
de 1930 debida á difusión 
en Galiza da lírica medie-
val galego-portuguesa. 

En 1950 fundou 
con Luís Viñas Cortegoso 
a Editorial Monterrey. En 

1962 ingresa na Re-
al Academia Gale-
ga. Funda, xunto 
aos seus irmáns 
Álvaro e Emilo Edi-
cións Castrelos en 
1964, da que foi di-
rector xerente, e na 
que destacan as sú-
as coleccións de O 
Moucho, de libros 
do pobo para o po-
bo, uns libriños de 
baixo prezo e gran 
difusión que marca-
ron época nos anos 
60 e 70 do pasado 
século que contaron 
cunha grande acep-
tación por parte dos 
lectores, como des-
taca as reedicións 
de O catecismo do 

labrego. En 1967 é premio 
Noriega Varela. En 1968 é 
premio das Letras da De-
putación Provincial de A 
Coruña. En 1971 é premio 
Cidade de Vigo. Foi cro-
nista oficial da cidade de 
Vigo. 

Dedicou atención 
ao estudo da Arqueoloxía, 
que tivo como resultados 

X 
osé María 
Á l v a r e z 

Blázquez naceu en Tui 
o 4 de febreiro de 1915, 
terceiro dos seis fillos, to-
dos homes, do médico 
pontevedrés Darío Álva-
rez Limeses e de Ma-
ría Blázquez Balles-
ter, procedente du-
nha familia colonial 
cubana.  

Contra 1930, 
Xosé María publica 
os seus primeiros po-
emas en xornais de 
Pontevedra e Tui, e 
en 1931 empeza es-
tudos de Maxisterio; 
no ano seguinte pu-
blica Abril, primeiro 
libro de poemas, en 
castelán, e funda, a 
revista Cristal. En 
1933 ingresa nas Mo-
cIdades do Partido 
Galeguista. 

En 1935 ten 
o seu primeiro destino co-
mo mestre na Garda. En 
1936, feitos os vinte e un 
anos, ingresa no Partido 
Galeguista, sendo desti-
nado en Vigo, remata o 
libro de relatos Os ruíns e 
empeza a estudar Filoso-
fía e Letras. O encarcera-
mento e posterior fusila-
mento do seu pai, o médi-
co Darío Álvarez Limeses, 
o 30 de outubro de 1936 

por parte das forzas gol-
pistas contra a II Repúbli-
ca marcarano de por vida. 
Xosé María é sancionado 
e desterrado á escola de 
Coreses, en Zamora onde 
exerce como mestre ata 

que en 1941 pide a exce-
dencia e se instala en Vi-
go. 

A finais de 1956 
casa con María Luísa 
Cáccamo Freiben, coa 
que tería seis fillos. 

É un dos repre-
sentantes da poesía neo-
trobadoresca, vangarda 
poética xurdida ao redor 

XOSÉ MARÍA  
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ 
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Era un airiño soave 

que se erguéu pol-a mañán 

e viña de non se sabe. 

  
Era un recendo de rosas 

da roseira de ningures, 

que se metéu pol-a porta. 

  

Era unha cantiga leda 

que nascía non sei onde 

e petaba na fiestra. 

  

Era unha gracia sotil 

que baixaba das estrelas... 

        ¡Eras tí! 
 

De Roseira do teu mencer 

 

 

 
 

Xosé M. Álvarez Blázquez 



Obra Literaria 

mundo. Algúns dos poemas teñen 
sido musicados polos mestres 
Freitas Branco, Rodolfo Halff-ter, 
Groba Groba e Ignacio Iglesias. 
Mostras da súa obra poética figu-
ran en antoloxías de Enrique de 
Arcoaga, Varela Jácome, Fernán-
dez del Riego, González Alegre, 
etc. A súa novela “En el pueblo 
hay caras nuevas” foi traducida ao 
francés (Nogent-sur-Marne, 1969) 

En 1983 xubílase como 
mestre da Náutico-Pesqueira, e 
pecha simbolicamente a candida-
tura do Partido Galeguista nas 
eleccións municipais de Vigo. Pe-
ro xa estaba moi enfermo, e non 
puido traballar máis.  

O 2 de marzo de 1985 
morre en Vigo, por culpa da afec-
ción cardíaca que padecía desde 
había anos.  

Páxina 2 LETRAS GALEGAS 2008 

Narrativa 

• Os ruíns, 1936 (relatos) 

• El crimen de la isla verde, 1941 

• En el pueblo hay caras nuevas, 1945 (novela en castelán) 

• Una cabaña en el cielo, 1952 

• Las estatuas no hablan, 1955 

• Crecen las aguas, 1956 

• A pega rabilongo e outras historias de tesouros, 1971 (narrativa infantil) 

os descubrimentos de laudas se-
pulcrais da época romana en Vi-
go, das industrias paleolíticas do 
Baixo Miño e das Gándaras de 
Budiño, de restos dunha instala-
ción romana de obtención de acei-
te de oliva en Teis (Pontevedra), 
unha cisterna con enxoval funera-
rio da época do bronce en Atios 
(Pontevedra), etc. 

Realizou investigacións 
literaria que alcanzan ao teatro, as 
panxoliñas, a poesía lírica, a pro-
sa político-social, a poesía panfle-
taria, o romanceiro, etc., da citada 
época. 

Xosé María Álvarez Bláz-
quez colaborou en diversos me-
dios (BBC de Londres, Radio Vi-
go, Prensa de Galiza, Portugal e 
América, etc.) e pronunciou moi-
tas conferencias en España e no 

Xosé María Álvarez Blázquez 

Xosé María Álvarez Blázquez coa súa dona Mª Luísa C áccamo 
Freiben polas rúas de Braga na década dos 50 

Poesía 

• Abril, 1932 

• Poemas de ti e de min, 1949 

(poemario co seu irmán Emilio Álvarez Blázquez) 

• Roseira do teu mencer, 1950 (poemario) 

• Cancioneiro de Monfero, 1953 (poemario) 

• Romance do pescador peleriño, 1954 (poemario) 

• Escolma de epigramas, 1968 (poesía) 

• Canle segredo, 1976 (escrito en 1954) (poemario) 

Teatro 

• El zapato de cristal, 1947 

• Los pazos altivos, 1947 
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O Erudito Galeguista 

Xosé María Álvarez Blázquez 

Ensaio 

• El libro del por qué?, 1945 

• Arquitectura rural gallega. Un plano de Fray Manuel Caeiro, 1948 

• Industria paleolítica de la comarca de Tuy, 1949 

• Vigo, 1950 

• Romerías gallegas, 1951 

• O vencello espiritual dos Fisterres Atlánticos, 1951 

• Industrias paleolíticas do Baixo Miño, 1952 

• Escolma de poesía medieval, 1975 

• Escolma de poesía galega II: A poesía dos séculos XIV a XIX, 1959  

 Xosé María Álvarez Blázquez foi o exemplo perfecto do 
que antes se chamaba, e aínda se chama ás veces, un polígrafo. 
A historia xeral e local, a arqueoloxía, a literatura, foron só algu-
nhas das erudicións que cultivou. Pero quizabes o máis transcen-
dental da súa obra erudita é a inmensa contribución que fixo á 
conformación do canon literario galego, nas súas dúas facetas de 
alto divulgador e de descubridor de textos. 

A primeira faceta está representada polo tomo I da Escol-
ma de Poesía Galega, publicado por Galaxia en 1952, que esta-
blece un amplísimo canon da nosa poesía medieval clásica, nu-
nha selección esteticamente acertadísima, cunhas notas biográfi-
cas e uns comentarios críticos dunha perspicacia abraiante. 

A segunda faceta simbolízase no tomo II da mesma Es-
colma de Poesía Galega, publicado en 1959, que recolle a poesía 
do XIV ó XIX, en gran parte -especialmente a dos chamados Sé-
culos Escuros- descuberta polo propio Xosé María no seu conti-
nuo labor de esculca de bibliotecas e de arquivos que lle deu in-
finidade de alegrías ó longo da súa vida.  

  Xosé María Álvarez Blázquez realizou outras importantes 
achegas en materia de literatura popular e culta, de arqueoloxía, 
de historia, de etnografía, e ditou gran número de conferencias e 
discursos, entre os cales cómpre reparar no primeiro do que hai 
noticias, pronunciado no 1934 e titulado Berro en lembranza dos 
herois de Carral.  Con Celso Emilio Ferreiro na década dos 60 

Irmáns:  
               Eu vos invito pra a loita. De hoxe en diante prométovos deixar no oco de un albre o meu bagaxe inútei de poeta e ire 
con vosco a onde vos queirades. E non hemos loitar coma o coello que fuxe da raposa, non; eu sei ben que se o coello 
fincara os dentes nos fuciños do seu nemigo, tiña xá moito camiño andado pra gañar. Nos temos de dal-o peito, e se en 
derradeiro termo a raposa nos pilla, morramos co-a ideia de que cando nos xanta é car (sic) hemos tere bo celme. 

              Deitemos a pedra da nosa indiñazón na mansedume eistúpida dos illós e atendamos fachas nos osos dos bos de 
Carral. Eu sei de certo que os seus espritos andarán con nosco, latexarán a nosa veira e daránnos o bafo lene e balsamado 
do seu inmorredoiro amor a Galiza. 

              Eu ben sei que o esprito dos mártires de Carral está con nosco. Por iso non vos prego o minuto de silenzo que pol-os 
mortos se prega. Eu prégovos coma aos vivos, pois iles vivos están en vos, que vos poñades en pé. 

              Homes de Carral: ergueivos! 

En Berro en lembranza dos herois de Carral 
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Xosé María Álvarez Blázquez 

Recepción de Xosé María Álvarez Blázquez como membr o de número da RAG, 28 de novembro de 
1968. de esquerda a dereita, de pé: Ramón Piñeiro, Xosé Luís Bugallal, Antonio Meixide, Xesús 

Ferro Couselo, Álvaro Cunqueiro, Xulio Rodríguez Yo rdi, Ramón Otero Pedrayo, Manuel Chamoso 
Lamas, Fermín Bouza Brey e Juan Naya. Sentados: Dom ingo García-Sabell, Francisco Fernández 
del Riego, Ricardo Carballo Calero, Francisco Vales  Villamarín, Sebastián Martínez Risco, Xosé 

María Álvarez Blázquez e Leandro Carré Alvarellos. 

Xa non é tempo de falar das rosas, 

soños, amores, vida que pasou. 

Agora chegan voces vagarosas 

i eu, nun besbello, lles respondo: Vou... 

Nin verso airado nin aceda queixa. 

De qué nos han valere, miña amiga! 

Imos desengrellando esta madeixa, 

con lástima de nós e con fadiga. 

Os fillos... Xa alá agarda a nosa prenda 

--luz dos días abertos e louridos-- 

Os fillos! Santo e seña da contenda, 

eles dediante e nós atrás, feridos. 

Pousaremos os pés na branca area 

mentres o día no solpor devala. 

Nin ti ouces xa o balbordo da marea 

nin teño eu ansias de prender a fala. 

Silandeiros os dous, de mans collidas, 

imos devagariño pola praia, 

de par a par os pasos, como as vidas... 

A luz do sol, sobre do mar, esmaia. 

Coruxo, 29 Agosto 1982 

SOLPOR 

MANUEL ANTONIO 

 
Tiña o vento e a gueivota amigos; 
a noite a teu redor por compañeira  

tiñas o mar para una longa xeira, 
e un amor sin amante e sin testigos. 
 

Todo o tiñas de teu…  e nada tiñas, 
a non ser a fervenza do teu peito, 
lastimado de lóstregos, maltreito, 
polas salgadas virazóns mariñas. 

 
Fuche e viñeche, coma quen atopa 
un verso longo que, de proa a popa, 

vai retorcendo fíos para o canto. 
 
E, cando un día te deixache quedo, 
tiñas nos ollos un afán segredo 

e nos beizos a frol do desencanto. 
Coruxo 22-VII-1966 

 

A UN DE SANGUE AZUL 

 

Non presumas coma un galo  

nin te poñas altaneiro: 

quen che fixo cabaleiro 

foi, mesmamente, un cabalo. 

                                             17-IX-77 


