
dose ó Partido Comunista escribindo e 

dirixindo distintos xornais para os com-

batentes. Cumpre funcións de comisario 

político e chega a mandar a brigada da 

11ª División baixo 

as ordes de Lister. 

Coa perda da gue-

rra pasa a Francia e 

logo a México fun-

dando e codirixindo 

a revista Romanza 

(1940); colabora coa 

revista Taller e pu-

blica o libro Elegías 

españolas (1940). 

No ano 1941, des-

pois de viaxar por 

América Latina, ins-

tálase en Bos Aires, 

reencontrándose alí 

con seu pai e cos 

seus vellos amigos 

Luís Seoane, Rafael 

Dieste, aos que logo 

se sumarán Rafael 

Alberti, Blanco Amor, Colmeiro e outros 

exiliados. Será nesta cidade onde a súa 

producción literaria e xornalística colla 

pulo. Publica Torres de amor (1942), con 

ilustracións de Seoane. Colabora nos 

máis importantes xornais arxentinos do 

momento, “Clarín”, “El Mundo”, “La Na-

ción”... e revistas como “El Hogar”, 

“Sur”... 

Máis será en 1944 cando publique 

o seu primeiro libro en galego Catro poe-

mas pra catro gravados; estes poemas 

acompañaban as xilografías de Seoane 

esús Lorenzo Varela 

Vázquez, naceu no bar-

co “La Navarre” que en-

traba no porto da 

Habana o 10 de 

agosto de 1916, fillo 

de emigrantes orixi-

narios de Monterro-

so (Lugo). 

Pasa a infan-

cia en Bos Aires, on-

de seus pais se tras-

ladaron, cidade á 

que moitos anos 

despois tornará en 

moi diferentes cir-

cunstancias. 

Trasladado a 

Lugo, alá transcorre 

a súa adolescencia e 

mocidade. Estuda o 

bacharelato no Insti-

tuto, comezando 

neste tempo as súas 

preocupacións litera-

rias e políticas, participa na fundación 

da federación de Mocidades Galeguis-

tas, organización xuvenil vinculada ó 

Partido Galeguista, xunto con Ramón 

Piñeiro. 

Marcha a Madrid en 1934, e alí 

afianza o seu compromiso social e cul-

tural. Estuda Filosofía e Letras e partici-

pa na redacción da revista “PAN 

(Poetas, Andantes e Navegantes)” 

Cando a Guerra Civil estoupa Lo-

renzo Varela implícase de cheo afilián-
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X. LORENZO VARELA 

 

A LINGUA 
 

«Mal ou ben, xa sabemos 
todos que somos un pobo 

de reis e de escravos, 
unha nación con idioma 
civilizador e ao mesmo 

tempo un país cuxa lingua 
está sendo somerxida 

desde hai séculos —como 
a súa propia riqueza 
potencial en todas as 

ordes— pola dominación 
dos de fóra e pola 

complicidade dos de 
dentro.» 

 

Ensayos, conferencias y otros 
escritos  

Edicións do Castro 

X. Lorenzo Varela 

(1916-1978) 



no álbum María Pita e tres retratos medievais, cunha 

curta tirada de 85 exemplares numerados e asinados 

polos autores e que en 1951 sería reeditado. 

En 1945 publica o ensaio El Renacimiento e anos 

despois Lonxe (1954), segundo libro de poemas en ga-

lego, ilustrado por Seoane e Homenaxes. Da súa pro-

ducción en castelán cabe destacar Torres de amor  e 

numerosos poemas editados en distintas publicacións. 

En 1956 casa con Marika Gerstein. 

Pero os avatares políticos aínda lle tiñan reserva-

do a Lorenzo Varela un último exilio. A represión política 

en Arxentina tralo golpe de estado de Vídela en 1976 

obriga ó poeta galego a acelerar o seu retorno a Espa-

ña. A súa terra acólleo con indiferenza en plena transi-

ción democrática. Nesa soidade, contando tan só coa 

axuda de antigos amigos e compañeiros especialmente 

Díaz Pardo, continuará traballando nas súas traducións 

e colaboracións xornalísticas. 

Instalado en Madrid, morre o 25 de novembro de 

A POESÍA DE LORENZO VARELA 

1978 dun infarto. Actualmente os seus restos repousan, 

xunto aos de súa nai, no cemiterio de san Martiño de 

Fufín (Monterroso), traídos en 1981 dende Madrid. Alí, 

na súa campa, baixo o escudo de Galicia, pódese ler: 

“Aquí xaz o poeta                                              

LORENZO VARELA                                                 

(1916-1978)                                                                  

presente na lembranza do seu pobo”.   
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X. Lorenzo Varela 

Lorenzo Varela pertence a un grupo de 

intelectuais que no exilio continúan o es-

pírito universitario esquerdista dos anos 

da República. Forma parte da chamada Xeración do 36 

da que forman parte, entre outros, Álvaro Cunqueiro, 

Celso Emilio Ferreiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé M. 

Díaz Castro, Luís Seoane, Xosé María Castroviejo, Xo-

sé María Álvarez Blazquez, etc. É a primeira xeración 

da posguerra, a dos universitarios da República que so-

fren a guerra cando comezan as súas actividades litera-

rias e políticas.  

Lorenzo Varela é un símbolo das esquerdas, un 

dos emblemas da Galiza emigrada, sendo decisivo para 

o desenvolvemento da súa obra en galego o encontro 

cun grupo de intelectuais que asumiran a misión de pre-

servaren a cultura en lingua galega. 

Destacan os libros de poesía: 

Lorenzo Varela de neno e coa súa familia 

Lorenzo Varela coa súa muller Marika Gerstein  

TORRES DE AMOR  

Libro de poemas en castelán que 

tivo problemas para a súa saída 

porque a editorial se negou a publi-

calo debido ás ideas comunistas do 

autor. A temática está centrada nas 

vivencias da Guerra Civil e na au-

sencia e saudade provocadas polo 

afastamento da Terra 

 

CATRO POEMAS PRA CATRO GRAVADOS 

O autor desenvolve unha temática histórica, com-

binando elementos míticos cos propiamente históricos, 

estando os protagonistas dotados de fortes valores po-

sitivos 



o triunfo en 1939 do levantamento militar 
contra o goberno da República várrese 
un proceso de recuperación da nosa 

identidade iniciado anos atrás. Fusiladas importantes 
figuras do galeguismo (Alexandre Bóveda, Ánxel Ca-
sal,...), clausurada a editorial Nós e o Seminario de Es-
tudos Galegos impediuse o desenvolvemento da nosa 
cultura.  

A maioría dos combatentes e intelectuais republica-
nos (entre eles Lorenzo Varela) marchan a América. Na 
Arxentina, o galeguismo no exilio ten como principal fi-
gura a Castelao, manténdose unha intensa actividade 
política e, sobre todo, cultural. México é outro grande 
foco do exilio galego, destacando o labor de Luís Soto. 
Un grupo de exiliados, formado principalmente por pro-
fesores universitarios, instálase en EEUU.  

Os exiliados, xunto cos emigrados anteriormente, 
levaron a cabo un importante labor de preservación da 
nosa cultura, que non se podía desenvolver en Galiza.  

Reedítanse os grandes escritores (Rosalía, Cu-
rros,... antoloxías medievais, literatura popular), tradú-
cese do francés e inglés, créanse editoriais, coleccións 
literarias e revistas, fúndanse compañías de teatro, etc.  
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X. Lorenzo Varela 

 En “María Pita” enxalza á  he-
roína na defensa da cidade de A 

Coruña contra o ataque da flota 

do navegante inglés Francis 

Drake, en 1589. A súa valentía 

obrigou ós invasores a reembar-

car. María das Batallas é eleva-

da a símbolo do combate pola 

liberdade. Achamos xa o ele-

mento da loita, da resistencia 

armada. 

En “María Balteira” loa a 
esta famosa e bela soldadeira ga-

lega do século XIII, moi cantada 

polos trobadores nos Cancionei-

ros medievais nas súas cantigas, 

e simboliza para Lorenzo a loita 

contra a represión. É de destacar 

que neste poema e tamén no an-

terior, a muller érguese como ele-

mento activo e central. 

O poema “Rui Xordo” rememora 
a este fidalgo galego que en 1431 

encabezou a revolta antiseñorial 

contra Nuno Freire de Andrade, 

formando a chamada Irmandade. 

É a primeira Revolta Irmandiña. 

Foron derrotados no campo de ba-

talla, pero 30 anos despois renace-

rá con máis forza o movemento 

irmandiño. 

 

No cuarto poema, “O Tou-

ro”, descríbese un “xuízo de 
Deus”: a proba do bispo Adaulfo 

que debía demostrar a súa ino-

cencia publicamente expoñéndo-

se á furia dun touro, que se ache-

gou mainamente a Adaulfo ata 

pór os cornos nas mans do bispo. 

 LONXE :     É o grande libro da poesía galega no exilio e nel aparecen dúas liñas temáticas. Unha que ten 
como núcleo a ausencia da Terra, o Exilio e a emigración: a emigración como humillación e como 

penuria económica, o emigrado está inzado de saudade, pero é consciente da súa explotación 

como traballador. 

    Outra liña temática é a de enxalzamento dos heroes, dos guerrilleiros galegos dos anos 40, 

xunto con sentimentos de dor pola ausencia dos amigos mortos no campo de batalla ou a repre-

sión. Así, canta a Manuel Ponte, xefe da IV Agrupación de Guerrilleiros de Galiza, morto nun en-

frontamento en 1947 e canta a Manuela Sánchez, muller morta por defender ós guerrilleiros. En 

"Compañeiros da miña xeneración mortos ou asesiñados" lembra con dor e saudade os amigos 

mortos na guerra ou durante a represión. 

Entre os personaxes máis sobranceiros no exilio po-
demos citar os seguintes:  

Emilio Pita 
Poeta consciente de que a súa obra podía contribuír 

a mante-la continuidade da produción poética en galego 
en tempos desfavorables. Destacan na súa obra Jaco-
busland, libro de forte compromiso ético. 

  Luís Seoane.  

Fillo de emigrantes galegos, naceu en Bos Aires. De-
buxante e poeta, destacan as súas obras Fardel de eisi-
lado, Na brétema, Sant-Iago e As cicatrices.  

Ramón Valenzuela  
Formou parte do Partido Galeguista. Publica Non 

agardei por ningures, narrada en primeira persoa por un 
fidalgo galeguista republicano nos anos da guerra civil, 
temática que se repite en Era tempo de apandar.  

Silvio Santiago 
Escribiu Vilardevós na que exalta o popular. En Si-

lencio redimido, relata a época da súa condena, fuxida e 
desterro. 

Manuel Varela Buxán 
Autor teatral, cun teatro popular, de liña cómica e 

sentimental. Destacan as obras: Se o sei... non volvo á 
casa, Pola súa culpa e Taberna sen dono. 
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“A RUY XORDO” 
 
 
Aramos sobre os mortos nesta terra 
i o noso pan ten un sabor de hosos 
familiares, irmáns. O monte berra 
baixo do arado, e chámannos os nosos 
 
desde a morte con voces conocidas: 
«Nin marqueses, nin cregos, nin doutores 
fixeron as ribeiras verdecidas, 
nin o guerreiro coiro dos tambores. 
 
Os condados do polvo son dos mortos 
e quen queira ser dono desta terra 
que veña navegando aos nosos portos. 
 
Os que pidan o fruto sin labores, 
si non morren de seu, morran de guerra, 
e desta terra, así, serán señores». 
 

 

Catro poemas pra catro grabados  

 

"CASTELAO" 
 
 
Cando cheguen os tempos non chegados 
cando canten as mans traballadoras 
nas doídas manceiras dos arados 
e nas salgadas redes pescadoras, 
 
Galicia ceibe tallará o teu nome 
nas outuras do Pórtico da Groria 
pra que falen os anxos con un home 
que leva a patria enteira na memoria. 
 
Unha nova Galicia sen cadea, 
que non esportará mais sangue humán 
nin asoballará unha man allea: 
 
Unha Galicia nova, a de mañán, 
que xa ven alborando, xa clarea, 
no peito arrolará teu soño irmán. 
 

 
Feito para o libro “Castelao na voz dos poetas”, 

de Ediciós do Castro, 1969  


