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Nestes anos, 2010 e 2011, asistimos á Bienal espléndida de tres grandes
galegos, de seu e de nós, que foran de mozos amigos na Compostela da II
República: Luís Seoane, Santiago Montero Díaz e Álvaro Cunqueiro.
Poñémolos pola data de nacemento. Cada un, no seu ámbito, acadou relevo
irrefutable en plúrimos saberes, tantos e tan latos como para que agora
conmemoremos o seu centenario.

Na pintura, na escrita, na cátedra, con vidas ben distintas, galegos de
tres mundos, souberon manter aceso o lume e o aloumiño da amizade, e o
fervor á Galicia nai. Foi Seoane o que quiso apertar aos tres, no 1977, nesta
Somas de Craridades en papel de autor, no selo Cuco-Rey, edición belidísima
para amigos achegados, onde Luís trouxo a lévedo tantos primores tipográficos
e artísticos, Álvaro os poemas e Santiago o rigor como crítico, despois de
tentar "un esquema de claridades".

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
propoñendo e propiciando esta edición facsimilar (en 1999 publicaba o
facsímile das publicacións cunqueirás Galiza, Papel de color e Frol de diversos),
quere antes que nada honrar a estes mestres esclarecidos no fasto secular
do seu primeiro centenario, dentro do oxímoro que se asenta no título.

A seguir, o agradecemento ás institucións e persoas que fixeron posible
esta edición, aos herdeiros dos dereitos dos autores: á Fundación Luís
Seoane e a César e Álvaro Cunqueiro González-Seco que a autorizan de
vez. Memoria fulxente e cálida para os tres mestres que se foron,
delicadamente, esvaecéndose na súa propia luz.
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