– “Lembrando a terra: O Noso Ramón (A Ramón Suárez Picallo, o fillo do 
zoqueiro de Veloi)”, Serafín García, p. 25

– “Verbas do Irmán Rodolfo Prada no segundo ano da morte de Castelao”, s.s, 
pp. 26-27

– “A gaita galega”, Rosalía de Castro, pp. 28-29, [poemas]

– “Ausenza”, Basilio Bernárdez, pp. 30-31

– “Revista de libros”, s.s, p. 31

– “Dos bardos das edades: Paralelidade entre o mito do Sant-Iago i-o de San 
Patricio”, Félix Martín Iglesias, pp. 32-34

43  Erro na numeración. é, en realidade, o número 6, penúltimo da revista, que citamos como 5 (bis).
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– “Verbas prenunciadas polo irmán Roxelio Rodríguez de Bretaña, Segredario 
Xeral da Irmandade Galeguista de México, na ceia homaxe a Marcial Fernán-
dez pol-a pubricación do seu libro Trascendencia y hondura de Castelao...”, 
s.s, pp. 35-36

– “Verbas de agradescimento”, s.s, p. 36

– “Resposta de Marcial Fernández na ceia homaxe que lle foi ofrecida pol-o 
grupo «Irmandade Galeg[u]ista de México»...”, Marcial Fernández, pp. 37-38

– “Severino Pellit”, s.s, p. 38

– “El mirlo”, Xesús Dopico, p. 39, [poema]

– “Escoita galego. Irmán Galego. Chamada”, s.s, [contracuberta]

NúMero 7, (NúMero eisTrAordinArio, DíA dA TerrA, XuLLo-AGosTo 1953)

– “Editorial”, s.s, pp. 1-2

– “En col da «morriña»”, Manoel Porteiro Viña, p. 3

– “Do poeta «Da Galiza Infinda»: A galega en París, Camiño da serra”, Florencio 
Delgado Gurriarán, p. 4, [poemas]

– “A Gaita Galega ten máis de vinte séculos de estoria e tamén a zanfona é o 
noso instrumento popular”, Faustino Santalices, pp. 5-8

– “Alexandre Bóveda”, s.s, 
p. 8

– “De «Sempre en Galiza»”, 
Castelao, p. 9

– “A universalidade de Cas-
telao”, Luis Soto Fernán-
dez, pp. 10-11

– “Un Galego de Pedra”, 
Armando Rey Romalde, 
pp. 12-14

– “Dous poemas: Xeografías, 
Orixen da saudade”, Pura 
Vázquez, p. 15, [poemas]

– “Un Home de Concencia”, 
Ben-Cho-Shey, pp. 16-17

– “Poetas novos: Noite cru-
del sen remate, Non sei si 
é ela”, Roxelio Rodríguez 
de Bretaña, p. 18, [poe-
mas]

– “Sempre en Galiza”, Caste-
lao, pp. 19-20
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– “Castelao. Verba inmorrente da Galiza”, s.s, p. 21

– “Lendo a Castelao: As Cruzes de Pedra na Galiza”, Félix Martín Iglesias, p. 22

– “Na morte de Castelao: ¿De que morreu a nosa prenda?”, Ramón Cabanillas, p. 
23, [poema]

– “Unha ofensa pr-os galegos. Un rifeño Capitán Xeral da Galiza”, s.s, p. 24

– “Folerpas. Coma eu a vexo”, Xesús Dopico, p. 25

– “Aguillóns. Esguellos”, Madove, pp. 26-27

– “Poetas vellos: Pero Meogo”, p. 28, s.s, [poema]

– “Poetas vellos: Mendiño”, p. 29, s.s, [poema]

– “En col a Unhas Trasmisións do Patronato da Cultura Galega de México”, s.s, 
p. 30

– “Letras de loito”, s.s, p. 31

– “El problema de las nacionalidades hispánicas”, A. Rovira i Virgili, pp. 32-37

– “Fontes e forxas da fala: locucións galegas”, Leandro Carré Alvarellos, pp. 38-
39

B)  COLABORADORES44

áLVArez GALLeGo, xerArdo

– “Treitos de un ensaio en col a psicopatoloxía do emigrante”, nº 3, pp. 8-12

ben-Cho-shey (xosé rAMón e Fernández-oxeA)

– “Un Home de Concencia”, número día da terra 1953, pp. 16-17

bernárdez, bAsiLio

– “Ausenza”, número día da patrea 1952, pp. 30-31

brAGA, TheophiLo

– “... a Galiza é a provincia máis duramente submetida...”, nº 3, p. 12

búA riVAs, bieiTo

– “Vida e verba de Maneolón de Gándara”, nº 1, pp. 9-10

– “Lembranza viva: O Crime de Carballal”, nº 4, pp. 19-20

– “Namorado da auga viva”, nº 5, p. 15, [poema]

C. V. (Carlos Velo)

– “Roberto Nóvoa Santos, o primeiro dos biólogos galegos contemporáneos...”, 
nº 3, pp. 6-7

44  Cómpre precisar que algúns nomes –ilustres non poucos deles– que figuran na nómina de colabora-
dores de Saudade non deixaron achega ningunha nas súas páxinas. Así acontece con A. Vilanova, Bal y Gay, E. 
Blanco Amor, A. Cunqueiro, Emilio Pita, López Durá, Sebastián González, R. Martínez López e algúns outros.
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CAbAniLLAs (enríquez), rAMón

– “Canto a Roma”, número día da patrea 1952, pp. 14-15

– “Na morte de Castelao. ¿De que morreu a nosa prenda?”, número día da terra 
1953, p. 23

CAbAniLLAs áLVArez, rAMón

– “A parrea”, nº 2, pp. 11-13

– “Vellas lembranzas: O Cego de Padrenda”, nº 4, pp. 11-12

CArdonA, rAFAeL

– “Galicia pensadora e camiñante”, nº 1, pp. 3-4

– “España es Galicia”, número día da patrea 1952, pp. 34

CArré ALdAo, (uxío)

– “Conto popular: Inxenio”, nº 3, p. 23

CArré ALVAreLLos, LeAndro

– “Fontes e forxas da fala: locucións galegas”, número día da terra 1953, pp. 38-
39

CAsTeLAo

– “Galiza e Valle-Inclán”, nº 5, 
pp. 2-6

– “De «Sempre en Galiza»: Ten 
Galiza hábitos psicolóxicos 
reflexados n-unha comuni-
dade de cultura?”, número día 
da patrea 1952, pp. 5-6

– “De «Sempre en Galiza»”, 
número día da terra 1953, p. 9

– “Sempre en Galiza”, número 
día da terra 1953, pp. 19-20

CAsTro, rosALíA de

– “A gaita galega”, número día 
da patrea 1952, pp. 28-29

Curros enríquez, MAnueL

– “Encomenda”, número día da 
patrea 1952, p. 7

deLGAdo GurriArán, FLorenCio

– “Noiturno da noiva jarocha”, 
nº 1, p. 2
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– “Pintura de feira”, nº 2, pp. 9-10

– “Poemas da Galiza infinda: (Notas pra unha xeografía metafórica de Galiza), 
«¡Galicia é infinda!...», «Rumba», «Pandeirada»”, nº 4, pp. 16-17

– “Os gaiteiros de Montgomery”, nº 4, p. 18

– “Da Galiza Infinda (libro proúximo a aparecer): «Nemórame o feitizo do 
tesouro», «Vello almanaque», «Bocarribeira valdeorresa»”, número día da patrea 
1952, p. 23

– “Do poeta «Da Galiza Infinda»: A galega en París, Camiño da serra”, número 
día da terra 1953, p. 4

dopiCo, xesús

– “En col da música popular galega”, nº 3, pp. 13-15

– “O Capricho Hespañol e Galiza”, nº 5, pp. 11-13, [Traducido por Saudade]

– “El mirlo”, número día da patrea 1952, p. 39

– “Folerpas. Como eu a 
vexo”, número día da 
terra 1953, p. 25

Fernández, MArCiAL45

– “Nota a «Follas Novas»”, 
nº 1, pp. 5-8

– “Valores galegos no des-
terro. Arturo Souto”, nº 3, 
pp. 18-19

– “Un fondo e un perfil: 
Galiza e Castelao”, nº 4, 
pp. 5-7

– “A Derradeira Pirueta dos 
Bugallido (Relato Pan-
tástico)”, número día da 
patrea 1952, pp. 8-13

– “Resposta de Marcial Fer-
nández na ceia homaxe 
que l le foi  ofrecida 
pol-o grupo « I rman-
dade Galeg[u]ista de 
México»...”, número día 
da patrea 1952, pp. 37-38

45  Ferrolán de nacemento, Marcial Fernández (1903-1963) fora director do corpo de carabineiros e, xa en 
México, colaborador de Saudade e Vieiros.
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GArCíA, serAFín

– “Lembrando a terra: O Noso Ramón (A Ramón Suárez Picallo, o fillo do 
zoqueiro de Veloi)”, número día da patrea 1952, p. 25

GArCíA GóMez, xohAn

– “Inquedanzas”, nº 2, p. 15

Grupo sAudAde

– “Saudade”, nº 1, p. 1

– “Saudade está en débeda...”, nº 2, [p. 2]

iLLA CouTo, rAMiro

– “O problema lingüístico de Galiza”, nº 4, pp. 13-15

LAMAs de iLLA CouTo, ChiTA

– “Poetas novos: Hoxe foise o meu amor”, nº 3, p. 16

López, CeLesTino46

– “Un Aventureiro Galego no Amazonas”, nº 4, pp. 23-24

Lorenzo, edMundo

– “Nas cadeias da saudade: A chamada da terra”, número día da patrea 1952, p. 
24

MACíAs, o nAMorAdo

– “Poetas vellos: Cativo, da miña tristura...”, nº 2, p. 14

MAdoVe (MAnueL VenerAndo porTeiro ViñAs)

– “Aguillóns. Esguellos”, número día da terra 1953, pp. 26-27

MArTeLo pAuMán, eVArisTo

– “Tivemos muita cencea...”, nº 3, p. 25, [fragmento]

MArTín CódAx

– “Poetas vellos: E no sagrado en Vigo...”, nº 3, p. 17

MArTín iGLesiAs, FéLix

– “Dos bardos das edades: Paralelidade entre o mito do Sant-Iago i-o de San 
Patricio”, número día da patrea 1952, pp. 32-34

– “Lendo a Castelao: As Cruzes de Pedra na Galiza”, número día da patrea 1953, 
p. 22

46  En Vieiros (nº 2, 1962) recóllese unha nota de C.V.C. (Carlos Velo Cobelas) na que dá conta da publi-
cación da 2º edición do libro de Celestino López, La vida en el Amazonas, do que salienta o capítulo “O aventu-
reiro galego”.
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MiLLAres CArLo, AGusTín

– “O gran galego”, nº 4, pp. 3-4

MurGuíA, MAnueL

– “Aos poetas galegos...”, nº 1, p. 16, [fragmento]

nóVoA sAnTos, roberTo

– “Páxinas póstumas”, nº 3, pp. 5-6

oTero pedrAyo, rAMón47

– “...Ausencia dunha ríxida dogmática...”, nº 3, p. 25, [fragmento]

peLLiT VAreLA, seVerino

– “Galiza Agrícola e Gadeira”, nº 4, pp. 21-22

pondAL, eduArdo

– “Hino galego”, nº 4, p. 1

porTeiro ViñAs, MAnueL

– “Os «Ciclos Económicos»”, nº 3, pp. 20-21

– “Esbozos: Outeando no Porvir”, nº 4, pp. 8-10

– “In memoriam: Valle-inclanescas”, nº 5, pp. 9-10

– “Aguillóns: Pingueiras que recoller”, número día da patrea 1952, p. 22

– “En col da «morriña»”, número día da terra 1953, p. 3

porTo do río (FLorenCio deLGAdo GurriArán)

– “Louvanza do viño de Ourense”, nº 1, pp. 11-12

rey roMALde, ArMAndo

– “Un Galego de Pedra”, número día da terra 1953, pp. 12-14

reyes, ALFonso

– “Unha lembranza de Valle-Inclán”, nº 5, pp. 7-8

rodríGuez de breTAñA, roxeLio

– “Poetas novos: Valente saíu”, nº 3, p. 16

– “Foille Galego”, nº 4, p. 25

– “Nouturnal poético”, nº 5, p. 16

– “Poetas novos: Tres poemas: «Cantiga da angunia orfa», «Ai amar... Ai amor...», 
«Cantiga da arela deserta», número día da patrea 1952, pp. 18-19

47  Otero Pedrayo, Curros Enríquez e Cabanillas tiveron tamén xenerosa presenza nas páxinas de Vieiros.
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– “Poetas novos: Noite crudel sen remate, Non sei si é ela”, número día da terra 
1953, p. 18

roVirA i VirGiLi, A.

– “El problema de las nacionalidades hispánicas”, número día da terra 1953, pp. 
32-37

Sen sinATurA

– “Fontes e forxas da fala: Contos do liño. Contos dos bichos”, nº 1, pp. 13-16

– “Fontes e forxas da fala: As bodas do piollo e mais-a pulga”, nº 2, p. 16

– “Canzóns de mariñeiros: Vals de acordeóns. Pandeirada de Ons. Mariñada de 
Esteiro. Ruada de Noia. Mariñada de Rianxo. Alalá de Vilagarcía. Ruada de 
Estribela”, nº 2, pp. 17-18

– “Cantigas pra bailar: Canto dos maios. Roda de nenos. Bailado de mozas. Bai-
lado de mozos. Baile con són da muiñeira. Danza das pandeiradas de Nebra”, 
nº 2, pp. 19-20

– “Adiviñanzas”, nº 2, pp. 21-22

– “De todol-os elementos que fan que Galiza sexa unha unidade cultural...”, nº 
3, [p. 2]

– “Fontes e forxas da fala: A festa dos maios”, nº 3, p. 22

– “Refraneiro”, nº 3, pp. 24-
25

– “Notas”, nº 3, p. 26

– “O primeiro xornal galego 
foi o «Catón Composte-
lano», que apareceu no 
mes de Maio de 1800”, nº 
3, p. 26

– “O primeiro libro que se 
imprentou en Galiza foi o 
Misal de Monterrei, 1494”, 
nº 3, p. 26

– “Errata”, nº 3, p. 26

– “Hoxe é o día da nosa 
Terra e neste día univer-
sal de Galiza...”, nº 4, [sen 
páxina]

– “Notas en col dos ce[lta]s”, 
nº 4, p. 10
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– “Na Bretaña, como na Galia, os celtas...”, nº 4, p. 15, [Da Historia de Inglate-
rra de André Maurois]

– “Canción do Esprito do Lago”, nº 4, p. 16

– “Fontes de forxas da fala: Cantigas de humor”, nº 4, pp. 27-30

– “Os Amores do Moucho e a Laberca”, nº 4, p. 30

– “Saudo”, nº 5, [sen páxinar]

– “Homenaxe”, nº 5, [sen páxinar]

– “Poema gaélico”, nº 5, p. 14

– “Notas sobre o P. Feixóo”, nº 5, p. 18

– “Editorial”, número día da patrea 1952, pp. 1-2

– “Himno galego (con partitura)”, número día da patrea 1952, pp. 20-21

– “Verbas do Irmán Rodolfo Prada no segundo ano da morte de Castelao”, 
número día da patrea 1952, pp. 26-27

– “Revista de libros”, número día da patrea, p. 31

– “Verbas prenunciadas polo irmán Roxelio Rodríguez de Bretaña, Segredario 
Xeral da Irmandade Galeguista de México, na ceia homaxe a Marcial Fer-
nández pol-a pubricación do seu libro TrAsCendenCiA y hondurA de CAsTeLAo...”, 
número día da patrea 1952, pp. 35-36

– “Verbas de agradescimento”, número día da patrea, p. 36

– “Severino Pellit”, número día da patrea, p. 38

– “Escoita galego. Irmán Galego. Chamada”, número día da patrea 1952, [con-
tracuberta]

– “Editorial”, número día da terra 1953, pp. 1-2

– “Alexandre Bóveda”, número día da terra, p. 8

– “Castelao. Verba inmorrente d Galiza”, número día da terra 1953, p. 21

– “Unha ofensa pr-os galegos. Un rifeño Capitán Xeral da Galiza”, número día 
da terra 1953, p. 24

– “Poetas vellos: Pero Meogo”, número día da terra 1953, p. 28

– “Poetas vellos: Mendiño”, número día da terra 1953, p. 29

– “En col a Unhas Trasmisións do Patronato da Cultura Galega de México”, 
número día da terra 1953, p. 30

– “Letras de loito”, número día da terra 1953, p. 31

sAnTALiCes, FAusTino

– “A Gaita Galega ten máis de vinte séculos de estoria e tamén a zanfona é o 
noso instrumento popular”, número día da terra 1953, pp. 5-8
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soTo Fernández, Luís

– “Encol do Centenario de Curros Enríquez”, número día da patrea 1952, pp. 
16-17

– “A universalidade de Castelao”, día da terra 1953, pp. 10-11

VALLe-inCLán, rAMón deL48

– Cantiga de vellas, nº 5, p. 1

Vázquez, purA

– “Dous poemas: Xeografías, Orixen da saudade”, día da terra 1953, p. 15

Vázquez huMAsqué, AdoLFo49

– “Morriña”, nº 2, p. 8

VeLo, CArLos

– “Entroido enfeitizado”, nº 2, pp. 3-7

– “Na costa verdescente”, nº 4, pp. 1-2

48  Valle Inclán fixera dúas viaxes a México: a primeira, en 1892; a segunda, en 1921, como hóspede de 
honra do Goberno do país. En 1968 a revista Vieiros facíase eco da homenaxe ao escritor que lle dedicaba a 
UNAM (Universidade Nacional Autónoma de México) no nº XXI da súa revista.

49  Non era galego, mais pasara en Galicia os seus anos de neno. Colaborou en Vieiros e foi Presidente de 
Honor e membro do Consello Executivo do Padroado da Cultura Galega de México. Foi enxeñeiro de profesión.
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