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PÚBLICO E EMPRESAS EDITORAS NA POESÍA GALEGA ENTRE A
FUNDA CIÓN DAS IRMANDA DES DA FALA E A GUERRA CIVIL

Arturo Casas
universidade de santiago de Compostela

Con recoñecemento e fondo afecto, Prof. Varela Jácome

Ignora mos cántos lecto res de poesía galega había en torno a 1916. Non serían moi tos,
pero quizais algúns máis dos que de entrada conxec turariamos. A Nosa Terra, por exem-
plo, que contaba desde o inicio da súa activi dade con dous mil subscritores, incorpo rou
xa en novem bro daquel auroral ano 16 a sección “os poetas d’agora”, ocupa da nas pri-
meiras compa re cencias por ramón Cabanillas, Florencio Vaamonde, Eladio rodríguez
González e outros escritores de actualida de. un xornal católico e conser va dor como El
Com postela no, fundado en 1920 e con actividade ata 1946, destinaba tamén unha sección
fixa, “Página poética”, a espallar a lírica, tanto en lingua galega como castelá. Nós, que
tivo unha tiraxe máxi ma de cincocentos exempla res, abría todos os seus números cun
poema, sendo escasí simas as excep cións á norma.

Calquera axente ou elemento dos que entran nas parcelas da institu ción e o mercado li-
terarios –público, crítica, editores...– está en depen den cia directa con trazos históricos aos
que non pode ser alleo. antón Figueroa (1988) ten chamado a atención sobre o feito de
que en situacións diglósicas o funcionamento dos textos impli ca unha fundamenta ción do
público lector en canto grupo, destacando que ese público-grupo tende a unha configura-
ción uniformi zadora e escasamente pluralis ta, o cal ten consecuen cias tan rele vantes como
a reducción [108] da alteridade do texto e a nivelación dos códigos postos en uso, ou como
a inexistencia dunha progre sión nas esixen cias ou nas demandas dos lectores: non hai tra-
xecto ria propiamente dita de textos nin de público, non hai lugar á imprevisibi lidade.
Nunha liña de investi gación non diverxente, Xoán González-Millán (1995) falou incluso
da existen cia, no marco do que el define como nacio nalismo literario, dun Macro-Texto
ou arqui texto virtual que funcio naría como espacio simbólico de integración das sucesivas
creacións literarias, “recibidas como versións dun mesmo e único texto” (p. 79) cuxa au-
toría última cabería adxudicar ao pobo, ao espíri to da raza.

De aí mesmo deriva con toda probabilidade un sentimento moitas veces expreso nas
palabras dos poetas de musa popular, o de recoñece ren a escasa valía artística das súas
contribucións; un xuízo, doutra parte, que a miúdo se axusta certeira mente á realidade.
Pero agora non se trata diso, senón de emprazarmos esa pauta desde unha perspectiva poé-
tico-histórica. o devandito xuízo respon dería, pois, non tanto á tópica tradicio nal da humil -
dade como á convic ción de que aquilo que se ofrecía á lectura pública acadaba un número
non despre ciá bel de destinata rios, ou en definitiva deviña popular, precisa mente pola de-



cisiva renun cia á excelencia poética, por se instalar no territorio do esteti ca mente baixo,
xusto na fronteira das manifesta cións anónimas do folclo re. trátase, como pode consta-
tarse, dunha compren sión do fenóme no artístico que engarza cos postulados idealistas de
Herder, tan fructífe ros na recepción que deles fixeron os románticos alemáns. Esta com -
prensión da actividade literaria e do propio estatuto da autoría non era, por outra parte, a
mellor plataforma para o distancia mento elitista que sempre agromou nas artes e na poesía
deshumani zadas  e vangar distas desde as primeiras esculcas postim presionistas.

Nos prólo gos das obras publicadas en Galicia no segmento tempo ral que vai de 1916
a 1936 sobran testemuños da asunción dese espíri to e doutras pautas de actuación, que
pola información que fornecen sería absurdo desbo tar como fonte. un deses limiares, ri-
quísi mo en contributos para unha lectura semióti co-cultu ral, é o escrito por Pru den cio ro-
vira para o seu libro Hir man dade! (1918), do que desta caremos agora só o parágrafo de
peche: “o principal é qu’os meus versiños cheguen ô curazon do pobo qu’os inspirou, o
ergan e o dispoñan pr’as angueiras do seu resurdi mento” (p. 20). outro prólogo que se
instala nunha tesitura [109] similar é “Pra come zar”, da vilalbesa Carmen Prieto rouco.
Nel administra a tópica da humil dade común a esta clase textual:

non miredes en Horas de frebe máis que un páledo refrexo d’unha alma namo rada
de tod’o belo e fermoso; non miredes n’iste libro máis que os acentos tristeiros d’un-
ha yalma cargadi ña d’amor’e de poe sía...; pro con muy poucos alentos pra descifrar
o que sente; pra traducir os ímpetus briosos d’o cora zón que a obrigan a embo rroar
papés e papés, pra cantar, con voz apaga da, algo d’o que a forza d’a inspiración non
lle deixa calar. (p. 9)

Cabo das pertinentes alusións á rosa lía que se vira nunha situación parecida na hora
de escribir as páxinas preliminares de Follas novas, a xove escritora desen volvía o que
poderiamos describir como o pathos do prístino. o ton confesio nal predomina cando revela
que algúns dos poemas que incorpora neste libro de 1926 escri bíraos contando só trece
anos de idade. Pero quere mos chamar a atención sobre o apunta mento que se adxunta a
esa confiden cia. Prieto dinos que corrixiu moi escasamente a súa escrita antes de dala ao
prelo; mesmo a dos anos de primeira adolescencia perma neceu intocada. Velaí o topos da
pureza expresiva, da palabra non poluída, rendida só a un “fondo sentir galego” lexiti -
mador de calquera intervención. Prudencio rovira non se afasta dese xeito de compren -
der a creatividade poética cando bota man dunha suposta espontaneidade, por el
equipa rada á de quen recolle entre as mans, para bebela, a auga dunha fontenla montesía.

Establecermos unha análise da poesía producida en Galicia nestes anos esixe, desde a
perspectiva que aquí se vai propug nar, unha delimita ción mínima daquel público-grupo e
do espacio simbóli co arquitex tual. a preemi nencia da linguaxe descritiva e da ade cua ción
testemuñal entre referen tes reais e trasla ción lite raria nesa poesía (coas excepcións que
se queira considerar) garda unha perfecta conso nancia co visto por antón Figue roa. En
termos xerais, a lectura de poemas foi naquela altura históri ca a penas un exercicio de au-
torreco ñecemento nun espacio común, o cal promoveu a hipósta se de certos lugares
privile xiados de mostración dun nós partici pati vo, moi habi tualmente ruralizante (roma -
rías, adros, mon tes...), anque abrindo unha dimensión existencial para a pescuda dos vín-
culos entre o espírito individual e a paisaxe, ou entre aquel e unha condición de vida tan
concreta coma habitual no escena rio socio-económico da Galicia daquel tempo, a emigra-
ción. Nun sentido [110] bakhti niano, eses lugares preferen tes, alicerzados nos Cantares
gallegos rosalianos, de 1863, pero tamén nas Saudades gallegas (1880) e A musa das al-
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deas (1890) de Lamas Carvajal, acaba ron por emanar recen do de crono to pos, por canto
despre garon unha tempo rali da de e unha temáti ca ad hoc, que nos permiten enten dernos
cando apelamos, por exemplo, a unha poesía de romería, de parrafeo, de fiada ou de emi-
gra ción.

resulta moi diáfa no, baixo o prisma ao que nos estamos a acoller, o prólogo de Pruden -
cio Canitrot a Ventureiras (1909), poema rio do que foi autor ricardo Barros Pintos. Malia
se tratar dunha obra anterior ao segmen to temporal que aquí estudiamos, ofrece pistas in-
terpretativas de grande utilidade. En parti cular, traza con soltura e franqueza as coorde -
nadas habi tuais do que supuña ler poesía galega naqueles anos iniciais do século XX.
abs traéndonos da polémi ca que establece cun poeta e crítico do momento, suposto inimigo
da literatura rexional, o que interesa é o perfil debuxa do en torno á especificidade de fe-
nómeno literario en Galicia, que o prolo guista defende como indepen dente e singular, a
diferencia –ob ser va– do que acontece coas letras portu guesas ou catalanas. apelan do á
raza, recur so nada infre cuente no contex to histórico rexio nalista, e igno ran do calquera es-
tigma producido pola tensión diglósica, Cani trot sinala no predo minio do sentimento a
nota caracterís tica que nos identificaría como pobo.

as súas premisas son de forte teor esencialista e tradi cio nalista e en certo xeito prelu -
dian, na esteira de esquemas por el asimi lados a partir do ciclo do rexurdimento, poste -
riores reflexións sobre o asunto que están na mente de todos. Menciona e asume o carácter
inxénito da peculiar dicción poéti ca galaica (o parti cular xenio da lingua, ese don), a gracia
e brandu ra entoa tivas (que opón á monoto nía e dureza do caste lán), a combi nato ria aberta
de claves relixiosas e de crenzas pagás, a sobre abundan cia satírica e retranquei ra (aquilo
que Vicente risco designaba en 1917 como regocijo rabelesiano)..., pero por riba de todo
iso consa gra a impreg nación de “la flor gentil y olorosa de la musa popu lar” (p. X). tan
meliflua prosa obvia, conse cuente consigo mesma, calquera ollada a rumbos forá neos da
lírica, e equipara panhistorica mente aos poetas autóctonos de antes cos de agora. todos
eles com partirían na ucronía extrahistórica unha específi ca esencia:

creo que la fresca madurez de los sanos frutos de la tradición que nacen en el alma
sencilla del campesino, romancera y fabulosa como todo el [111] génio popular, sigue
siendo como antes, la fuente de inspiración que á todos guía, cuya agua cantarina y
pródiga dice un largo epitalamio a la sombra de las parras cuyas uvas se tuestan y
endulzan con el tiempo y con el sol, y de los manzanos, cuyo fruto no madura mas
que entre el lino casero. (pp. VIII-IX)

semella que isto, e a penas isto, sería o que a maior parte dos lectores galegos dos dous
primeiros decenios do século XX esperaban dun libro de poemas escrito en lingua verná-
cula. aínda en 1928, o ano de De catro a catro, o abade de Beiro e líder agraris ta Basilio
Álva rez retomaba esas pautas no seu limiar á Antología de la poesía galle ga de Álvaro de
las Casas, contrastando outravolta as asperezas e a musicali dade agresiva da lírica de Cas-
tela ou de Cataluña coa gracia recatada da galega:

Cuantos lean a nuestros poetas, a los viejos que parece que traen, en sus camellos
dulces y graves, la sonoridad melancólica de una lengua eterna mente bella, a los del
siglo XIX en el impetuoso desbordamiento de todas las gamas, sobre tapices sober-
bios, y, a los de hoy, que tumbaron al sol el idioma hacién dolo pasar por un cedazo
sutil para tornarlo puro, igual que las madejas que en el regato saltarín se maceran a
fin de que blanqueen, tienen que conve nir que Galicia es el país más lírico de España.
[...] Musitar versos gallegos, más que una recitación donde el ritmo vaya impostando



sus inquietudes en el alma, es ir paladeando música divina, que va produciéndose
con calma horacia na, para que el espíritu se sature mansamente con grata sedación.
(pp. 4-5)

Da forte presencia, en termos relativos, dun sector popular e aínda popula ris ta da pro-
ducción poética é sinxelo deducir mos qué clase de dificul tades funda mentais existi ron
para a apari ción e a lexitimación das vangar das, coa súa dialéc tica invertida de pala bras,
ima xes, identi da des..., en definiti va, coa súa postula ción e construc ción (xa non mera
trasla ción) de cousas, signos e mundos que ficaban á outra beira da fronteira da semiosfe -
ra constituída. E non só das vangardas, senón xa de calque ra opción insuficiente mente
virxinal e inmodulada, que houbo a tendencia a considerar allea por principio. Pénsese no
modernismo.

a opción por irmandar a fala foi tamén unha aposta por irman dáren se –poetas e lec-
tores– cos resulta dos escri tos da mesma, cos textos que reflectían vivencias íntimas e
colec tivas de probada enxebre za, moi próxi mos á área do folclore, non ficando espacio
abondo para procesos de estraña mento como os vehi culados en sistemas que esgota ran
progra mas de xorne mimetis ta, non habéndoo tampouco para unha automode lización [112]
cultu ral (Lotman) discorde coa cultura efectiva, real, inmedia ta e cos seus costu mes. Qui-
zais por iso mesmo, aínda que o asunto posúa outras deriva cións e funda mentos, houbo
tan escasas iniciativas a prol da traducción de poesía ao galego, representada en formato
de libro a penas por ver sións de clásicos latinos como Virxilio, case sempre desde mans
eclesiásticas, como as de avelino Gómez Ledo (As églo gas, Nós, a Coruña, 1930), ou por
paráfra ses bíblicas, como as que forman parte de O Cantar d’os cantares (1922) de avelino
rodríguez Elías. outra cousa foi, claro, a presencia das traduc cións de textos líricos con-
cretos nas publicacións periódicas daquela hora, bastante informa ti va por certo para unha
análise feita cos presu postos dunha Poética histórica (pénsese no Iglesia alvariño que no
ano 36 xa traduce a Horacio).

o ideario das Irman dades da Fala e o da revista Nós non deixan lugar a dúbida en re-
lación co problema de fondo, e se pensamos que neses núcleos e nos moitos radios que
deles partían se incardinou con fre cuencia non só a escrita dos textos poéti cos de entón
senón ade mais a actividade editora e aínda a crítica, entende re mos mellor os resulta dos
dos que aquí habemos de dar conta. Cómpre ser cons cien tes, de calquera xeito, do trans-
cendental xiro que se produce na cultura galega a partir dos debates nacionalistas en asem -
bleas como a de Lugo. a multipli cación de organizacións locais das Irmandades, ata trece
noutras tantas vilas e cidades en 1918, e mesmo de afiliados (sobre 700), promoveu unha
natural plurali dade, con diverxen cias de orde tanto programáti ca coma estratéxica, nas
que se impuxo sen grandes dificulta des o sector católico-tradicionalista inspirado por Lo-
sada Dié guez e dirixido desde ourense, e en menor medida desde Pontevedra, por risco,
otero Pedra yo, Cuevi llas, Noguerol e aínda o primeiro Castelao, en detrimen to de tenden -
cias de corte máis progre sista e laicista radicadas na Coruña e noutras vilas e capi tais.

Nas “Pri meiras verbas” do número de presen tación da revista Nós, apareci do o 30 de
outubro de 1920, que cabe ler como unha especie de manifesto cultural con tenues implica -
cións sociais, podemos entrever sen dificul tades algunhas das tensións que ata este mo-
mento nos ocuparon. os editorialistas daquel boletín da cultura galega salienta ban varios
puntos que agora importa conside rar: 1) o recoñece mento dun rico polimorfismo na pro-
ducción cultural, artística e litera ria do país, consoante coa propia diversi dade ideolóxica
e de mentali dades que estaba a agromar, [113] pero que en último termo debería some -
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terse sempre ao “sentimento da terra e da raza”; 2) a asunción dunha respon sa bili dade
xeracional para modificar o curso da historia de Galicia desde un credo patriótico asentado
neses mesmos referentes (terra e raza), confluíntes na noción de Volksgeist ou “espíri to
nacio nal-popular”, claves que desenvolvería cumpridamente risco en Teoría do naciona -
lismo galego (1920); 3) a identifi ca ción reflexiva e a auto mo de li zación cultural fronte á
imposi ción ou a intermediación de modelos alleos, sen que iso supuxese un peche de fron-
tei ras ao “pensa mento dos pobos cultos”; e 4) a asimilación idealista e esencialista sobre
a existencia dun “verdadeiro ser de Galizia”, coa apelación subsidiaria ao enxebris mo en
canto salvagarda súa: “o Enxebrismo é a nósa orixinalidade específica, a nósa capacidá
de crea ción, o nóso autóc tono dinamismo mental”.

Na primeira etapa de A Nosa Terra a clase de presupostos que repre senta en especial o
punto cuarto que acabamos de ver cobra tamén unha lexitimida de de seu. Vese case en
calquera das súas páxi nas, en ocasións forzando incluso un afeamento dos intereses eco-
nómi cos ou materiais, que se defende que sempre deberían subordi narse a referencias mo-
rais na axioloxía vixente no ideario das Irman dades. Compró bese sobre un reca dro sen
sinatura tomado do número 60 (10 de xullo de 1918, p. 2), que ademais revela con clari-
dade a función que á literatu ra se asignaba na mesma xerarquía de valores e nos seus desen-
volve men tos:

Farán máis pol-o trunfo do galeguismo unha novela notabre escrita en galego, un
[sic] obra de teatro xenial feita no noso idioma e unha composición de música, capa-
ces de impoñerse máis aló das nosas fronteiras, que varias estradas, varios camiños
viciñás ou unha granxa agrícola.
todol-os progresos materiás non farán nada pol-a persoalidade galega. o importante
é que Galicia conquira seu esprito propio. Entonces todol-os gale gos, espritualmente
ridimidos, traballarán arreo por unha Galicia grande. somente eisí o traballo coloni-
zado trocarase en traballo patriótico.

o idealismo enxebre foi a forza creadora d’alemania e de Cataluña.

Curiosa argumentación a do editorialista de A Nosa Terra, curiosa avalia ción a súa
sobre a necesidade de redimir o espírito antes de erguer fábricas e crear postos de traballo.
sorprendente xa a apelación a modelos como o catalán ou o alemán en canto paradigmas
do idealis mo enxebre, tan fonda mente risquiano e inmobilista, tan empobrece dor na súa
[114] sementei ra de pexas e lastres históricos. De tódolos xeitos, é ben sabido que houbo
de sempre no move mento galeguista pensadores que defendían unha compren sión máis
pragmá tica da realidade do país. Porteiro Garea foi un dos primeiros.

todo o que vimos anteriormente sobre a axialidade do popular/en xe bre na poesía galega
desta etapa merecería algunhas precisións, que serán abordadas só a grandes trazos e que
demandan a considera ción de cifras e outras referencias vincula das cunha socioloxía em-
pírica do libro e do consu mo literario. Ningun ha das conclusións que do seu estudio se
poden tirar resulta rá sorpren dente para o coñece dor da nosa historia literaria, pois conver -
xen todas elas nunha clave palma ria, a da desarti cula ción do sistema literario galego na
etapa de entreguerras. Con todo, non son poucas as facianas que adquiren unha significa-
ción particular, mellor contrastadas cando as somete mos á precisión dos datos.

No tocante á edición, antes de nada, convén tomar nota das peculiari dades do mapa
editorial sobre o que se ergue a publica ción de poemarios. Fixémonos en primeiro termo
na multiplicación de focos xeográficos de edición dos cento catorce folletos ou libros de
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poemas dos que temos constan cia para o período 1916-19361: hai, como mínimo, dezaoito
lugares de edición, perten centes a catro estados diferen tes (ou cinco, se se consi dera a
dobre asigna ción, París e Lisboa, do libro Xente d’a Aldea, de alfredo Pedro Guisado, pu-
blicado polas Livrarias aillaud e Bertrand). a atribución é a seguinte: vintecatro libros en
santiago de Compostela, vinteún na Coruña, catorce en Madrid, doce en Lugo, nove en
ourense, cinco en Pontevedra, catro en Buenos aires e Ferrol (hai tamén catro sen localiza -
ción expresa), tres na Habana, Mondariz e Mondoñedo, dous en Vigo e un en Vilagarcía,
Betanzos, ortigueira, Vilalba, París e ribadavia.

Esta prolife ración de lugares de edición garda consonancia coa que se rexistra no elenco
de autores de libros poéticos. Para os cento catorce [115] títulos indicados hai nada menos
que oitenta e un nomes de autor ou auto ra. Por razóns históri cas que non precisan maior
abun da mento, foi común o caso do poeta bilingüe, con libros publica dos en castelán ade-
mais de en galego. Varela Jácome (1951) elaborou unha completa relación na súa Historia
de la literatura gallega.

Fixarémonos de seguido na distribución porcentual das distintas casas editoras, tendo
presente que en moitas ocasións estamos referindo tan só o nome e a localiza ción da im-
prenta na que o libro foi composto, e, ade mais, que non era raro que tal compo sición fose
o froito dunha autoedición custea da polo propio autor ou polos seus achegados, que acu-
dían quizais ao impre sor que tiñan máis próximo ou ao que lles presentaba un orza mento
menos oneroso. É ilustrativo desta clase de hábitos o que o moi novo poeta Manuel Canto
Lorido escribía no limiar ao seu poemario D’a terra, impren tado en Mondoñedo no ano
1918. Nel compare cen ademais as pautas de humildade que xa coñece mos:

Empecei a facer versos, mal feitos desde logo, pro que a amabilidade d’o púbreco
soupo acoller de bon xeito; por eso non me cansarei de donarlle as gracias. un pre-
claro amigo que teño, aconselloume dar a luz esta obra, pro eu non quixen. tanto foi
o que me insistíu que non tiven máis romedio que aceder a porparala. unha vez aca-
bada de faguer, ainda vacilaba en imprimila, pro agora xa vai, confian do n-a benevo-
lencia d’os leutores, ôs que lles suprico indulxencia... (p. 7)

a distribución que anuncia ba mos é relevan te polo que informa encol da vertebración
da feble industria editorial do momento e sobre a súa dispoñi bilida de a estam par textos
poéticos, algo que como é sabido nunca foi un bo negocio, nin sequera para empresas pe-
riodísti cas como El Noroes te, da Coruña, ou La región, de ouren se, que conta ban coa
posibilidade de publici tar os productos propios. sabemos ademais por estudios de sociolo -
xía do libro que nas librerías daquel tempo non sempre se reservaba un espacio para os li-
bros escritos en galego. anxo tarrío (1996: 19) lémbra nos que o reparto de exemplares
pola xeografía do país dependía en alta medida da colabo ra ción de amigos ou camara das
do autor, “pues los libreros apenas colaboraban en la empresa galleguista”.

Como é lóxico, os títulos publi ca dos fóra –en Ma drid, Buenos aires ou a Haba na– saíron
de prelos moi diversifica dos. Non se rexistra neses ámbitos ningunha clase de centra -
lización chama tiva. E algo seme llante cabe indicar en relación coas vilas galegas, detalle
condicio nado xa pola [116] propia escase za das publica cións poéticas impre sas neses lu-
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gares, que malia todo acada un dez por cento do total. Interesa insistir en calquera caso no
feito de que a consti tu ción de editoriais en Galicia á marxe das empre sas tipográ ficas foi
un fenó meno lento, rexistrado só en núcleos de poboa ción impor tantes ben entrado o sé-
culo XIX e que partiu moitas veces da simple división empresa rial en dous sectores
comple menta rios, como é o caso dos editores coruñe ses Martínez salazar, Carré ou Latorre
Martínez (Barreiro Fernández, 1982, III: 152).

a situa ción descrita varía en canto observamos o acontecido nas cida des. En santia go
de Compostela, a Coruña, Lugo ou ourense– lugares onde se impri miron tres de cada
cinco libros dos rexis trados– si que se observa unha relativa concentra ción de pés edito -
riais, que de todas formas nunca chegou a consolidar a existencia de colec cións de poesía
propiamente ditas, algo que tería resultado determinan te para a confor mación dun público
mínimo e para o incremento paulati no de subscricións e lectores. En efecto, non era aquela
a hora máis propicia para o asentamento desa clase de coleccións literarias, que sen em-
bargo gozaban de maior proxec ción e difusión cando se centraban na edición de ficcións
en prosa (a colección Lar tiraba tres mil exem plares de cada número, que se vendían a
trinta céntimos e se esgotaban en breve prazo). É ilustra tiva a este respecto a curta xeira
da serie Galaxia, auspicia da en ouren se no ano 1926 por augus to María Casas e Cándi -
do Fernández Mazas e que anunciaba no seu segundo e derradeiro número a saída de inédi -
tos dos poetas galegos máis relevantes do momento, e incluso un número extra ordina rio
dedicado á lírica contemporánea; todo en prevista alternan cia –o apuntamento é meri diano
polo que informa– con entregas de drama turgos, ensaís tas e narra dores.

téñase presente asemade a excepciona lidade da reimpre sión dos libros de poemas apa-
recidos entre 1916 e 1936. Logra ron esa especie de galardón só unhas poucas obras: Da
terra asoballada, de ramón Cabanillas, con edicións en 1917 e 1926; os Versos gallegos
de Cabo Pastor, con edi cións en 1919 e 1929; Sulco e vento, de augusto María Casas, que
saíu do prelo en 1931 e 1936; Do ermo, de Noriega Vare la, en 1920 e 1929, aquí con am-
plia ción de textos; e, finalmente, a Antología de la lírica gallega prepara da por Álvaro de
las Casas, que entre 1928 e 1939 contou con tres edicións, madri leñas as dúas primei ras
e bonae rense a terceira. Nin sequera De catro a catro (1928), no que o editor Ánxel Casal
sinalaba o [117] maior éxito comercial da Editorial Nós entre os libros de poe mas, acadou
unha segunda edición ata que Emecé o imprimiu en Buenos aires no ano 1940.

En Compostela e a Coruña foi Nós, con doce e dez libros respec tivamen te, a casa edi-
tora con maior presen cia no período investigado. adqui ren esas cifras maior relevo se con-
sideramos que a actividade editora da empresa de Ánxel Casal non encetou a súa andaina
ata o ano 1928. Destacan así mesmo, aínda que a distan cia, os dous libros impresos polo
seminario Conci liar Central de Com pos tela (aos que, sen saírmos do marco clerical, hai
que engadir outros tantos de El Eco Francis cano) e os catro de El Eco de santia go. a cota
de tres foi acadada polas casas coruñe sas El Noroeste e Zincke Herma nos. En ourense
chaman a atención os cinco libros compos tos nos talleres de La región. En Lugo, os seis
de Manuel G. Pala cios, os tres de Gerardo Castro e os dous de La Voz de la Verdad.

Existen xa que logo catro sectores ben diferenciados no eido que estamos a considerar.
o principal é o que establece algunha clase de vínculo co galeguismo nacionalista, ben
que fose de mera simpatía ou hospi talida de. En segundo lugar figuran os títulos saídos
dos talleres de empresas perio dísticas de diverso signo ideolóxico e parti dario, en todo
caso non nacionalis ta. En terceiro termo están os libros promovidos desde instancias reli-
xiosas, que non necesa ria mente incor poraron unha temática ou unha orientación moral
subor di nadas de xeito palmario a posi cións doutri nais católicas, pero que tampouco se
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pode dicir que fosen alleas ás mesmas ou ás súas deriva cións sociopolíti cas, como sobra-
damente contri búe a probar o laborioso esforzo do boletín El Eco Fran cisca no nos anos
da Guerra Civil e da primei ra posguerra, entrega do con fervor ao nacional-catolicismo de
Franco segun do ten docu mentado alonso Montero (1997); e, en sentido inverso, cómpre
facer explícita a considera ción de que fóra do marco institucional da Igrexa Católica produ -
círon se nume rosas obras de forte impreg na ción cristiá (pénsese nun poeta como ramón
Cabani llas). Finalmente, habería un grupo heteroxé neo de publica cións nacidas de inicia-
tivas varias nas que aquí non nos imos deter.

o primeiro sector está representado mesmo polas Irmanda des da Fala, que desde a súa
organización betanceira sufragaron en 1918 a edición dos textos corres pon dentes aos
Xogos froraes que convocaran [118] previamente. Hai que salien tar tamén a breve com-
parecencia da editora ferrolá Céltiga, que dirixi da por Xaime Quintanilla deu ao prelo en
1922 o libro de Eladio rodríguez González Raza e terra; ou o padroá dego polo seminario
de Estudos Galegos do libro de ramón Cabanillas A rosa de cen follas (Mon da riz, 1927);
así como a acollida do Proel de amado Carballo pola ponte vedre sa alborada en 1927, a
copartici pación de risco, Losada e Noguerol como editores de Do ermo (19 20), de Noriega
Varela e algunhas outras operacións semellantes. Certa mente rele vante foi o papel xogado
polo editor salman tino radica do en Lugo Manuel Gonzá lez Pala cios, o impresor de Ronsel,
quen como lembra ba Correa Calderón (1982), era un home aberto ás innova cións técnicas
e tipográ ficas esixidas pola publi cación de libros de poesía ou revistas de arte (algo que
se deixa notar, por exemplo, en Cantaruxan do, segundo poemario de amador Iglesias
soto). Entre Lugo e Mondoñe do actuaron a Editorial un de Álvaro Cun queiro e a ofici -
ña Lírica do Leste Galego, á que debemos tres impor tan tes obras estampadas en 1933 e
1936, os Poe mas do si e non, do propio Cun queiro, Corazón ao vento, de Iglesia alvari -
ño, e Primei ras cantigas do amor, de Díaz Jácome.

Por riba doutras consideracións, cómpre resaltar neste capítulo o nome de Ánxel Casal,
editor de A Nosa Terra e de Nós, quen desde as sedes coruñesa e com pos telá da Editorial
Nós imprentou vintedous libros de poemas entre 1928 e 1936, algúns deles da transcen -
dencia de Fírgoas, Orballo da media noite, Nao senlleira, Mar ao Norde, Bebedeira, Seis
poemas gale gos ou De catro a catro. a esa cantidade habería aínda que engadir os tres li-
bros (contada a segunda edición de No deste rro) que ramón Caba nillas escribiu en 1925
e 1926 para o selo Lar, onde Casal se ocupa ba da xeren cia xunto con Lean dro Carré
alvare llos. Quere isto dicir que case un de cada catro libros de poesía do período 1916-
1936 que aquí se analiza –case un da cada dous se restrinxi mos este aos anos 1928-1936–
tivo detrás o labor profisional deste extra ordina rio editor coruñés e mili tan te do Partido
Galeguista, que en marzo de 1936, recén elixido alcalde de santiago pola Frente Popular,
acolleu no Pazo de raxoi a asemblea da primeira asocia ción de Escrito res do país, legal -
mente constituí da no verán de 1930 baixo a presidencia de otero Pedra yo aínda que con
moi escasa actividade ata o novo pulo do 36, entón baixo presidencia de López abente e
sempre mercé aos esforzos e á convic ción de antón Villar Ponte e Álvaro de las Casas
(Cape lán rey, 1994: 229-273; [119] Castro, 1985: 764-765). Casal foi asasi nado polo fas-
cis mo, como moitos dos mellores homes e mulleres daquela encrucillada histórica, entre
eles outro editor de poesía, o citado Xaime Quintanilla.

tras o cúmulo de libros poéticos asociados dun ou doutro xeito ao ideario galeguista,
que representa máis dun tercio do total, sitúanse os relacionados con impren tas da propie -
dade de medios periodísti cos, entre outros El Noroeste (da Coruña, con tres libros), La
Región (ourense, cinco libros), La Voz de la Verdad (Lugo, dúas entregas), El Eco de San -
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tiago (Compos tela, catro), El Correo Galle go (Ferrol, dúas) ou El Diario de Oren se (ou-
rense, unha). Coas excepcións cuestioná beis de El Nor oeste e El Correo Gallego, tráta se
de prensa conser vadora de filia ción funda men tal mente católi ca, antili beral e monár quica,
ás veces conecta da mesmo con move mentos tradiciona lis tas ou carlistas (La Voz de la Ver-
dad), ou coa CEDa nos anos da segunda república (La Región, La Voz de la Verdad). En
calquera caso, é bastante ancha a distan cia, nos diversos pará me tros que se queiran con-
siderar, entre os valores que pode repre sentar o moi reac cionario crego teolin do Cortiña
no seu Caci quis mo en solfa (1923) e, por exemplo, o arcebispo Lago Gonzá lez, por non
falarmos de poetas como Floren cio Vaamon de ou Victo riano taibo, autores todos de libros
saídos do prelo de empresas periodísti cas.

o terceiro núcleo está definido pola dependencia de imprentas da propie dade da Igrexa
Católica –nas súas dimensións secular, regular ou se glar– radica das en santiago (El Eco
Francis cano, seminario Conci liar) ou en Madrid (asilo do sagrado Corazón, asilo Porta-
Coeli, Centro social de acción Católica...). Nalgun ha ocasión, como a que repre senta El
Eco Franciscano, tamén con conexións periodísticas, segundo xa se suxeriu. Neste círculo
hai que situar sobre todo a obra dalgúns poetas que seguiron a carreira eclesiásti ca (Caba -
da Vázquez, Crecen te Vega, Eiján Lorenzo, Gómez Ledo, Posse rodrí guez e trapero
Pardo), culmi nada ou non na ordenación sacerdotal. tamén o curioso caso do políglota
catalán Miquel Ventura, segui dor das opcións ortográfi cas de aureliano ribalta no seu
libro Fala armoñosa, non mo rreràs!, de 1916.
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