
Saudade e emigración na poesía de Antón Zapata García

Miro Villar

Formas de citación recomendadas

1 | Por referencia a esta publicación electrónica*
Villar, Miro (2011 [2010]). “Saudade e emigración na obra de antón Za-

pata García”. Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Mi-

gracións: vol. ii, nº 1, 167-190. reedición en poesiagalega.org. Arquivo

de poéticas contemporáneas na cultura. 
<http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/128>.

2 | Por referencia á publicación orixinal
Villar, Miro (2010). “Saudade e emigración na obra de antón Zapata

García”. Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migra-

cións: vol. ii, nº 1, 167-190.

© O copyright dos documentos publicados en poesiagalega.org pertence aos seus autores e/ou

editores orixinais.

*    Edición dispoñíbel desde o 25 de xaneiro de 2011 a partir dalgunha das tres vías seguintes:

1) arquivo facilitado polo autor/a ou editor/a, 2) documento existente en repositorios institucio-

nais de acceso público, 3) copia dixitalizada polo equipo de poesiagalega.org coas autorizacións

pertinentes cando así o demanda a lexislación sobre dereitos de autor. En relación coa primeira

alternativa, podería haber diferenzas, xurdidas xa durante o proceso de edición orixinal, entre

este texto en pdf e o realmente publicado no seu día. O GAAP e o equipo do proxecto agradecen

a colaboración de autores e editores.



SAUDADE E EMIGRACIÓN NA POESÍA DE ANTÓN ZAPATA GARCÍA

Miro Villar

o presente artigo percorre as liñas temáticas da saudade e da emigración na obra poética de
antón Zapata García (laxe, 1886 – Bos aires, 1953), alén de ofrecer unha breve biobiblio-
grafía, con especial relevo da súa intensa actividade social e cultural dentro da colectividade
galega na arxentina.
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I. Breve nota biográfica

antón Zapata García naceu na parroquia de Santa María da atalaia da mariñeira vila de
laxe (a Coruña) o día 26 de febrero de 1886. Seu pai era sarxento de carabineiros e a nai,
María Josefa García Moreira, natural de Camariñas1 era parente do poeta Eduardo Pondal.
Polo tanto, o noso poeta [168] viña sendo neto dun sobriño do vate bergantiñán. De feito, na
súa coñecida conferencia «Eduardo Pondal, Sentimento e libertá da Terra Galega», sinala:

os que o conoceron na seneitude [a Pondal] —nós, por raís consanguiña, tuvemos
esa grande e impagábel sorte—...

Con estudos primarios e logo de traballar nos labores do agro, en 1903, con tan só 17
anos, embarca cara á arxentina. Nesa altura xa falecera a súa nai, feito que puido condi-
cionar a súa decisión. a razón da súa marcha non está clara, aínda que é moi probable que
os problemas do poeta e dos seus irmáns coa madrasta fosen decisivos para que primeiro
emigrase o propio antón e logo, cando xa estaba asentado, seguisen o mesmo camiño o
resto dos seus irmáns e outros parentes. 

ora ben, tampouco se pode descartar que a motivación primixenia estivese no feito de
que fixera xa os dezasete anos e quixese eludir a chamada a quintas coa emigración. De
feito, todos os estudos realizados sobre as causas das correntes migratorias nesta época
adoitan sinalar esta entre as máis importantes. ademais, non debe ser casual que o lon-
guísimo poema «a crus da rosa» relate, nomeadamente no capítulo XV, a historia dun 

1 Cando a revista Alborada, da aBC de Corcubión, publica o poema «Chovendo», que xa aparecera meses antes noutras
publicacións, a redacción engade baixo o nome do autor: «oriundo de Camariñas». a confusión puidera ser debida á
orixe da nai, pois tanto os avós maternos de Zapata como o propio poeta naceron en laxe.



mozo que emigra para eludir as quintas. Estes versos ben puideran basearse na propia ex-
periencia autobiográfica, malia que unha advertencia inicial sinale:

Todol-os persoaxes que figuran con nomes ou alcumes n-este poema, non alluden
a ningunha persoa de reial eisistenza, eisceizón feita do gaiteiro «o FrESCo», ao
que o aitor conóceu sêndo rapás.

En 1903 antón Zapata García chegou á arxentina como un emigrante máis, estable-
céndose na capital. Na arxentina, segundo Vilanova rodríguez [1966: 1250], antón Za-
pata García traballou como empregado de comercio e como «tenedor de libros»2. Sinala
tamén que axiña empezaría a compoñer versos e a escribir artigos, con preferencia de tema
galego. as primeiras colaboracións das que temos noticia son os poemas publicados du-
rante 1913 en Suevia, «revista Gallega regionalista»3, cos que se iniciaría a súa presenza
en moitas cabeceiras da colectividade galega na arxentina. 

a súa traxectoria poética vaise consolidando, aínda que nos primeiros momentos escribe
máis en castelán que en galego, e o 13 de novembro de 1920, no bonaerense Teatro Colón,
antón Zapata García recibiu unha Mención Honorífica, en forma de Flor Natural, nos
Xogos Florais convocados pola Casa de [169] Galicia de Bos aires, polo seu poema galego
«Volvoretas». Este texto é unha glosa do poema «¡ai!...» incluído en Aires da miña terra

de Curros Enríquez.
No eido social, participa na fundación dunha institución social e cultural denominada

«Club Gallego», xunto a persoas como Eduardo Blanco-amor, aínda que pouco despois
debeu afastarse da organización, en desacordo coa súa liña de actuación.

Desde1928 ata 1934, data na que foi expulsado, traballa arreo na asociación Benéfica
y Cultural (aBC) del Partido de Corcubión, chegando a dirixir a súa revista Alborada.
Este activismo posibilitará unha relación con importantes persoeiros como o xa citado
Blanco-amor, ramón Suárez Picallo ou Castelao. así, Céltiga publica a mensaxe que os
«céltigos»4, entre os que está Zapata5, lle remitiron a Castelao para manifestarlle a condo-
lencia pola perda do seu fillo.

En 1929, unha nova6 publicada no Correo de Galicia, dá conta da iniciativa conxunta
de antón Zapata García, Francisco regueira e Manuel oliveira, de crearen unha entidade,
a institución Cultural Gallega, protectora do Seminario de Estudios Gallegos. o labor da
entidade non estivo exento de controversia. 

antón Zapata García continuaba a ser un importante referente, ata o punto de que a súa
participación como poeta era requirida polas sociedades máis dinámicas da colonia galega
na arxentina e pola Federación de Sociedades Gallegas. Nesa altura o noso poeta xa mi-
litaba na arredista Sociedade Nacionalista Pondal (SNP). Durante 1932 o tensionamento
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2 Diccionario da RAE: «El que tiene a su cargo los libros de cuenta y razón en oficina pública o particular».
3 Trátase de tres textos, o primeiro deles intitulado «a casa d’o poeta Pondal» no nº 7, 24 de maio de 1913.
4 a tertulia dos «céltigos» desenvolvíase na cafetería la armonía, na boanerense avenida de Mayo, da man de ramón
Suárez Picallo, daquela codirector de Céltiga. ademais de antón Zapata, asistían regularmente antón alonso ríos,
Eduardo Blanco-amor, Eliseo Pulpeiro, José ramón lence, Domingo rial Seijo e outros. Cfr. Marivel Freire Freire,
«avelino Díaz e Castelao» en VV. aa. [1999: 341].
5 Núñez Seixas [1992: 183] sinala que algúns «céltigos» entre os que se atopan Manuel oliveira, Eliseo Pulpeiro e o
propio Zapata van militar ao mesmo tempo na Sociedade d’arte Pondal, fronte á maioría que se dedicarán a traballar
no seo da FSGayC e no seu semanario Galicia.
6 Cfr. «Para ayudar al Seminario de Estudios Gallegos. Creación de una entidad cultural», Correo de Galicia, nº 1218,
Bos aires, domingo, 26 de maio de 1929. Vilanova [1966: 1401] sinala erradamente o 15 de maio de 1930 como data
de constitución da iCG, retrasando un ano a súa creación.
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político entre os diferentes sectores da institución Cultural Gallega rebenta en sucesivos
enfrontamentos na [170] prensa da emigración, con acusacións de todo tipo e renuncias
varias. as dúas posicións máis antitéticas son a que representan por unha banda os diri-
xentes da Federación de Sociedades Gallegas, expresada nas páxinas do seu voceiro Ga-

licia, e pola outra a que manteñen desde A Fouce os membros da Sociedade Nacionalista
Pondal, que malia seren dentro da Federación a minoría discordante, porén tiñan o control
da institución Cultural.

Envolta na polémica, a institución Cultural atravesa unha profunda crise como o de-
mostra o feito de se produciren varias baixas significativas. En 1934 antón Zapata García
vai ser designado presidente, continuando a ser notoria a presenza de destacados membros
da Sociedade Nacionalista Pondal, que así continuaban a ‘controlar’ esta agrupación. Este
ascenso vai coincidir no tempo coa súa defenestración na aBC do Partido de Corcubión,
que o expulsa, por maioría de votos e por problemas internos, na última asemblea de 1934.
Tras a expulsión da aBC de Corcubión axiña vai seguir un camiño semellante na institu-
ción Cultural Gallega, aínda que desta volta por causas esóxenas e non endóxenas. Tanto
é así que o feito que provoca o seu afastamento vai acontecer en Galicia. En Ponteceso
realízase unha homenaxe a Pondal con motivo do centenario do seu nacemento, no que o
presidente do SEG pronunciou un discurso en castelán. Este feito provocou unha enérxica
reacción na colectividade galega, nomeadamente desde o arredismo7 nucleado en torno á
Sociedade Nacionalista Pondal, que no seu voceiro cualifica de ‘inxustificabre’ a pasivi-
dade dos galeguistas e nacionalistas que estiveran presentes no acto, pois:

a ponderazón e as boas maneiras nos feitos e nos ditos, folgan quando se produce
un caso d’esta natureza. o que compría, o que estaban obrigados a facer os que na
vergoñosa emerxenza “tragaron saliva”, era protestar, impedir que ese señor deslei-
gado e sinvergonza rematase o seu discurso.

Como xa sabemos, os arredistas exercían unha importante influencia sobre a institución
Cultural Gallega, protectora do Seminario de Estudios Gallegos, e levan a súa reprobación
a esta entidade, mais antón Zapata García, que era o presidente naquela altura, impide
calquera agravio contra o presidente do SEG por mor desa pouco afortunada intervención
na conmemoración do centenario pondaliano. Este xesto vai provocar unha durísima cam-
paña dos seus ex-compañeiros para conseguir a súa demisión e perante os ataques antón
Zapata García presenta a súa renuncia.

o levantamento fascista do 18 de xullo de 1936 altera toda a dinámica societaria na
arxentina, que agora se vai envorcar na solidariedade e no apoio [171] material cara ao
goberno democrático republicano. a celebración das datas patrióticas8 intensificouse e
déuselle máis forza ao seu contido reivindicativo. así, o 19 de decembro de 1936, o ateneo
galego lembranzas da Terra e a Federación de Sociedades Galegas organizan un acto «Na
conmemoración da traxedia da Frouseira» cun amplo programa político, literario e musi-

7 Cfr. «Toleranza inxustificada ante unha inxuria a Pondal», A Fouce, nº 79, Bos aires, maio de 1935.
8 Nesa altura o galeguismo conmemoraba as datas do 28 de xuño, aniversario da aprobación plebiscitaria do Estatuto de
autonomía, o 25 de xullo, día de Galicia, posteriormente Día da Patria Galega, e o 17 de decembro, aniversario da
morte do mariscal Pardo de Cela. anos despois, en 1959, a Conferencia das irmandades Galegas da arxentina e do Uru-
guai, celebrada en Bos aires, instituiría o 17 de agosto como Día dos Mártires Galegos ou Día da Galiza Mártir para
lembrar a data exacta na que fora asasinado Bóveda, pois xa se viñan realizando actos de homenaxe cada 18 de agosto.
9 Cfr. «El homenaje a la memoria de Pardo de Cela. Fué celebrado el sábado pasado en nuestro local», Galicia, nº 500,
Bos aires, domingo 27 de decembro de 1936.



cal9. a presentación é realizada por avelino Díaz, «con un discurso en el que puso de ma-
nifiesto la similtud de aquella tragedia con la que actualmente sufrimos». Tamén se repre-
senta a peza teatral Xente de lei de Xesús Calviño de Castro e o coro interpreta varias
composicións poéticas deste último, de Cabanillas, de avelino Díaz e de antón Zapata
García. o seu poema «Suidade...», con música do mestre Suñer, é cantado por solista e
coro. Pecha o acto Eduardo Blanco-amor, que é presentado como director do Galicia,
quen fala sobre o Mariscal Pardo de Cela.

a crueza da guerra civil española e, sobre todo, a represión desencadeada polos falan-
xistas en terras galegas serán decisivas para que o estro poético de antón Zapata García
se volva máis comprometido. De feito, o seu poema «Na morte de lexandro Bóveda»,
publicado no Galicia o 27 de xuño de 1937, convértese na primeira composición en galego
que evoca o asasinato do secretario de organización do Partido Galeguista10. 

En 1942 concorre ao certame convocado pola Junta de Selección de la agrupación De-
mocrática del Espectáculo Público, tamén denominada Junta de la Victoria, no que se pre-
miaba o mellor Himno a Stalingrado, co obxecto de conmemorar a defensa desta cidade
cando a invasión da alemaña nazi na 2ª Guerra Mundial. o poema de antón Zapata García,
co título referido, é elexido como o mellor entre os numerosos participantes. aproveitando
a sona que lle outorgaba o premio, a irmandade Galega organízalle unha homenaxe11 «pol-
a sua meritoria laboura como poeta e como galeguista». 

[172] Nesta época antón Zapata García xa tiña moitos problemas de saúde, que o acom-
pañaron durante os anos finais da súa vida. Cando estaba restablecido das súas doenzas,
o poeta era un concorrente habitual dos actos patrióticos. Entre eles salienta a súa partici-
pación, en xullo de 1944, no concorrido homenaxe a Castelao que a colectividade galega
organiza con motivo da recente edición polo Centro orensano de Buenos aires da súa
obra de pensamento político Sempre en Galiza. a asistencia a este acto é numerosísima12,
coa presenza dos deputados galegos antón alonso ríos e Elpidio Villaverde e unha nutrida
representación do goberno republicano e das autonomías catalana e vasca no exilio, das
asociacións da colectividade galega na arxentina, no Uruguay, Cuba, Puerto rico, México,
Nova York e o Brasil. o noso poeta aparece na nómina dos «inteleutaes e artistas galegos»,
xunto a rafael Dieste, Manuel Colmeiro, luís Seoane, arturo Cuadrado ou Emilio Pita,
entre outros.

Novamente vai ser unha homenaxe, desta volta a Manuel Prieto Marcos13 pola publi-
cación do seu libro Versos en gama de gaita, o seguinte acto de importancia no que teste-
muñamos a asistencia do noso poeta, acompañado pola súa dona, e ocupando a cabeceira
da mesa xunto ao homenaxeado e a Castelao, alonso ríos, Elpidio Villaverde, Domingo
Maza, luís Seoane, Manuel Puente, avelino Díaz, Calviño de Castro e unha nutrida re-
presentación galeguista. a cea, organizada polas Mocedades Galegas, tivo lugar o 2 de
setembro e 1944 no Centro ourensano. Despois de que Seoane, ilustrador do libro, aga-
sallara a Prieto Marcos cun gravado de madeira, e tras un breve saúdo dun membro das
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10 «Hoxe por hoxe, a primeira elexía a Bóveda da que temos noticia é a de luís Seoane titulada «a alejandro Bóveda,
fusilado» (Galicia, Buenos aires, 20-12-1936); a primeira en galego, segundo os nosos datos, é «Na morte de lexandro
Bóveda», de antón Zapata García (id., 27-6-1937)», en alonso Montero [1996].
11 Cfr. «irmandade Galega. Continúase en forma activa a orgaización d-un Banquete en homaxe ao Poeta galego antón
Zapata García», Galicia, nº 808, Bos aires, sábado, 5 de decembro de 1942.
12 Cfr. «a Cabeceira do Banquete», A Nosa Terra, Bos aires, nº 429, 25 de xullo de 1944.
13 Cfr. «Cen galegos de ferro asistiron á cea en honor de Prieto Marcos», Galicia, nº 870, Bos aires, sábado, 9 de se-
tembro de 1944.



Mocedades, intervén antón Zapata García para glosar a obra poética do homenaxeado,
mentres que alonso ríos se centra na gabanza do labor patriótico desenvolvido por Prieto
Marcos.

Na altura antón Zapata García aparece na composición de «Membros do Consello ou-
rentador da irmandade»14 para o bienio 1946/1947. a relación está encabezada polos de-
putados Castelao, Elpidio Villaverde e antón alonso ríos, e nela figuran os nomes máis
importantes na colectividade galega da emigración e do exilio, como Núñez Búa, Manuel
Puente ou ramón rey Baltar, entre outros.

a enfermidade creba a saúde de antón Zapata García e, á idade de 67 anos, tras varios
meses convalecente, falece en Bos aires o día 20 de xuño de 1953, malia que a acta de
defunción indica que o óbito se produciu o día 21. En sinalar o día anterior coinciden os
xornais da diáspora.

[173] Postumamente, nos primeiros meses de 1954 publícase o seu único libro A Ro-

seira da Soidade, cun prólogo de ramón otero Pedrayo, que se vira obrigado a refacer ao
coñecer a morte do poeta e ao que pón remate no nadal de 1953. aos 72 poemas do libro
hai que xuntarlle unha colección de textos dispersos nas publicacións periódicas que foron
compilados na nosa Tese de Doutoramento, A poesía de Antón Zapata García. Edición e

estudo [2008]. De feito, as referencias aos textos manteñen a numeración que os poemas
teñen na devandita edición da poesía completa.

II. A nostalxia da Terra: a soidade ou saudade

a obra poética de antón Zapata García caracterízase, de primeiras, polo seu autobio-
grafismo, xa que en moitos dos textos o eu poético é un trasunto do propio poeta que ex-
presa as súas vivencias persoais.

Malia a heteroxeneidade e a ausencia de unidades temáticas xa subliñadas, existe unha
trabe simbólica que alicerza a estrutura do libro e que xa se intúe desde o propio encabe-
zamento, A Roseira da Soidade, no que se simboliza a perda, mais tamén desde o paratexto
da «adicatoria» nunhas palabras escritas polo poeta no mesmo ano de 1953: «a miña Nai
Galiza e aos meus irmáns galegos, dende Bós aires, dempóis d-unha ausenza de cincoenta
anos emigrado»... Soubo ver isto moi ben ramón otero Pedrayo no longo prólogo do libro
do que salientamos esta extensa citación, na que tamén saen a relucir as reflexións de
ramón Piñeiro e de Domingo García Sabell sobre a saudade.

Voltando á idea centrosa do libro, imaxen ricaz do vivir do poeta, descóbrese ou-
travolta o símbolo inmorrente e gasalleiro, como no ilustre ramón Cabanillas, da ro-
seira xiada por o amor frolecida. igoal nas sagas e nos canzoeiros, nos camiños da
pelerinaxe románica e no ámpido das aldeas esmaltadas como altares barrocos cos
seus cruceiros e seus pazos, a roseira de caridosa sávia e zume responde ás estaxes
de penitenza e espranza e ós bicos de apaixoado namoramento. Coma nos feitíos dos
libros clásicos, un soneto franquea —porta desmasiado feituca e pequeneira— as po-
lifonías e venturanzas de «a roseira da Saudade»:

—5—

14 Cfr. A Nosa Terra, nº 448, Bos aires, xuño de 1946.



«abrazada da crús do sofrimento
que a longa emigrazón lle puxo â veira,
fói tecendo suidades a roseira
c-un dagoro sinxel d-enfroramento...»

Poeta antón Zapata, e como leial e sinceiro, home de saudade. Pescudando nos
axeitados estudos de ramón Piñeiro, de Domingo García Sabell, houber sido fermoso
o descobrimento de cal xénero de saudade, en [174] que lírica dimensión imponse
sobre as máis no ser de Zapata e tamén como da outa vivenza —door e groria— do
poeta pódese tirar unha esencia, ou un puro refrexo conceitoal pra a fina e trascen-
dente arquiteitura da metafísica da saudade. Poetas e filósofos irmáñanse en coloquio
sobor da saudade, a xusgada por pseudofilósofos de outro tempo e terra febreza do
esprito das xentes de oicidente e doenza laiante dos galegos. o cumio deica hoxe do
estudio teórico da saudade atópase na tesis de ramón Piñeiro: «que arrincando do
sentimento de saudade e a través da sua perspeitiva sentimental o ser do home tén un
sentido ontolóxico positivo: a realización da libertade». Cecáis un análise detido hou-
bera probado e contrastado aquila ergueita tesis no vivir e na obra de Zapata. E non
menos veríanse selados en eisprenza os pensamentos de García Sabell. Dí o xoven
mestre da mocidade galega: «Y cada una —la ironía y la saudade— será en su ámbito
un poderoso y oculto estímulo para la fértil dinámica creadora del alma de Galicia».

a temática da saudade ou soidade aparece tamén deliñada nos encabezamentos de cinco
poemas do libro: «a roseira da Soidade»; «a campana da Soidade»; «Suidade»; «Dorna
saudal» e  «Praias da Soidade»; ademais doutro poema en castelán «Saudades», que ten a
súa importancia reseñar por se tratar do segundo poema publicado, na orde cronolóxica,
aparecido en Suevia, «revista Gallega regionalista», Bos aires, nº 8, 14 de xuño de 1913,
aínda que datado polo autor un mes antes, no que chora a morte da súa nai e a imposibi-
lidade de estar a carón do seu sepulcro na hora do soterramento.

outros poemas onde a saudade é o fío argumental, son o soneto «lar», dedicado á so-
ciedade galega que editaba a revista do mesmo nome na que se publica o texto; o soneto
«Chovendo», que narra como a chuvia se irmana coa nostalxia propiciando un dorido e
triste momento de lembranza; o soneto «Meu padriño», que conta a historia real de lau-
reano Carril, alcumado «o roxo», padriño do poeta, un home que «sulcóu os mares todos
n-un branco bergantiño...» e como a saudade fixo que retornase a laxe «xa mui canso do
mundo e facer cabotaxe»; o poema «ao marchal-os barcos» que relata a soidade producida
na voz poética cando, nos peiraos da cidade bonaerense, contempla como retornan os barcos
trasatlánticos á Terra sen que poida embarcar para o seu regreso: «Marchan os barcos, / e,
n-eles, vân / miñas soidades / pra o meigo lar» e envexa ás brancas gaivotas que os seguen.

outra boa proba da preponderancia da temática da saudade é o feito de que esta palabra
ou as súas variantes e derivados sexan, con certeza, os termos máis reiterados nos poemas
e a maioría pertencen a composicións incluídas no libro A Roseira da Soidade. Velaí sau-

dade; saudades; saudal; soidá; soidade; soidades; soidadoso; soidosa; soidosas; soidoso;
suidá; suidade; suidades; suidosa ou suidoso.

[175] Como tamén o son os termos referidos á emigración: emigración; emigrado; emi-

grador; emigradora; emigrados; emigramos; emigran; emigrante; emigrantes; emigrar

ou emigrazón; formas cos prefixos -in / -i: inmigraron; imigrano; imigrantes; imigraran

ou imigraron ou formas con aférese: migra; migraba; migrado; migran; migrante; mi-

grantes; migraran; migratoria; migrazón.
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De feito, nunha das cartas ao editor Manuel roel longueira o poeta confesa:

No meu poema o “Herbedeiro de lourido”, e, tamén, n-outro -“o Faro”-, fago
menzón do meu arraigado sentimento de podere voltar. Nos “Pinales da lembranza”,
aínda sinto zoar os seus arumes...

Esta saudade, que se produce na emigración, vai moitas veces acompañada dunha dor
emocional, xa desde os versos iniciais do libro: Abrazada da crus do sofrimento / que a

longa emigración lle puxo â veira.
En ocasións, a saudade é dos elementos da natureza e da paisaxe que nos levan, de ma-

neira inequívoca ao locus amoenus da infancia e da mocidade. así, no poema «o herbe-
deiro de lourido» lembra a desaparición dun érbedo entre lourido de abaixo e o de arriba,
mais tamén os lugares de romea, Serantes, Quelabanda (hoxe, Calabanda) e Carrabete,
Tella ou a vila de Baio, para rematar con versos definitorios do seu afastamento na emi-
gración: ¡e hoxe lémbrote a ti, dende o estranxeiro, / teu fin sabendo!, ¡¡triste!!... No
poema «os pinales da lembranza» son estes de Carrabete, Quela Banda (hoxe, Calabanda),
Soesto e San Simón de Traba, por unha banda da ría, ou Frexufre, San Pedro e Cándoas
(Cánduas), pola outra, os que se lembran: Lonxe, lonxe, pol-a América, / voso zoar me

acompaña..., ademais de incluír unha referencia sobre o falecemento da súa nai e outra
exacta sobre o tempo da ausencia: Trintadóus anos sin vêr-vos, / ¡e aínda zoades na miñ-

alma!, pois o poema publicouse por vez primeira en 1935 e, como sabemos, o noso poeta
chega a Bos aires nos albores de 1903.

outro lugar evocado da infancia é o paraxe descrito en «Pedras de Besugueira», onde
canta as peculiaridades deste lugar da costa de laxe: pedras que, n-outros xornos, de pe-

queno, / tamén piséi, descalzo, / pra coller a mantenza das patacas, / das coles e dos

nabos, / enclavándolle o enciño, ¡coma un home!.

Noutros son evocados lugares aínda non coñecidos, como sucede en «Sarandóns», berce
dos avós paternos do poeta, no que coñecemos moitos datos autobiográficos e que, na es-
trofa final, serve para anunciar o desexo de retornar e coñecer a casiña dos avós, feito que
nunca chegou a se consumar pois o poeta nunca puido regresar. ademais, nesta estrofa
ollamos unha visión moi positiva e agradecida da emigración pois sinala: d-esta grande

Bôs Aires / â que dín meu suor / e a quen muito ben quero / pol-os bens que me dóu.
así a todo, estamos perante unha das obsesións recorrentes para a voz lírica desde a

antigüidade clásica, que se veu reescribindo ata o noso presen-[176]te histórico con dife-
rentes modulacións. alén doutras mostras, as literaturas galega e portuguesa ofrecen nu-
merosos testemuños sobre a presenza da saudade ou soidade15.
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III) A emigración

En relación coa temática anterior existen varios poemas que teñen como eixe central
unha visión particular da emigración. Esta temática tivera un importante tratamento lírico
en poetas como rosalía, Curros e Cabanillas. Porén, deixara de ser motivo literario nos
poetas da chamada xeración das vangardas ou de 1925, agás en Manuel luís acuña. Malia
outras excepcións, como un dos Seis poemas galegos de Federico García lorca, a lírica
sobre o éxodo atopa a súa mellor expresión naqueles escritores que estiveran ou estaban
aínda na emigración, como luís Seoane, por citarmos un nome abondo representativo.

o mellor exemplo desta liña temática está no dramático relato da desfeita dunha parella
por mor da emigración do longo e coral poema narrativo «a Crus da rosa», que leva o sig-
nificativo subtítulo de «lênda do amor fidel». aparece dividido en XXi capítulos ou frag-
mentos, e xa o primeiro remata advertindo do despoboamento de laxe por mor do feito
migratorio: mais esperta inquedosa a nobre vila / d-un mal soño de engados e de espiños

/ que a despova, emprobece i-aniquila: / ¡Vân, pra a Cruña, imigrantes, des veciños!...

Pouco despois, xa no capítulo ii, mestúrase a dor e a mágoa dos familiares dos que par-
ten coa descrición das promesas que causan a emigración. Velaí estes versos:

Hai no ambente fondas mágoas, saloucos, algunha queixa
dos que fican bagullando, do que da vila se aleixa
cicáis pra sempre, camiño de outras terras onde poida
ganar o pan máis abondo, porque pensa, porque coida
que é verdade o negro engano das riquezas de outros lares,

60 Eldourados, Potosíes, que, surxindo tral-os mares,
miles sésamos abriron pra o que arela o Velociño,
anque nunca, xamáis chegue... ¡anque morra no camiño!

[177] Tamén no fragmento Vii, no que se describen polo miúdo as faenas e a riqueza
que pode fornecer a pesca, hai unha referencia a non abandonar este sector produtivo: ¡indo

a buscar no estranxeiro / o que tên a propia casa!, pois —¡Hoxe hai peixe como area!—.
No seguinte (Viii), aparece un novo personaxe, de nome Barlovento, amigo de Gundar,

o mozo de rosa que emigra, caracterizado coma unha persoa que perde o seu ánimo e
anda triste e serio pola ausencia dos ‘irmáns’, pois: El, tamén, fái algúns anos, fóise â

América / coa ilusión de máis ganar; / pro tornóu enfermo e probe, sin espranzas / de

poder ganal-o pan. E que os trata de convencer para que non emigren, sen ningún éxito.
pois na súa voz temos estes versos abondo esclarecedores:

»Eisí fóronse des mozos, des carballos
d-este noso Patrio Chan;

outro día serán catro..., sete..., doce...;
máis adiante... ¡vinte máis!...

»Eisí iráse, pouco a pouco, a xuventude,
545 a galega fror lanzal...

¡Queira Deus que tal engado despareza
e non xurda endexamáis!...

De feito, no seguinte fragmento (iX) aparece unha definición precisa do drama colec-
tivo da emigración: —¡Galiza, fonte que sangra!—.
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Unha emigración que precisaba dun primeiro paso, desprazarse até un dos peiraos dos
que partían os enormes trasatlánticos, episodio que o Gundar vai vivir na cidade coruñesa
(de novo outro dato que fai ao protagonista do poema un trasunto do autor), e do que em-
peza a falarse no capítulo Xi. No seguinte fragmento rosa reza as súas oracións —«Por

todol-os galegos que inmigraron / na procura de un ben que eiquí xa tiñan, e que morreran
na emigración, londe da terra e sen poderen retornar. No capítulo XiV rosa deixa a romaría
da patroa de laxe, Santa María (15 de agosto) para tentar ver desde unha atalaia, «Pedra
da Vela», o paso do barco trasatlántico que leva a Gundar para américa e como acende
unha ‘fogata’ para facerse ver, mais: A seirán xa morre... Non sulca unha vela / por diante

da costa que Rosiña vê, / e vóltase â vila a noiva sinxela, / vertendo máis bágoas, perdi-

dal-a fé... No seguinte fragmento (XVi) coñecemos as razóns da demora, que adoitaba
ser habitual na época e que tamén posúe todas as trazas de ser un episodio totalmente au-
tobiográfico. así, sabemos que: A posterga que sofre o trasatrante / deica ao seguinte día,

/ por mor dos cartafoles de embaixadas / que, de Madrí, non viñan. E continúa a narrar o
medo do protagonista de que os gardas o prendesen e aquí, de novo, apare-[178]ce a causa
da emigración: anque xa lle pagara a un quitacomas, / a un cacique e a un escriba, / a
coima dos embrullos pra, «pol-a alta», / embarcal-o, bulrándose das quintas. a travesía
relátase despois (XVii): cando o «Alquimán» sarpaba da Capital Galega, / deixando por

babor a brava «Punta Herminia», / o «Orzán» e a «Torre de Hércules» —¡de  Breogán a

insinia!—, mais tamén aparecen nomeados as illas Sisargas, o roncudo, a insua (Punta
laxe), Faro Vilán ou o cabo Fisterra, e tamén as vilas de Camariñas, Muxía e Fisterra,
antes do momento no que o barco: ¡enfióu na media nuite a proa ao Novo Mundo!... No
capítulo XVii nárrase o fracaso emocional e persoal de Gundar, que xa levaba seis meses
emigrado: Esmolando traballo nos comercios / de tendas e almacéns, / arribaba decote

nos baixíos / dos negreiros sin lei. a situación era difícil, pois a guerra16 cegara moitas

fontes / de traballo, o que nos permite situar a acción por volta de 1914. (lembremos que
o autor emigrou nos albores de 1903). Tamén se fala das solicitudes que Gundar lle facía
a calquera veciño que retornase para que nada lle dixese a rosa da súa dramática situación
e cóntase como os seus veciños xuntaron os cartos para mercar a súa pasaxe de retorno,
episodio que se detalla nunha conversa no fragmento XViii, mais no seguinte capítulo
Gundar morre na travesía de regreso: Despóis de trinta días de viaxe, / —¡coma un fardo

calquer!—, / n-un negro cubichete de terceira / ao cuitado laxés, / pecháronselle pra sem-

pre os verdes ollos. E un ‘fardel’ co corpo do mozo foi guindado ao mar. a morte de rosa
e a lección moral que se converte en lenda ocupan os dous últimos fragmentos, onde apa-
rece unha últina reflexión sobre o feito migratorio: Quezáis as mozas lembran aos noivos

que imigraron, / e seu amor comparan cô amor de tâl muller, / pois coidan que finándose

os que as apalabraron, / tamén, elas, en pena, se cheguen a morrer...

outro poema de forte contido relacionado coa emigración é «anduriñas», no que na
primeira parte describe estas aves para xa na segunda comparar a súa existencia coa dos
que emprenden a emigración: ¡Tal fan os emigrantes!... Pouc’a pouco, / van deixand’as

casiñas d’as aldeas, / as vilas, as cibdades y-as cabanas, nunha composición moi triste
na que se fala da dor nas despedidas, mais tamén na que se analizan algunhas das causas
do fluxo migratorio, neste caso a brutal fiscalidade que vai parella a unha escasa produti-
vidade do campo, estes versos son abondo ilustrativos: Abandonan os eidos porque coidan
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/ que non poden pagar, ao Fisco, a renda, / pois n’o Inverno presente, c’as friaxes, / po-

drísell’a semente baix’a terra… / ¡y-embargaránll’os carros y-os trebexos, / as galiñas,

os cochos y-as facendas!... Deseguida narra como se realizan os empeños para lle mercar
o pasaxe / a un axente mais duro qunha pedra, e detalla como son as duras con-[179]di-
cións da viaxe en barco. Porén, na cuarta parte do poema prodúcese unha viraxe absoluta
e a dor é substituída por un chamamento á loita. De feito, a data de publicación (1915)
sitúa este texto no ronsel do agrarismo de Basilio Álvarez e das composicións poéticas de
ramón Cabanillas e sorprende que tamén introduza un berro de loita característico do
anarquismo da época: 

—¡Est’ano somos ricos!: ¡Xá n’hai fame!...
¡Xá non marchan os probes par’améreca!...
—¡ouh, santa rebelión redimidora!...

80 ¡Xerminal!, ¡Xerminal!...: ¡¡¡bendito seas!!!

Porén, noutro poema relacionado co mar, «a pauliña dos pescos», xorde unha nova
causa da emigración na vila de laxe, desta volta relacionada cun importante problema
para os pescadores da localidade: Emigran os peixadores / da probe vila de Laxe, / por

non ter un refuxio no inverno / que ás bucetas e lanchas ampare, sinalando os culpables
das «mil traxedias mariñantes». Nesta estrofa reiterada dúas veces: —¡Inda morran afo-

gados / os que chuchan nosa sangue, / e non fan tan siquer unha dársena / que das fortes

mareiras nos salve!...

Emigración e mar volven a xuntarse no poema «Nai dorida», pois é evocada a dor das
nais que non deben esquecer os que emprenden o camiño de deixar a Terra. o texto pre-
séntase como unha polifonía de voces, un canto coral, no que interveñen un narrador, a
voz que representa as nais e un coro que se repite ata catro veces:

Coro
Sinte, emigrante

qu’o mar d’Atlante
vas a cruzar,
as fondas queixas
d’a nai que deixas

sin consolar!...

Na relación entre os emigrados e as persoas do seu contorno afectivo, familiar ou ve-
ciñal eran sumamente importantes as cartas, como se sinala no poema «Volvoretas», onde
estes insectos lepidópteros son metáforas de tres epístolas recibidas, do pai, dun amigo e
da moza. a parte cuarta da composición principia cunha estrofa abondo esclarecedora do
que representaban estas letras na diáspora:

... as cartas que nos veñen de Galiza
sôn, tamén, volvoretas,[180]
portadeiras de bicos e agarimos
e amorosas apretas

105 qu-esparexen âs névoas da suidade
e o corazón retempran
pra luitar..., e vencer..., e darlle grórea
¡â nosa amada Terra!...
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ademais, a súa recepción provoca a reflexión sentimental da voz poética que soña estar
no lugar natal, á beira do mar, E ollando aos negros barcos traspondo a Baleeira, / por

todol-os galegos que migran, eu choréi. Versos que asocian, máis unha vez, o feito mi-
gratorio a unha dor emocional.

outro poema que bebe intensamente da propia experiencia persoal e no que atopamos
moitos datos é «lembranza e loubor da Cruña». Todos estes pormenores arrincan cando
abandona laxe no vapor de carga «Victoria» que facía con regularidade o traxecto entre
a vila da Costa da Morte e a cidade coruñesa. alí chega en compaña do seu pai, que coñecía
perfectamente a cidade debido a que estivera nela destinado como carabineiro. Tamén se
recollen as palabras que lle dirixe o seu proxenitor antes da súa marcha, mesmo querendo
influír na súa decisión para que non emigre e lembrándolle o espírito da súa nai xa falecida,
ademais de lle argumentar cunha estatística: Dos que emigran, ¡meu fillo!, un por cen sô

retorna: / os demáis vân a pique na «Saudal»... ¡probe dorna!... o poema, que nace de
ver na emigración fotografías da cidade coruñesa, remata con esta estrofa que resume as
súas vivencias:

No relembro lonxano de outonal alborada,
90 a cibdade da Cruña xurde como encantada

n-unha gran lumiñaria albeiral e ilusoria,
como cando ao seu porto arribéi no «Victoria»...
¡e, mirando â Mariña, vexo o muelle de Ferro,
onde, mozo, embarquéi pra un lonxano desterro,

95 de un desterro alongado do que penso inda torne
i-eisí vel-a denantes de que os ollos entorne
pra enxamáis —¡ouh, cibdade co-a que soño e soñéi!—,
e que agora, xa vello, hastra a morte amaréi!...

Cómpre salientar tamén unha serie de poemas relacionados todos eles co mar que se
agrupan nun parte do libro A Roseira da Soidade intitulada «Dorna saudal», que se inicia
precisamente cun poema co mesmo título «Dorna saudal» no que esta embarcación sim-
bólica é nomeada no primeiro verso como ‘migrante nauticela’ porque exemplifica a sau-
dade que sente a voz poética na emigración dos lugares e sensacións do mar vivenciados
na infancia e na mocidade.

[181] No poema «o Faro» esta construción que guía tanto aos trasatlánticos «no triste

vïacruces d-emigrante» coma aos pesqueiros que van a Terranova, é evocada desde a emi-
gración: Orfo de tí, fai anos, / sin te ollar no trebón da miña vida / de suidoso emigrante.

Tamén no poema «ao marchal-os barcos» relata a soidade producida na voz poética
cando, nos peiraos da cidade bonaerense, contempla como retornan os barcos trasatlánticos
á Terra sen que poida embarcar para o seu regreso, como se sinala nos versos finais: ¡Fó-

ronse os barcos / pra o Noso Chan, / e o pensamento / con eles vái!...

En «Pedras de Besugueira» canta as peculiaridades deste lugar da costa de laxe que é
outro lugar evocado da súa propia infancia, para rematar con esta estrofa na que incide
sobre a culpabilidade dos que emigraron:

Benzoadas, ¡ouh, pedras!,
que feríchedes ben meus pês descalzos,
¡queira a sorte que axiña m-ôs firades

40 côs dentes arneirados,
e que a sangue que salla das feridas
me redenzan da culpa d-emigrado!...
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De por parte, no soneto «Praias da Soidade» que poetiza a todas as praias de Galiza,
reitera a evocación saudosa dos emigrantes nestes catro versos: ¡cómo vos lembra,

¡praias!, o emigrante, / praias de media lúa ourilucente!... / ¡Cómo vos lembra sempre o

navegante, / a Vía Láctea ollando fixamente!.

Nas composicións «o probe do mar» e «a volta ô povo» tamén se narra, como acon-
tecía co personaxe de Gundar no poema narrativo «a Crus da rosa», o fracaso dun emi-
grante que decide retornar, no primeiro salienta o motivo que decide retorno perante a
falta de oportunidades, porque na Terra non lle ha faltar: ¡Un santo anaco de broa / e santa

cunca de caldo!; mentres que no segundo relata as penurias da viaxe: de tér q-ir coma on

feixe na bodega, sinala que viaxa de volta tan só cun traxe e un ‘poncho’ e, na voz deste
anónimo emigrante, advirte o desengano que o agarda: ¡Xa presinte na y-alma os desen-

ganos, / xüicios e rexouvas do seu povo / sobr-os cartos que fixo en vinte anos!...

E en «invocación “o Caxestal”», un apóstrofe a un acantilado ou cantil da costa de
laxe, un lugar onde as ondas: dínlle ôs tristes migrantes, / ¡ôs probes irmáns meus / que

arreda o lar galego esnaquizado!: / — ¡Adeus!, ¡adeus!!..., ¡¡adeus!!....

Sobre o retorno, mais desta volta sen a amargura do fracaso, tamén se fala noutro poema
de circunstancias escrito ad hoc para a revista Alborada, onde aparece incluído no artigo
«la demostración a un viajero. D. Manuel Teijeira Hernández», que relata a homenaxe
de despedida deste consocio da aBC de [182] Corcubión, no que antón Zapata García
pechou a serie dos discursos congratulatorios coa súa lectura. Con todo, nos primeiros
versos semella intuírse que a causa de regreso tamén está na crise económica mundial que
está a condicionar a vida das persoas, velaí como antes de lle desexar un feliz reencontro
cos seus e coa Terra sinala: ¿Que o comercio n-está forte?; / ¿que non se vende xa nada,

/ e as cousas están que tollen…o noso poeta fala da debilidade do sector comercial por
propia experiencia.

Non é esta a imaxe que se dá en «Xan Croio», retrato irónico dun personaxe de fición,
mais representativo de moitos galegos da emigración que se converteron en ‘americanos’
e perderon a conciencia da súa orixe. Este tríptico de sonetos conta como fixo fortuna, a
medida que ía medrando o seu desleigo e como non chorou ninguén a súa morte ou que,
malia a súa riqueza económica, nunca se lembrou da súa aldea, malia que: Foi dono de

cen casas-rascaceos, / chalete en Mar do Prata, creto en Bancos, / forte caixa de ferro,

caixóns cheos...

Finalmente, merecen unha mención á parte as coplas da serie intitulada «Herbal Frorido.
Cantares galegos», concretamente a oitava, que lembra que un emigrado sempre anda co
pensamento na Terra; a décima, na que sinala que o emigrante (comparado de novo coas
andoriñas) non terá dita completa até retornar; a décimo primeira, na que fala da debili-
dade: se a ferruxe da saudade / na emigración te consome; na décimoterceira, que lembra
o personaxe Gundar de Valarés17, do seu poema «a crus da rosa», para aconsellar que
non se emigre «non sexa que morras lonxe». E o mesmo acontece na outra serie igual-
mente «Herbal Florido. Cantares galegos», onde salienta a segunda, na que o son dunha
‘caracola mariña’ serve para lembrar á Nai Galiza.

De feito, tamén na emigración a morte adquire unha consideración máis alta, polo que
significa o feito de morrer lonxe do chan nativo. Velaí versos coma estes do soneto «lar»:
«LAR, ¡morno lar!»,  —tamén dî o labrego; / e os que antre as ondas, ou por mil camiños,
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/ frente da morte, ou sin têr achego; ou en «Nai dorida», onde se evoca a dor das nais que
non deben esquecer os que emprenden o camiño de deixar a Terra: E s’algún queda pra

sempr’ausente, / —por que d’a Morte cumprío a Lei,— / sobr’este facho, mentras alente,

/ todal’as tardes lle resarei.

En definitiva, as reflexións sobre a saudade e a emigración aparecen ciscadas, de ma-
neira directa ou indirecta, na obra poética de antón Zapata García (laxe, 1886 - Bos aires,
1953). Malia todo isto, e se  callar polo feito de publicar o seu libro A Roseira da Soidade

en 1954, de maneira póstuma, a obra deste poeta mereceu unha escasa recepción crítica
na Galicia daquela altura. Porén, na nosa opinión, estamos convencidos de que a súa poética
merece [183] ocupar un lugar de destaque na nosa literatura da emigración e do exilio,
que reverdece en américa, por debaixo de poetas fundamentais como luís Seoane ou lo-
renzo Varela, pero na mesma altura que autores como avelino Díaz, José Conde, alfonso
Gayoso Frías, Xervasio Paz lestón, Emilio Pita, Prieto Marcos, ramón rey Baltar ou
Xosé rubia Barcia, todos eles merecedores de estudos en profundidade e de protagoniza-
ren efemérides como o Día das letras Galegas, data na que se teñen homenaxeado poéticas
de moito menor interese e de inferior calidade estética.
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