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UN LIbRO DOS AMIGOS POETAS

RAMÓN VILLARES

Silvia Santiago, filla de Silvio Santiago e de Joaquina Conde, tomou hai anos
unha decisión que é algo máis que un galano. É un acto exemplar de preservación
da memoria comunal e do patrimonio galego construído basicamente na Galicia
exterior. Coa doazón que fixo ao Consello da Cultura Galega dos papeis persoais,
epistolares, fotográficos e sonoros do seu pai, Silvio Santiago, puxo a disposición
da sociedade galega unha parte dese patrimonio construído no exilio republicano e
fai patente, máis unha vez, con canta teimosía os exiliados pensaban na Galicia da
que foran desterrados e á que gorentaban retornar. Foi o que fixo a familia de Silvio
Santiago desde finais dos anos cincuenta, para se establecer na cidade d’A Coruña.
O pai de familia traía consigo, alén de papeis persoais, manuscritos de libros como
Viladervós ou, o que sería imprentado postumamente, O silencio redimido. E traía
unha memoria dos traballos feitos no exilio de Caracas, onde alentou iniciativas
como as viaxes de intelectuais galeguistas (Otero Pedrayo, Fernández del Riego,
García-Sabell), así como un fermoso libro dedicado ao patriarca de Trasalba, pen-
sado como unha homenaxe da «Galicia universal».

Entre os papeis doados por Silvia Santiago chegou unha fermosa peza, delicada
e ben persoal, como é esta Ofrenda lírica que seus pais argallaron en 1960 para ce-
lebrar a primeira comuñón da filla. Trátase, como ben explican A. Vázquez-Mon-
xardín e Patricia Arias, dunha obra feita por amigos da familia, nomeadamente
poetas, que colaboraban deste xeito nun dos ritos de tránsito vital da nena Santiago.
Non fai falla dicir que se trata dun libro que permaneceu no seo da familia e que só
agora, autorizado pola homenaxeada, é posible dar a lume mediante esta edición
que promove o Consello da Cultura Galega como unha mostra de gratitude á do-
azón feita no seu día á institución. 

Os contidos deste monllo de poemas, cartas e textos breves están ben contex-
tualizados polos editores do volume. Quixera salientar, con todo, que se trata dunha
sorte de antoloxía poética que sobarda claramente os exemplos de «ofrendas líricas»
que se fixeran naquel tempo por parte doutras familias e que, alén diso, amosan a
capacidade de convocatoria da familia Santiago. Unha ducia de poemas debidos ás
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mellores voces poéticas daquela altura, desde Otero Pedrayo, Blanco-Amor, Cun-
queiro, Bouza Brey ou Aquilino Iglesia Alvariño ata os máis novos Celso Emilio,
os irmáns Álvarez Blázquez, Uxío Novoneyra, Franco Grande ou Manuel María,
pasando por intelectuais e investigadores xa entón ben recoñecidos, como Carballo
Calero, García-Sabell, Del Riego ou Piñeiro, son a mellor expresión da variedade
de voces e sensibilidades que Silvio Santiago foi quen de reunir, incluíndo ademais
a presenza dunha figura coñecida en Caracas (Camilo José Cela ) e a do ourensán
asentado en Barcelona Augusto Casas. Hoxe, quizais por outras razóns, sería difícil
convocar nomes tan diversos e de tanta calidade literaria e intelectual, o que mostra
que a forza do galeguismo cultural da Terra e do Exilio estaba na súa irmandade de
trato e na convición de que tiña un futuro que conquistar. 

Con este libro inauguramos unha serie de publicacións de trazos diferentes a
canto leva editado esta institución. Non se fai só como agradecemento, senón tamén
como unha contribución á república das letras galegas, dado que case todos os po-
emas e cartas incluídos naquel libro familiar nunca foron imprentados. Que esta
publicación sexa posible é obra dun xuntoiro de colaboracións. A primeira, que xa
foi dita, a propia doazón dos papeis familiares, proceso en que tivo unha directa
responsabilidade Afonso Vázquez-Monxardín, bo coñecedor dos fondos arquivís-
ticos do Consello da Cultura Galega, dada a súa condición de colaborador de pri-
meira hora do Arquivo da Emigración e do Arquivo Sonoro. Agora, con esta
edición, na que colabora tamén Patricia Arias, boa coñecedora da obra epistolográ-
fica galega deste período, conclúe unha parte do proceso iniciado hai algúns anos. 



OFRENDA LÍRICA Á NENA SILVIA SANTIAGO CONDE  |  11

EU, A NENA

SILVIA SANTIAGO

Orgullo. A primeira sensación que tiven cando desde o Consello da Cultura
Galega me pediron unhas palabras limiares para a edición deste libro de poemas
que meus pais xuntaron de escritores amigos, para o día da miña primeira comuñón,
foi a de orgullo. Un orgullo que me enche desde que teño uso de razón e que en
ocasións como esta se manifesta de forma especial: orgullo da orixe, orgullo dos
pais, orgullo da Terra e dos amigos. 

Lembro, perfectamente, como meu pai, Silvio Santiago, tivo a idea de regalarme
pola miña primeira comuñón, no ano 1960, este orixinal libro feito exclusivamente
para min, por parte dos seus amigos, importantes escritores xa. E, tamén, que me dicía
o orgullosa e contenta que tiña que estar por ser eu a razón e condición deste libro.

Eses amigos que colaboraron no libro —eu xa coñecía varios deles por estaren
na nosa casa de Caracas e a outros por encontralos en Galicia— teñen nomes trans-
cendentes no devir cultural do século XX. Se dicimos Otero Pedrayo, Camilo José
Cela, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro, Uxío Novoneyra, Aquilino Iglesia
Alvariño, Fermín Bouza Brey, Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, Manuel
María, Celso Emilio Ferreiro, Ricardo Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Francisco
Fernández del Riego, Domingo García-Sabell, Xosé Luís Franco Grande ou Au-
gusto Casas, dicimos cultura galega, prosa e poesía, dicimos creación e investigación,
dicimos humanidades e impulso organizativo. Dicimos, no bo sentido da expresión,
elite cultural nosa. 

Todos eles responderon á chamada de meu pai naqueles meses que andaba co
libro encima ou que llelo enviaba aos amigos para que deixasen nel, manuscrita,
unha mostra de cariño coa súa filliña. Xuntas as palabras de todos eles forman un
singular e fermoso ramalliño poético. Sen decatarse, Silvio fixo un tributo á amizade
intensa e xenerosa que mantiña con todos eles.

Meu pai, home de letras e números, de cultura e empresa, home do exilio e da
Terra, de Galicia e Venezuela, de Vilardevós e da Coruña, ao longo da súa vida cul-
tivou con agarimo os amigos e apoiou moral e economicamente as empresas que
en prol da Terra emprendían. Galaxia, Penzol, Papeles de Son Armadans… eran asun-
tos dos que eu oía falar habitualmente na casa mentres el viviu.
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Desta intensísima relación con boa parte da intelectualidade galega desde os
anos corenta á fin da súa vida, en 1974, resulta un riquísimo epistolario que, dixi-
talizado xunto con outra moita documentación, está no Consello da Cultura Galega
ao dispor dos investigadores. Sen dúbida, o seu estudo achegará novas luces á súa
importancia na historia da cultura galega do seu tempo. 

Estou segura de que meus pais se sentirían orgullosos, tamén, desta edición, que
por primeira vez se fai pública, dun libro en orixe privado, feito con tesón, eficacia
e amor paternal. Dalgún xeito, este libro que ten nas mans o lector é unha homenaxe
a Silvio Santiago e a todos os escritores amigos que colaboraron nesta singular re-
compilación. 

Quero finalizar recordando, no seu nome e tamén no meu, o agradecemento a
todos os que, onte e hoxe, o fixeron posible. Grazas. 



I. INTRODUCIÓN
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Oescritor de Vilardevós e emigrante de éxito retornado de Venezuela Silvio Santiago
García promoveu unha colectánea de textos entre os seus amigos literatos con motivo da
primeira comuñón da súa filla Silvia, que se celebrou o 7 de setembro de 19601. Sen dúbida,
Silvio era coñecedor de iniciativas semellantes desenvoltas en anos anteriores no seo do
galeguismo católico. 

Seguramente a máis importante colectánea deste tipo para unha primeira comuñón,
pola calidade e cantidade de colaboradores, fora a levada a cabo por Xosé Ramón Fernán-
dez-Oxea en 1955, cando reuniu nun pequeno opúsculo saído dos talleres de Faro de Vigo,
co anagrama da editorial Monterrei e indicación de edición «Madride, Pentecostés, 29 de
Maio de 1955», un conxunto de dez poemas orixinais dedicados á súa filla, baixo o título
de Ofrenda lírica á nena María Isabel Ramón Garra no día da súa primeira comunión2. 

Daquela os dez poetas colaboradores foran Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza
Brey, Ramón Cabanillas, Ricardo Carballo Calero, Augusto Casas, José Díaz Jácome, Ave-
lino Gómez Ledo, Ángel Johán, Ramón Otero Pedrayo e Victoriano Taibo. Cinco deles
repetirán na iniciativa de Silvio Santiago.

Non hai dúbida de que estes tributos líricos —coroas poéticas e ofrendas líricas, felici-
tacions de Nadal, participacións de vodas— eran moi do gusto dos círculos galeguistas. Ás
veces como homenaxes a figuras históricas e outras a amigos ou fillos de amigos nalgún
momento especial das súas vidas. 

Se cadra, o primeiro destes últimos na época contemporánea foi a epístola latina de
Otero Pedrayo ao nacemento de Araceli Filgueira, a filla do seu amigo Xosé Fernando Fil-
gueira Valverde, en maio de 19393, e o último, a obra de teatro escrita por Alfredo Conde
na primeira comuñón da súa filla Mar4 en 2001. No medio, e segundo noticias dadas a co-

1 Debemos agradecer a Silvia Santiago Conde non só as facilidades para a edición presente senón a súa comprensión
e xenerosidade ao permitir a dixitalización dos fondos do arquivo persoal de seu pai, Silvio Santiago, para posta a
disposición dos investigadores no Arquivo da Emigración Galega e no Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da
Cultura Galega. O fondo está integrado por cartas, fotografías, soportes sonoros e documentación moi variada de
índole política e societaria. Iniciativas como esta permiten que o coñecemento da realidade social e cultural da emi-
gración avance e que poidamos recoñecer e estimar o traballo desenvolto polos axentes que alí traballaron. As novas
tecnoloxías permiten a compartición da documentación coa reserva de propiedade dos soportes como nunca antes
se puidera facer na historia. Un comportamento exemplar que, sen dúbida, debe ser tan gabado como imitado.

2 Do referido folleto existe unha edición facsimilar dada á luz polo profesor Xesús Alonso Montero como anexo
á obra Día das letras galegas: Fermín Bouza Brey, Departamento de Filoloxía Galega, Universidade de Santiago
de Compostela, 1992, e cunha nota de referencia incluída na presentación da obra de conxunto.

3 Filgueira Valverde, X. F.: Con Otero Pedrayo, Trasalba, Edicións da Fundación Otero Pedrayo, 1990.
4 Conde, Alfredo: Barriga Verde e o Demo Negro, ed. Pedra Aguda, 2001. En realidade edición do autor, con 250
exemplares de tiraxe e ilustrada por Xaime Quessada. 
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ñecer tamén polo profesor Alonso Montero5, o escritor Camilo Agrasar Vidal (1907-1983)
publicara un recordatorio da primeira comuñón da súa filla Ilduara, celebrada o 16 de xullo
de 1953 cun poema ad hoc de Ramón Cabanillas titulado «Á nena Ilduara Agrasar Quintá
(o día que recibiu a primeira visita de El Señor)»; posteriormente, o día 2 de outubro de
1955, cando a súa outra filla, María, fixo a primeira comuñón, no tríptico recordatorio para
o caso inclúe un poema do que fora arcebispo de Santiago, Manuel Lago González (1865-
-1925), así como catro poemas elaborados tamén para a ocasión por Ramón Cabanillas,
Uxío Novoneyra, Fermín Bouza Brey e Ramón Otero Pedrayo.

Incluso, pensamos, a propia existencia dunha obra como O libro dos amigos (1953) do
propio Otero dános conta desa tradición do cultivo e homenaxe da amizade e destas co-
rrespondencias literarias nuns grupos que eran conscientes de seren minorías cunha sen-
sibilidade particular —galeguista, católica, intelectual— dentro dun devir social xeral
máis gris. 

Os libros de comuñón, os nadais e os convites de voda convértense así en pequenas mos-
tras literarias, próximas á literatura de circunstancias, con tanta tradición nas nosas letras
que xorden en períodos temporais moi determinados, en principio con intención laudatoria
ou testemuñal. Con todo, cómpre non esquecer que este tipo de textos redactados en galego
implicaba tamén un posicionamento firme no tocante á cultura e á lingua nun momento
en que a situación non estaba, en absoluto, normalizada.

Temos que sinalar que Silvio Santiago era unha persoa identificada nos ambientes ga-
leguistas de antes da guerra pero non tanto pola súa actividade neste campo —naquela al-
tura el simpatizaba máis co anarcosindicalismo de Ángel Pestaña—, senón por ser irmán
de Xacinto, mestre e xornalista que exerceu a dirección dos xornais La Zarpa e La República
xunto co seu amigo Roberto Blanco Torres e que, coma este, morreu asasinado no comezo
da guerra. Despois Silvio conseguiu un nome propio desde a súa presenza en Venezuela,
onde aparece sempre ligado ao activismo societario e cultural, sempre en relación cos demais
focos de diáspora americana e con contactos coa Terra. En concreto, a súa actividade como
redactor na revista Galicia (1952-54), do Centro Galego de Caracas, o xeneroso mecenado
persoal e a actuación como anfitrión persoal en diversas viaxes (Blanco-Amor, 1952; Camilo
José Cela, 1953; Otero Pedrayo, 1956; Domingo García-Sabell, 1957, etc.) afianzará esas
relacións co máis selecto da intelectualidade galega de Galicia e América, especialmente
de Bos Aires. 

Así pois, e dentro desta rede de tradición amigable, Silvio Santiago e a súa esposa, dona
Joaquina Conde, dirixíronse a poetas e escritores amigos e solicitáronlles unha colaboración
para a obra coa intención inicial de seguir o exemplo de Xosé Ramón Fernández Oxea e facer
a edición dun poemario colectivo, tal como podemos deducir da carta de Camilo José Cela
que incluímos neste traballo. Non coñecemos as misivas enviadas polo matrimonio, pero si
dúas contestacións —de Camilio José Cela e de Augusto Casas— xunto co envío de tres poe-
mas mecanoscritos (Camilo José Cela, Ricardo Carballo Calero e Eduardo Blanco-Amor) e

5 Alonso Montero, Xesús: «Un poema eucarístico de Novoneyra nun curioso (e valioso) tríptico de 1955»,
Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, Universidad Complutense de Madrid, núm. 13, 2010, 117-120. 
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cinco poemas manuscritos máis (Augusto Casas, Manuel María e tres de Otero Pedrayo) que
integran a parte «móbil» do conxunto.

Porén, nalgún momento deberon cambiar de idea Silvio e Joaquina, pois, fronte ao que
sucedeu nos casos de Agrasar e Fernández-Oxea, acabaron por decidirse por algo máis per-
soal que a impresión dun libro de poucas páxinas e acordaron que fosen os propios autores
os que escribisen da súa man os poemas nun libro en branco destinado a ser unha xoia
única. Así, pois, dobraron os folios cos poemas recibidos e gardáronos entre as follas do li-
briño, agardando ocasión para que os autores os puidesen manuscribir, e ao tempo recada-
ban outras colaboracións xa directamente sobre o libro desde maio de 1960. Dos poetas
citados que enviaran obra, dous, Ricardo Carballo Calero e Eduardo Blanco-Amor, che-
garon a pasalos da súa man ao libro, mentres que Augusto Casas, Otero Pedrayo, Manuel
María e Camilo José Cela nunca o chegaron a facer, polo que os poemas permanecen nas
súas follas orixinais, dobradas dentro do exemplar.

O libro, de 19 x 14 cm, leva unhas fermosas cubertas de coiro verde profusamente deco-
radas e gardas de papel impreso. A tapa ten unha orla e un gran florón central de mosaico a
base de motivos vexetais e entrelazos rematados en ferros azures e cunha policromía en que
domina o ouro, pero con detalles de vermello e liñas de prata sobre o fondo do verde do
coiro; o lombo é liso e a cuberta posterior formada toda ela por unha prancha gofrada con
semellantes motivos vexetais de profuso barroquismo. As follas, de papel cor marfil e textura
grosa, son as habituais dos vellos álbumes de fotos ou de libros de primeira comuñón. 

As composicións incluídas no libriño —soltas ou integradas— corresponden a dezasete
autores do máis relevante da cultura galega, con varios dos cales tiña relación de amizade
froito da súa actividade en Caracas ou xa de volta en Galicia como un dos mecenas das
iniciativas culturais de corte galeguista. Así, a nómina completa de colaboradores na em-
presa estará composta por Ricardo Carballo Calero, Uxío Novoneyra, Aquilino Iglesia Al-
variño, Fermín Bouza Brey, Xosé Luís Franco Grande, Domingo García-Sabell, Ramón
Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, Xosé María Álvarez Blázquez, Álvaro Cunqueiro,
Celso Emilio Ferreiro, Emilio Álvarez Blázquez, Eduardo Blanco-Amor, ademais de
Ramón Otero Pedrayo, Camilo José Cela, Manuel María e Augusto Casas, que, como di-
xemos, enviaron obra pero non a deron manuscrito no libro. 

En conxunto son, pois, dezasete autores, tres deles con colaboracións en prosa (García-
-Sabell, Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego) e o resto, só coa excepción de
Camilo José Cela, con poemas orixinais, inéditos ata este momento, e realizados expresa-
mente para a ocasión.

As datas e lugares nos que aparecen asinadas as colaboracións permítennos ver que o
proceso non foi algo pechado nese 1960 da primeira comuñón, senón que comezou en
1959 e seguiu dous ou tres anos máis despois da cerimonia, pois unha das cartas que acom-
paña un poema —a de Augusto Casas— ten data de 1962 e a manuscrición do poema de
Blanco-Amor leva a data de 1963.

Despois de varias follas de garda, aparecen as colaboracións, recollidas en 24 páxinas. O
primeiro poema é o de Ricardo Carballo Calero, sen datar nin localizar. O seguinte é o ca-
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ligrama de Uxío Novoneyra coa indicación «A Coruña, 1960». A continuación aparecen
cinco colaboracións coa referencia «Compostela (ou Santiago, nun caso), 1960»; son as de
Aquilino Iglesia Alvariño, Fermín Bouza Brey, Xosé Luís Franco Grande, Domingo Gar-
cía-Sabell (aínda que non o especifica) e Ramón Piñeiro. 

Segue outro grupo asinado en Coruxo. Así, os textos de Francisco Fernández del
Riego, Xosé María Álvarez Blázquez e Celso Emilio Ferreiro aparecen coa indicación
«Coruxo, 1960», aclarando o de Celso Emilio «verao de 1960». Entre eles, despois do de
Xosé María Álvarez Blázquez, vai o poema da autoría de Álvaro Cunqueiro, que non
leva declaración de data nin lugar, pero que, polo contexto, parece debedor dos mesmos
datos de localización. O penúltimo poema, da man de Emilio Álvarez Blázquez, leva a
indicación «Vigo, IX-1960», que tranquilamente podería corresponder ao mesmo mo-
mento e lugar que os anteriores.

O último poema manuscrito do libro, en tinta vermella, de Eduardo Blanco-Amor,
indica unha data e lugar incompatibles: sinala «Buenos Aires, mayo-1963». O orixinal
mecanoscrito, enviado tres anos antes por correo, leva dúas indicacións, unha manuscrita,
que di: «Aí che vai isto. Ogallá chegue a tempo. Contesta a miña carta. Un bico a Silviña,
24-4-1960. E(duardo)», e outra mecanoscrita: «Bs. Aires, mayo, 1960». Non sabemos se
o manuscribiu efectivamente en 1963, pero, en calquera caso, ese ano, entre o 16 de xa-
neiro e o 17 de outubro, está en España na que será súa última viaxe antes da definitiva
de 1965.

Así, pois, parece que as cartas inciais de solicitude de colaboracións deberon ser enviadas
entre fins de 1959 —o poema de Manuel María aparece con esa data— e os primeiros
meses de 1960, e a recollida directa de textos sobre o libro se cadra foi efectuada nas reu-
nións de galeguistas realizadas en Santiago no mes de maio —cita o mes García-Sabell na
súa colaboración— e, despois, no verán do mesmo ano, en Coruxo, ao abeiro da hospitali-
dade de Francisco Fernández del Riego. 

Citamos os poemas, que transcribimos co primeiro verso, dividíndoos entre os que apa-
recen manuscritos no libriño (aquí incluímos os que aparecen nos dous soportes) e os que
están soltos en folla á parte.

Afonso Vázquez-Monxardín Fernández
Patricia Arias Chachero



II. POEMAS E PROSAS
MANUSCRITAS
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RICARDO CARbALLO CALERO

Ricardo Carballo Calero (1910-1990), o mestre lingüista, poeta e dramaturgo, figura clave
no solpor da súa vida do movemento reintegracionista, envíalle en 1960 para a publicación
un saudoso poema clásico de ausencia da Terra, sen referencias explícitas á comuñón da
nena, á que se achega só con metáforas de neve e luz. Posteriormente manuscribirao como
poema inicial do libro. 

Trátase dun soneto de rima ABBA ABBA CDC DCD. Unha composición perfecta-
mente construída que se transcribe sen título pero coa xa consabida dedicatoria de «A Sil-
viña Santiago».

O primeiro cuarteto recolle un motivo clásico, o son evocador dun pasado positivo en
alguén que nese momento se atopa só e perdido no medio dunha natureza bravía. Non po-
demos deixar de pensar naquel prisioneiro que en Orán sente tocar as campás do seu An-
llóns natal e sente morriña do que xa non é. Carballo Calero afástase do asunto con que o
convocan a escribir e non fai alusións nin á nena que vai facer a primeira comuñón nin a
ningún tipo de contido relixioso.

O ferrolán preséntanos a un peleriño (v. 6) que se atopa «lonxe dos seus eidos», perdido
no medio dunha natureza pouco amable, caracterizada polos camiños, os curutos, as serras
e que, ao escoitar unha cantiga (v. 4), lembra a súa terra, unha terra asociada ás orixes, á in-
fancia e á felicidade.

Como é costume neste tipo de composicións, o poeta aproveita a chegada dos tercetos
para variar lixeiramente o tema e presentar a partir do verso noveno un corazón «lazarado
e triste» que contrasta vivamente coa aurora (v. 12), coa groria (v. 13), o sol (v. 13) e coa luz
do derradeiro verso. Este contraste antitético garda relación cunha segunda persoa, ago-
chada baixo o posesivo túa (v. 14), que posúe a luz, símbolo positivo, da que nun tempo pa-
sado gozou tamén o personaxe presentado, que desde un presente escuro e triste evoca un
pasado luminoso e positivo.

Pode ser arriscado aventurar que Ricardo Carballo Calero non escribiu o poema para
homenaxear a pequena filla de Joaquina e Silvio pero todo parece apuntar a que, se escribiu
o poema a raíz da comuñón da pequena, o fixo apartándose da liña trazada polos demais.
Este é o único poema do libro que pouco, ou nada, ten que ver nin co sentimento relixioso
nin coa infancia.
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COMO O qUE LONxE DOS SEUS EIDOS ERRA

A Silviña Santiago

Como o que lonxe dos seus eidos erra,
esquecido do bo frouxel do niño,
i escoita unha cantiga no camiño,
que lle rende a lembranza da súa terra;

e nos curutos da isolada serra
que esgrevia calca, estrano peleriño,
cree ver o val onde gozóu meniño
a enxebre paz que a soa dita encerra:

o corazón así lazarado e triste
que o peso sofre da súa escura hora,
ao que contempra a neve que te viste,

vivir na noite cree de novo a aurora,
e a groria o baña –o sol máis certo é íste–
da túa luz que a súa foi outrora.

R. Carballo Calero
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UxÍO NOVONEYRA

O texto manuscrito polo poeta courelao Uxío Novoneyra (1930-1999), tan interesado sem-
pre no resultado sonoro e visual das súas composicións, é un curto poema cuxa dedicatoria
e sinatura ocupan a maioría do espazo da folla e entremedias están tres versos de complicada
lectura.

Dos poemas solicitados o de Novoneyra é o menos convencional, apenas eses tres versos
marcados pola anáfora Ouh, sen referencias relixiosas pero cunha clara alusión á homena-
xeada no terceiro verso. Trátase dun texto abertamente caligráfico ou, quizá mellor, tipo-
gráfico, moi do gusto do poeta do Courel. A composición lémbranos os haikus xaponeses,
poemas definidos pola brevidade pero tamén pola intensidade e o ton íntimo e universali-
zante.

O poema que nos ocupa non é un texto estritamente orixinal, pois trátase dunha varia-
ción dun pequeno texto asinado polo autor uns meses antes, en 1959, no Courel. Un texto,
titulado «Haikai», que foi enviado por carta a Ramón Piñeiro e que Novoneyra non chegou
a publicar en ningún dos seus libros. Aqueles tres versos, lixeiramente diferentes aos que
lle dedica a Silvia Santiago, están dedicados «Pros universitarios galegos, estudantes de
Compostela i as mocidades galegas do presente i o... Porque haberá futuro» e din así:

FAME, sede infinda, anceio inxel,
qué pode abondarche?
Un sono de neno.
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OUh SEDE INFINDA, ANCEIO INxEL!

Pra Silvia Santiago

Ouh sede infinda, anceio inxel!
Ouh ¿Pode abondarche?
Un sono de nena.

Novoneyra
A Coruña 1960
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AqUILINO IGLESIA ALVARIÑO 

O poeta Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961), autor de Cómaros verdes (1947), o primeiro
libro importante da posguerra, manuscribe un ano antes da súa morte, neste libro de pri-
meira comuñón, o poema a Silvia en forma de oración cargada de alegorías ao tránsito sim-
bólico desde a anxelical nenez ao encontro da Luz divina. 

De novo estamos ante unha composición en que o que fai un autor é reformar mini-
mamente un poema anterior. Neste caso, o poema titulado «A nena barqueira», asinado en
1957 e publicado en De día a día, un volume que viu a luz en febreiro de 1960 pero que in-
cluía composicións redactadas nos anos que median entre ese ano e a impresión de Cómaros
verdes (1947). 

O poema que aquí nos ocupa non ten título e vai encabezado por unha sinxela dedica-
toria: «Na primeira comunión de Silvia Santiago». Cotexando ambos os poemas, compro-
bamos como o escritor se limitou a substituír o substantivo nena dos versos orixinais polo
nome da homenaxeada.

En calquera caso, estamos ante unha composición de cinco estrofas de catro versos cada
unha que manteñen a particularidade de alternar parellas de versos hendecasílabos con ou-
tras de versos pentasilábicos. Os dous primeiros de cada estrofa riman en asonante nas es-
trofas impares. O último verso, «Amén Xesús», tipograficamente marcado, confírelle á
composición un ton conclusivo que lembra o remate dunha oración relixiosa, moi acorde
coa circunstancia que se supón que motiva o acto creativo.

Esta composición de ambiente mariñeiro menciona tanto embarcacións (vv. 1 e 5), como
partes da propia nave, entre as que atopamos os remos (v. 2), a vela (v. 2) ou a ponte (v. 11),
sempre sen ningún tipo de pretensiosidade. Iglesia Alvariño escolle un léxico sinxelo pero
coidado, co que logra conformar unha composición de ambiente mariñeiro sen artificios
pero abertamente culta. En calquera caso, a presenza do mar entronca coa poesía medieval
galego-portuguesa, moi especialmente coas mariñas ou barcarolas, que con frecuencia nos
presentaron a muller nas inmediacións da costa.

A estrutura paralelística dos versos incide especialmente no antropónimo da nena.
A ela apóñenselle cualificativos como barqueira (v. 4), pastora (v. 15) ou feliz (v. 19) e sitúase
na ponte (v. 11) da barca ou asociada á luz da alborada (v. 7). Case como se o goberno da
nave estivese nas súas mans e a luz ao seu alcance. 

As estruturas paralelísticas do tipo «de banda a banda» (v. 1), «de día a día» (v. 5) ou «de
hora a hora» (v. 9) ademais de eliminar todo tipo de inmobilismo contribúen a crear un
ritmo rápido e musical.
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DE bANDA A bANDA, bARqUIÑA PEqUENA

Na primeira comunión de Silvia Santiago

De banda a banda, barquiña pequena.
Un abrir de ollo’los remos e as velas.
Na barca nova,
Silvia barqueira.

De día á día, unha barca na ría.
Sae pola noite e chega co día.
Silvia, alborada
de cotrolias.

De hora a hora, unha ponte de ferro.
Vai cara á aurora. Chega do esquenzo.
Silvia, na ponte.
¡Qué río lan ledo!

Pontes das noites. Barcas dos rios.
Perde’na conta das onda’los lirios.
Silvia, pastora
de anos noviños.

Ponte da Luz, a que ven é moi alta.
Desde ela vese o país das calandras.
Silvia feliz.
Na Ponte da Luz.

Amén Xesús.

Santiago, 1960
Aquilino Iglesia
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FERMÍN bOUzA bREY

O xurista, etnógrafo e, como poeta, iniciador da escola neotrobadoresca, Fermín Bouza
Brey (1901-1973), escribe un romance personalizado na recreación poética idealizada da
propia cerimonia. 

Certamente Fermín Bouza Brey tiña xa experiencia neste tipo de composicións pois
colaborara tanto no pequeno libro que Camilo Agrasar editou con motivo da primeira co-
muñón da súa filla como na «Ofrenda lírica á nena María Isabel Ramón Garra no día da
súa primeira comuñón», editado apenas uns meses antes en Madrid, a finais de maio de
1955. O único autor que tamén colaborará nos tres libros homenaxe aos que nos vimos re-
ferindo será Ramón Otero Pedrayo.

A ofrenda lírica deste autor consistirá nesta ocasión nun poema integrado por corenta
versos agrupados en seis bloques estróficos de desigual medida, boa parte dos cales riman
en asonante os pares repetindo sempre o mesmo esquema de rimas. Como a maioría dos
precedentes, tampouco este ten título e aparece encabezado pola consabida dedicatoria. 

As catro primeiras estrofas ábrense co adverbio hoxe, resaltado no orixinal, co que se
pon de manifesto a importancia da xornada en que se celebraría a primeira comuñón da
nena. O nome de Silvia aparece reiterado nos versos 7, 14, 20, 25 e 33, o que converte a pe-
quena na protagonista indiscutible da composición.

A natureza ponse ao servizo de Silvia, tanto a luz como a brétema, o mencer ou as es-
trelas están conectados coa rapaza. Tamén están ao seu servizo as flores, os lilios (v. 9), as
rosas (v. 10), as camelias (v. 11) e as violetas (v.13). Son todas flores alegres e humildes que,
ademais de simbolizar a inocencia e a pureza, participan activamente da acción expresada
na segunda estrofa, pois abáixanse só para que a nena ruba. A nena preséntasenos facendo
cousas propias da súa idade: enreda (v. 20), trepa (v. 14) e observa curiosa o que a rodea.

Na xornada de festa participan tanto os animais, as bolboretas, as lavandeiras, as lavercas
e as xoaniñas, como os anxos, os pais, os amigos e as xentes en xeral (v. 22); nada escapa á
alegría da celebración e doan «os máis ledos presentes», que son os «eternos agarimos» que
nin «muchan» nin «esquecen».

Nas dúas últimas estrofas, a partir do verso 33, o poeta fala directamente coa nena, a
quen sinala co seu nome propio e a quen cualifica de «irmá das pombas», un animal con
clara simboloxía relixiosa. As pombas son o símbolo dos cristiáns que viven unidos ao Señor,
en clara alusión a que a nena vai recibir por vez primeira o corpo e o sangue de Cristo, vai
participar conscientemente da fe católica. 

O poeta aproveita para pedirlle que acenda unha candea no seu nome e para desexarlle
que o corazón estea permanentemente aceso. O corazón, centro vital do ser humano, é o
símbolo do amor pero pode ser tamén o símbolo do divino; en calquera dos dous casos a
voz lírica desexa que permaneza sempre queimándose, vivo, acendido.
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hOxE ÁS COUSAS ENVOLVE 

Pra Silvia Santiago na sua Primeira Comunion

Hoxe ás cousas envolve 
unha lús recendente;
un nectario de brétema
que as medra i-entolece...
As estrelas, na aurora,
con mais forza inda tremen
pra que os ollos de Silvia
vexan ben como ménce.

Hoxe os lilios se abaixan,
as rosas desfalescen,
as camelias se guindan
da sua torre verde
e as violetas se abaten
só pra que Silvia as trepe.

Hoxe dos ceos ceiban 
anxos de prata enxebre
a espallar volvoretas,
lavandeiras da neve,
labercas e xoaninas
só pra que Silvia enrede.

Hoxe os pais e os amigos
con riola de xentes
himnos de vida cantan,
croas de sonos tecen
pra lle doar a Silvia,
cos mais ledos presentes,
eternos agarimos
que non muchan ni-esquecen,
pois que El-Señor buscando
un altar de ouro e meles
pousou no seu esprito
pra vivir alí sempre.

¡Ouh Silvia, irmá das pombas
e mais dos caraveles,
diante de ise sagrario
que no teu peito ergueche,
en nome do poeta
unha candea encende!

¡Sexa o teu corazón
quen por sempre se queime!

Fermín Bouza Brey
Compostela, 1960.
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xOSÉ LUÍS FRANCO GRANDE

O escritor, lexicógrafo e ensaísta, fillo predilecto de Tomiño, Xosé Luís Franco Grande
(1936) era, cando compuxo este poema, un mozo de apenas 25 anos que andaba comple-
tando os seus estudos de Dereito e que no ano 1957 vira impresa a súa primeira obra, Vieiro
choído. Franco Grande entrégalle á familia de Silvio Santiago un pequeno poema de cinco
estrofas de catro versos cada unha no que incide na importancia e na transcendencia da
xornada. Continua dalgunha maneira os temas enunciados nos versos de Bouza Brey

Vémolo nese «día que é tan teu» do segundo verso, sobre o que o poeta vai proporcio-
narnos algúns datos. Sabemos, en primeiro lugar, que nesa xornada naceu «un anxo novo»
(v. 4), un ser divino cuxa aparición ninguén pode explicar e que se dirixe á nena mentres
esta dorme para definila como «escollida» (v. 8). O anxo, como mensaxeiro entre o divino
e o humano, aparece como unha figura infantil e inocente no undécimo verso, onde se nos
presentan uns «anxos bulidores» que fan aquilo que define os nenos e a propia Silvia, isto
é, xogar.

Ademais, segundo o poeta, no día sinalado a nena non debe espertar cedo (v. 13), debe
soñar. Unha acción reiterada a través dun imperativo categórico reduplicado no verso 17.
Un soño do que se nos din algunhas cousas máis; así, sabemos que as «horas boas son soños»
(v. 14) e que eses momentos positivos son escasos e efémeros (v. 16).
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ENTRE OS TEUS SOÑOS ALbEIROS

Pra Silvia Santiago, niste día

Entre os teus soños albeiros
niste día que é tan teu
—ninguén sabe cómo foi—
un anxo novo nacéu.

Mentras ti durmes e soñas
con amor chámate Silvia:
non che dí que eres morena
mais sí que eres escollida.

Nas tuas horas de nena
—eido onde tudo se acái—
anxos bulidores xogan
e tí síntelos pasar.

Non espertes hoxe cedo
que as horas boas son soños
e non te poñas tristeira
porque che duren tan pouco.

¡Soña niste dia, soña
que pra iso é un día teu;
gorenta iste día novo
que por tí e pra tí naceu!

Franco Grande
Compostela, 1960
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DOMINGO GARCÍA-SAbELL

Desde o ano 1957 en que Domingo García-Sabell (1908-2003) viaxa a Caracas nunha
viaxe organizada por Silvio, coa dobre intención de promover actividades culturais de pres-
tixio que desen relevancia á colectividade e, non menos importante, de entregarlle un cheque
para Galaxia, a amizade entre o matrimonio Elena-Domingo e Joaquina-Silvio continuará
ata a fin dos seus días. En 1958 Silvio envíalle unha «máquina» a Domingo García-Sabell,
se cadra o magnetofón co que seica gravou numerosos encontros e faladoiros que se orga-
nizaban na súa casa, como se pode interpretar dunha das varias cartas que se cruzan6. Tamén
é destacable nesta correspondencia a agarimosa carta que á memoria de Silvio lle dedica
García-Sabell e que lle envía a Joaquina en xuño de 1991 con motivo de certas homenaxes
celebradas na memoria do de Vilardevós7. 

Domingo García-Sabell escribe un pequeno texto en prosa no que alude de maneira
reiterada aos ollos e ao mirar da nena, que está a piques de facer a comuñón. Hai un antes
—en Caracas— e os despois —na Cruña—, nos que os ollos de Silvia ocupan todo. Se-
gundo o autor do texto son abertos e prácidos, ledos, bichos e luminosos, translocen «unha
bulra picariña e tremeluceira», unha nota de sosego e paz e son o contrapunto discreto da
vida lostregante que levaban en Venezuela. A nena que se cría no trópico pero en galego,
que escoita os contos do pai e se afianza como a mellor creación do pai, «a mellor prosa ga-
lega de Silvio Santiago».

O texto, sen ningún tipo de referencias relixiosas, que Domingo García-Sabell manus-
cribe no libro de Silvia, é o que reproducimos a continuación.

6 «Querido compadre. Recibín a máquina. Funciona que é un contento. Agora o discurso da Academia sae
mais fino e mais axeitado…». Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.

7 Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.
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COÑECÍN A SILVIÑA NO TRÓPICO

Coñecín a Silviña no trópico, en Caracas e, naquele balbordo, o seu mirar era como unha nota de
sosego e de pás. O pai i a nai falaban galego. Da cociña chegaba a vós gasalleira da abóa. E os ollos
de Silviña, naqueles intres, facíanse, aínda, máis abertos e máis prácidos.
Pasou o tempo. Unha vegada, na Cruña, Silvio Santiago leía en outa vós algúns contos seus

escritos na nosa língoa, con elegancia, con gracia e con tenrura. E os ollos de Silviña f itaban ledos,
bichos e lumiosos. Os ollos de Silviña semellaban máis nosos que nunca.
En Caracas eran como un contraponto discreto a aquela vida lostregante. Agora, eiquí, na

terra son como unha miga de bulra picariña e tremeluceira. A arte de Silvio Santiago conseguía
ise sinxelo e profundo miragre.
E por iso Silviña é a mellor prosa galega de Silvio Santiago.

Dr. García Sabell. 
V-1960.
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RAMÓN PIÑEIRO

En varias ocasións tense sinalado que Silvio Santiago era o home de Ramón Piñeiro (1915-
-1990) e do «piñeirismo» en Caracas. Desde o traballo como redactor da revista Galicia
mantiveron unha intensísima relación. No epistolario de Silvio existen numerosas cartas
en que Piñeiro responde á solicitude de consellos —por exemplo, se podería ir ou non a
unha homenaxe a Vicente Risco en 19618—, pero sobre todo existe un interesantísimo do-
cumento de análise política manuscrito por Piñeiro sobre a situacion de España en 1959,
pouco despois da visita de Ike Eisenhower e dos comezos dos plans de estabilización9.
A coñecida influencia de Piñeiro no conxunto da intelectualidade galega do tempo ten
nestas cartas unha boa fonte de información. 

Escribe Piñeiro para esta ocasión un texto en prosa abertamente de circunstancias no
que fai unha chamada ao nacemento da responsabilidade nela.

8 Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.
9 Íbidem.
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CARTA A SILVIÑA SANTIAGO

Querida Silvia:
Xa sei que vas facer a primeira Comunión. É a primeira gran festa tua.
As anteriores —o nacemento, o bautismo, etc.— foron dos teus pais. Ti eras o motivo, pro a

festa era diles. Esta de hoxe, en cambio, pertenéceche inteiramente. Co ela botas a andar por un
camiño novo no horizonte da tua vida: o camiño da responsabilidade. Dende agora, miña amiga,
deberás distinguir entre o ben i o mal, ou seña, comenzas a ser persoa.
Fermoso comenzo ¿non si? O corpo vestido de branco. A i alma vestida de ledicia. E todolos

teus arrodeándote felices.
Que te acompañe toda a vida esta ledicia albar é o que arela pra tí o teu amigo

Ramón Piñeiro
Compostela, 1.960



34 |  FONDOS DOCUMENTAIS

FRANCISCO FERNÁNDEz DEL RIEGO

A relación entre Silvio e Francisco Fernández del Riego (1913-2010) foi constante desde
o ano 1952, en que comeza a colaborar de xeito ininterrompido na revista Galicia, que im-
pulsaban desde o Centro Galego de Caracas, e reforzouse con amplitude cando en 1954
participe nas Xornadas Patrióticas de Bos Aires e visite Montevideo, Río e teña as cousas
preparadas para impartir unha serie de conferencias na capital de Venezuela, segundo relata
nunha carta do 10 de agosto de 1954 enviada desde Bos Aires. Porén, parece que o plan
non chegou a realizarse, se cadra polas liortas da colectividade venezolana10. 

Desde Galicia Fernández del Riego reunirá as colaboracións de moitos escritores galegos
para a Galicia caraqueña e mesmo para o libro Homenaxe da Galicia universal a Otero Pe-
drayo, impreso en Vigo, aínda que figure Caracas na portada, mentres que na capital vene-
zolana Silvio colocará os artigos de Del Riego na revista La Esfera. A relación que podemos
seguir pola extensísima correspondencia entre ambos inclúe moitas referencias aos desa-
cougos das sociedades pero tamén a cuestións persoais que nos falan dunha relación intensa
como o envío, por exemplo, de castañas, patacas ou troitas desde Vilardevós á casa de don
Paco a Vigo ou a solicitude de recomendacións e axudas en ambos os sentidos. 

Naquela altura de 1960 escribe o texto seguinte.

10 Na carta referida, di falando da súa viaxe de volta da Arxentina: «De Río partimos en un avión de Aerolíneas
Argentinas el día 24, para llegar a Trinidad a las 2 ½ de la madrugada del día 25, empalmando allí el vuelo de
las 5 de la mañana hacia La Guayra. Les agradecería mucho que nos fuese a esperar alguien al aeródromo ya
que por no conocer la ciudad no sabríamos donde dirigirnos». Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital,
Silvio Santiago. 
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NISTE DÍA

Si eu fose poeta, querida Silviña, compoñería hoxe na túa honra uns versos cheos de engado de val
e montana, de frol silvestre e de muiñeira beilada na praza dun pobo da beiramar. Faría unhas
cantigas que semellasen escritas coa iagua destilada dunha lembranza, que se tivo súpetamente
baixo da chuvia do noso país. Matinando nesa chuvia, escoante dunha esponxa ô lavar o cristal
do horizonte, ollarías tí despóis o ceo limpo, tan trasparente que puideses enxergar tras dil os anxos
coas súas trompetas. As cantigas serían finas e pequenas como porcelanas de Limoges, como miudos
anxos que viñesen albiscar a túa festa, debruzados no peitoril dunha nube.
Si non fose poeta, pero fora pintor, deseñaría arestora unha paisaxe auténticamente primitiva,

coloreada en verde esmeralda e carmín purísimo, pra cha ofrecer; ou, quizaves, unha estampa cun
burriño, en grisalla, deliciosamente modelado, que semellase recén saído dunha estilizada minia-
tura indo-pérsica. Ou, máis que nada, un lenzo cun teu retrato, no que a cabeciña tivese algo de
Boticelli e algo de Walt Disney, e no que alternase o falar dos ollos co das mans tenras e inexper-
tas...
Pero, pois, que non nacín poeta nin pintor, terá que se reducir o meu homenaxe a che comunicar

o que eu quixera que fose...

Francisco F. del Riego
Coruxo, 1960
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xOSÉ MARÍA ÁLVAREz bLÁzqUEz

Xosé María Álvarez Blaquez (1915-1985), polifacético editor e poeta, escribe unha com-
posición na que o primeiro que chama a atención é a dedicatoria. A referencia «in modo
antico» fainos pensar automaticamente nas «6 cantigas de mar in modo antico» que Fil-
gueira Valverde publicara no ano 1941. Cómpre lembrar que o autor do poema é o res-
ponsable do Cancioneiro de Monfero (1953), obra escrita seguindo os modelos medievais
que chegou a confundir a algúns dos principais estudosos galegos e portugueses da nosa lí-
rica medieval.

Nesa liña de imitación do medievo podemos incluír a expresión entre comiñas no inicio
da terceira estrofa, esa «Dona do bon parecer» que nos aproxima a un dos tópicos máis co-
ñecidos da cantiga de amor galego-portuguesa. Álvarez Blázquez, perfecto coñecedor da
nosa literatura medieval, inclúe ademais un «troveiro» (v. 10) e esa referencia ás rosas de
Alenquer, coñecida poboación, próxima a Lisboa, na que Santa Isabel acordou facer unha
igrexa e pagou a cada un dos traballadores cunha rosa que ao chegar a noite se converteu
nunha moeda de ouro.

As rosas que aparecen no poema son rosas brancas, flores que con frecuencia simbolizan
a Virxe María e a pureza das persoas, neste caso a pureza dunha nena, Silvia Santiago.

Neste caso, a composición está integrada por un total de catro quintillas de versos oc-
tosilábicos nas que se evita a rima consoante de tres versos seguidos e o remate da estrofa
en rima pareada. Así, na primeira estrofa atopamos o esquema abbab, na segunda ccddc, na
terceira efeef e na última ghggh. Nótese que se trata dun xogo métrico complexo e coidado
no que tan só as dúas últimas estrofas repiten o esquema de rimas.

O poeta diríxese desde o primeiro momento á homenaxeada empregando o seu nome
propio. O eu lírico establece unha sorte de monólogo en que xoga coa idea de compoñer
un poema —un madrigal— emulando un trobeiro, logo seguindo o modelo antigo. Na úl-
tima estrofa o monólogo complétase pois o poeta é consciente de que a nena non precisa
ningún tipo de adornos, dado que os seus atributos naturais se verán a partir dese momento
incrementados polos que Deus (v. 20) lle achega.
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A SILVIA SANTIAGO, «IN MODO ANTICO»

Silvia, tes un nome vello
tal coma é vella a poesía:
luz de outrora en novo día,
lampo de lúa no espello
do teu cravo meridía.

Silvia, se eu poidese agora
roubar isa lús de outrora 
do teu peito de cristal,
faríache un madrigal:
«A Silvia, dona e señora»...

«Dona do bon parecer», 
como aquila do troveiro,
pra quen él ía coller
brancas rosas de Alemquer
e doas de romanceiro.

Mais...¡que tolerías miñas,
cando non precisas xa
outras doas nin rosiñas 
que as gracias que ti xa tiñas
i-as que agora Deus che da!...

Xosé Mª Álvarez Blázquez
Coruxo - Sant-Yago, 1960
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ÁLVARO CUNqUEIRO

O grande Álvaro Cunqueiro (1911-1981) decántase como colaborador do libro por unha
composición de corte neotrobadoresco. 

Cunqueiro escribe, coa súa inconfundible letra, un poema breve e coidado integrado
por catro estrofas de dísticos con refrán de clara inspiración medieval. Nel imos atopar un
marcado paralelismo sintáctico e unha serie de imaxes recorrentes. En canto á rima, pode-
mos anotar que riman en consoante os primeiros versos das dúas primeiras estrofas e os
segundos das dúas segundas. De novo estamos ante unha composición formalmente moi
coidada.

Unha vez máis atopamos a figura do anxo como ser divino facilmente asociable á in-
fancia. E se antes encontrabamos rosas brancas como símbolo de pureza, agora son os lirios,
tamén brancos, os que simbolizan a inocencia. O pan de trigo do quinto verso está aí para
lembrarnos non só un alimento esencial senón principalmente para anunciarnos a presenza
do corpo de cristo que a nena está a piques de tomar por primeira vez; simboliza pois, un
alimento espiritual claramente relacionado coa celebración relixiosa que motiva a redacción
destes versos.

Resulta curioso que nos dous últimos versos un anxo comprometido coa fala galega uti-
liza, para preguntalle a Silvia, unha forma verbal conxugada segundo o modelo dialectal
máis tradicional do occidente galego, cantás, que tamén nos lembra o castelán americano.
O que nos fai pensar nesa nena educada en Venezuela que escoita falar galego na súa casa,
unha lingua familiar que coñece e domina.
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ANxOS DE OURO MEDÍANME

A Silvia Santiago

Anxos de ouro medíanme
con brancos lirios,

i-eu pequeniña!

Voces de luz pesábanme
con pan de trigo,

i-eu pequeniña!

Drento de mín chovían
sedas e ailalás,

i-eu pequeniña!

Dixo un anxo en galego:
— ¿Corazón, qué cantás?

i-eu pequeniña!

Alvaro Cunqueiro
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CELSO EMILIO FERREIRO

A estadía de Celso Emilio Ferreiro (1912-1979) en Venezuela produciuse entre os anos
1966 e 1973, ou sexa, con posterioridade á volta definitiva de Silvio Santiago a Galicia.
Daquela, a relación entre ambos apenas existiu máis alá dos encontros galeguistas dos anos
cincuenta. Porén, isto non foi obstáculo para que o celenovés lle dedicase un violento es-
carnio no libro que publicou co pseudónimo de Arístides Silveira en 1968, Cantigas de
escarnio e maldecir. 

A colaboración que presentamos é de 1960, época en que Celso Emilio vivía en Vigo,
e formalmente é a máis relixiosa das que integran esta colección. Supoñemos que o contacto
entre Silvio e Celso Emilio sería debedor da presenza de ambos nese Coruxo acolledor da
man de Francisco Fernández del Riego. 

O poeta de Celanova constrúe unha composición breve, integrada por dúas estrofas de
cinco versos cada unha e un retrouso dun único verso, «Cristo está aquí», co que comeza e
remata a composición. O último verso de cada estrofa rima co verso do refrán e o resto
fano seguindo os seguintes esquemas ABBA e DDEE na segunda estrofa. Son versos de
dez sílabas e mantéñense esquemas perfectos de rima consoante.

Trátase, pois, dunha composición de corte clásico formalmente moi coidada. O poeta,
tras afirmar que «Cristo está eiquí», diríxese aos paxaros para pedirlles que canten a boa
nova. Trátase dunha composición onde de novo o elemento natural desempeña un papel
importante. Entre os animais, ademais dos paxaros xenéricos do primeiro verso, atopamos
uns reiseñores no sétimo e unha serie de fenómenos atmosféricos como o vento, a neve ou
o día.

O ton repetitivo da composición incide nun ritmo rápido e lixeiro moi acorde co tema
que trata. A actualización que presupoñen os tempos verbais en presente concorda
perfectamente co aire de canción do texto que estamos a comentar. Trátase dunha
peza perfectamente musical e harmónica que aborda un tema pouco frecuente no autor, o
relixioso. Unha achega que pouco terá que ver co poeta socialmente involucrado que apenas
dous anos despois de asinar este poema había publicar, nos versos en Canti della nuova re-
sistenza spagnola, outra invocación relixiosa pero en modo de cantiga popular: «Santo Cristo
de Fisterre / santo da barba dourada / axudádeme a pasar / a negra noite de España».



OFRENDA LÍRICA Á NENA SILVIA SANTIAGO CONDE  |  41

CRISTO ESTÁ EIqUÍ. CANTAI PAxAROS

A Silvia

Cristo está eiquí. Cantai paxaros
unha doce alborada de neve.
Que o vento ventureiro traia e leve
o cantar das espranzas ios degaros.
Que ninguén diga non; digamos sí:
Cristo está eiquí.

Vinde a ista canción, reiseñores.
Vinde a istes amores
do día mais azul e mais profundo.
Chegai nenos do mundo.
Sabede a bela historia do alhelí:
Cristo está eiquí.

Celso Emilio Ferreiro
Coruxo verao de 1960
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EMILIO ÁLVAREz bLÁzqUEz

O menor dos irmáns Álvarez Blázquez, Emilio (1919-1988), narrador, poeta, ensaísta e
impulsor de editoriais e revistas xunto cos seus irmáns, orfos por fusilamento de seu pai
nos inicios da Guerra Civil, tamén escribe para a sinalada ocasión. Colabora no proxecto
cunha pequena composición integrada por dous bloques estróficos de desigual medida, 8 e
4 versos, respectivamente. Aínda que hai restos de rima, os versos non parecen seguir un
esquema fixo; son, iso si, versos de arte menor. 

Parécenos especialmente ben construída a última estrofa da composición. Unha inte-
rrogación en que a voz lírica se dirixe a un «meu ben» baixo o que intuímos a presenza da
nena que non pode desexar outro ben maior que unha cunca de «Pan» e outra de «Estrelas».
Imaxes líricas que, de maneira inevitable, asociamos a ese alimento simbólico e iniciático
que Silvia está a piques de recibir e aos soños propios dunha persoa nova.

As alusións relixiosas están máis veladas que noutras composicións pero non por iso
son menos evidentes. O emprego de maiúsculas na primeira estrofa pon de relevo a im-
portancia de substantivos como levadura, semente, grao, trigo ou ben. Lémbrese, ademais,
que tradicionalmente en Galicia o pan de trigo era o que menos se consumía, o que se re-
servaba para as ocasións especiais e as festas familiares. En consecuencia, era moito máis
apreciado que o pan de centeo, de consumo máis cotián.

Todos os substantivos da primeira estrofa aluden a esa comuñón que nesta ocasión se
nos di que a nena xa ten consigo («Agora está contigo», v. 1). Lémbrese que o pan e o viño
—máis impropio no caso dunha nena— constitúen dous símbolos pascuais que representan
o corpo e o sangue de Cristo. O pan aparece asociado á Última Cea, momento en que
Xesús o comparte cos seus discípulos, e coa resurrección e a vida eterna.

Estamos de novo ante unha composición que incide na comuñón como un novo paso
dado pola nena cristiá.
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AGORA ESTÁ CONTIGO

Agora está contigo
a Levadura,
a Semente do Ben,
o Grao de Trigo.
Por si non abondara
tal fartura,
as mapoulas do Alen
están contigo.

¿Qué mais queres, meu ben,
que mais arelas
que unha Cunca de Pan 
i-outra de Estrelas.?

Emilio Álvarez Blazquez
Vigo, IX-1960.
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EDUARDO bLANCO-AMOR

Eduardo Blanco-Amor foi outro dos amigos de longo percorrido de Silvio Santiago a raíz
da súa actividade en Venezuela. Desde o ano 1951, en que lle escribe desde Bos Aires ofre-
cendo os seus servizos como conferenciante a iniciativa de Rodolfo Prada, ata o ano 1972
son moitos os puntos e momentos de contacto. 

Primeiro como patrocinador, promotor e coidador da estadía de oito meses de Blanco-
Amor en Caracas, entre 1952 e xaneiro de 195311. Logo como como un dos amigos que lle
proporcionou axuda económica ao sempre queixoso ourensán, a quen lle encarga, por exem-
plo, unha tradución pola que lle paga 5000 pesetas, e que o terá ocupado entre o ano 1966
e 1967. Debeu ser a versión castelá de O silencio redimido. 

O poema que Eduardo Blanco-Amor lle envía e logo manuscribe, con aires relixiosos
vangardistas, representa un fluído diálogo poético sobre o propio acto físico da primeira
comuñón, nunha das composicións que máis directamente trata o tema de todo o libriño.
Como se dun conto infantil se tratase, Blanco-Amor decántase por unha estrutura dialo-
gada na que os participantes parecen ser a voz lírica e a propia Silviña (v. 4).

Son 16 versos en que as intervencións, até un total de dez, aparecen definidas polo uso
do guión inicial. Comeza o texto, de marcado ton narrativo, cunha intervención da voz
lírica que nos anuncia o descenso dunha pomba que chega calmada polo ar. 

Nun primeiro momento, a nena, inocente e sincera, non entende que relación pode
gardar con ela este suceso. Rapidamente comprende que o que trae no peteiro a pomba
—un boliño, de sangue e lume— é para ela, é a comuñón que simboliza a recepción cons-
ciente do corpo de Cristo. Nos últimos versos da composición o poeta completa a acción e
explícanos que «Sorrinte Deus entrou na novonada» e só entón ela se deu conta de qué su-
cedía e de que non era digna do suceso. Tópico cristián, tomado de San Mateo (8, 5-11),
asociado á comuñón consciente e á reflexión previa.

A versión mecanoscrita está datada en 1960 e a manuscrita no libro sinala: «Buenos Aires,
maio de 1963». Como sinalabamos na introdución deste traballo, imposible. Blanco-Amor
estaba en Galicia. Seguramente copiou o orixinal que tería gardado Silvio, nunha viaxe á Co-
ruña en 1963, se cadra cando pasou por alí para ir á festa dos Caneiros, que foi ese ano.

11 Hai varias cartas moi curiosas de Blanco-Amor a Silvio. Despois de iniciar a relación epistolar en galego en
outubro de 1951, nunha do 14 de xuño de 1952 e con motivo da preparación da viaxe que desenvolverá en Ve-
nezuela, Blanco-Amor apunta algunha ousada reflexión que, pola orixinalidade e significación no seu percorrido
vital, reproducimos: «De aquí me presiona el extremismo galleguista para que mis intervenciones venezolanas
sean en gallego. Comprendo su buena y patriótica intención, pero hay algún inconveniente. La oratoria es un
entrenamiento para obtener automatismos verbales. Mi entrenamiento de veinticinco años ha sido en castellano.
Cuando improviso en gallego —y el orador es el hombre que improvisa sus palabras, por muy seguros que tenga
sus conceptos— estos mecanismos no funcionan con la obediencia y la lozanía suficientes a despejar el camino
de la meditación, que no requiere ni admite otros estorbos que los de su propia complejidad. Choco con la en-
tequez del vocabulario, contra los ritmos de la fonética, contra las impropiedades de la construcción. Soy el ci-
clista montado por primera vez en una motocicleta: las cosas parecen iguales pero no lo son. Mi vocabulario
automatizado en castellano es muy amplio, a pesar mío; es mi estilo hablado y escribiendo; y claro está, en
gallego me enjaula, me enjuta, me constriñe. Y cuando se habla, no hay tiempo ni paz para andar desbrozando
el camino. Así que mis intervenciones serán en castellano si las queréis, como tiene que ser, habladas; si las que-
réis en gallego, tengo que escribirlas y leerlas luego. Resolved el asunto ahí y no consultéis aquí para no armarme
líos». Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.
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OLLA A POMbA qUE DESCE VELAÍÑA

A Silvia Santiago

—Olla a pomba que desce velaíña.
Veleí ben, vela eí ben polo ar mayeiro!
—Eu na vexo...

—Axeitate Silviña.
—¿Para qué?

—Trai no peteiro
un boliño pra ti, de sangue e lume.
—¿Logo ten de queimarme?

—Sin ferida;
sangue novo, ña prenda, luz que alume
pra todolos decotes da tua vida.
¡Axiña que xa ven!

—Non vexo nada.
—¡Cai de xoenllos, Silvia, abre a boquiña!
Sorrinte Deus entróu na novonada.
—Agora si, ¡Señor, eu non son diña.-

Eduardo Blanco-Amor
Buenos Aires, mayo-1963





III. CARTAS E POEMAS
EN FOLLAS SOLTAS
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AUGUSTO CASAS

Augusto Mª Casas Blanco (Ourense, 1906-Barcelona, 1973) foi un avogado e escritor ga-
lego que residiu case toda a súa vida en Barcelona, onde traballou como funcionario do
Ministerio de Gobernación e onde escribiu esta composición que lle dedica a Silvia no ano
1962. Na súa mocidade, Augusto Mª estudou Dereito en Compostela, foi membro do Se-
minario de Estudos Galegos e poeta próximo ao grupo de mozos que fan poesía no Ou-
rense de entreguerras. Publicou obras como Muiñada das estrelas (1926), O vento segrel
(1932), Cantigas da noite moza (1950) ou Isa folla que vai polo río (1954). Traduciu ao galego
diversos poetas cataláns e escribiu recoñecidos ensaios biográficos nos anos corenta sobre
o viaxeiro Ali Bey, o Papa Luna ou o misioneiro en California frei Junípero Serra. Foi irmán
do tamén escritor galeguista Álvaro de las Casas. 

Consérvanse varias cartas entre Silvio e Augusto dos anos sesenta e, se cadra, o seu co-
ñecemento vén da presenza tamén nas terras catalás do parente de Silvio Santiago Manuel
Casado Nieto.

Integran o poema que nos ocupa un total de tres estrofas de catro versos cada unha. Nas
dúas primeiras estrofas riman en asonante os versos pares; na terceira, tan sutil esquema rít-
mico rómpese harmoniosamente. Ao longo de toda a composición a voz lírica diríxese a
unha segunda persoa gramatical continuamente posta en evidencia a través do uso reiterado
do posesivo de segunda persoa de singular (teus, v. 1; teu, vv. 3, 5 e 8; e túas, vv. 6 e 12).

O poema, manuscrito e sen título, comeza cunha sinxela dedicatoria subliñada que in-
mediatamente fai que asociemos esa segunda persoa gramatical á destinataria da compo-
sición, a pequena Silvia Santiago. Con ela identificamos eses ollos que son como un ceo
limpo e puro (v. 1), a ledicia e enxebreza (v. 2), o senlleiro corazón do verso seguinte e a inocencia
que corre polas veas do quinto verso.

Todas elas son cualificacións positivas perfectamente coherentes con ese mencer (vv. 2 e
10) que abre e pecha o poema, e baixo o que se agocha o comezo do día como símbolo do
inicio da vida. A nena (v. 8), explicitamente nomeada co seu antropónimo no noveno verso,
presentásenos arrodeada dunha luz reiterada con insistencia tanto mediante substantivos
do tipo luz (vv. 1 e 10), mencer (vv. 2 e 10) ou mesmo sol (v. 11) como por adxectivos como
nidio (v. 1) ou acesa (v. 4). Relacionado con esa importancia da luz como símbolo da pureza,
debemos sinalar a relevancia da paleta pictórica empregada na composición, onde atopamos
o vermello do rubor no sétimo verso, o azul do celeste (v. 7) e mesmo o amarelo do sol pre-
sente no penúltimo verso. A luz e as cores contribúen a crear unha atmosfera positiva e es-
peranzada que envolve e acompaña a nena leda, enxebre e que se atopa no inicio da vida, a
quen mesmo se compara cun anxo (v. 7).

A presenza de termos relixiosos como Hostia, esprito, anxo, Deus e incluso as mans dereitas
que pechan a composición achegan a protagonista a esa importante festa relixiosa que vai
ser a súa comuñón e coa que ingresa de maneira consciente na igrexa católica.
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CARTA

[Escudo da aguia de San Xoán e o texto:
El cajero del Gobierno Civil de Barcelona]

22 de diciembre de 1962
Sr. Don Silvio Santiago
A Cruña

Meu caro amigo:

Co-a lembranza no noso alcontro n’ista fraterna Barcelona e das nosas cordiales conversas, de
tantas cousas e de tantas saudades, te poño istas liñas para saudaros e mandarche o poema que
prometín para a tua f illiña.
Son uns versos espirituales, insipirados no trance da inocencia en extásis, ollando a Deus no

cume das suas mans dereitas.
Ve n’iles a unción e o canto da pureza.
Saúda no noso nome á tua dona e a tua f illa, co-a nosa felicitación de Nadal. 
Unha forte aperta do teu decote amigo

Augusto Casas

qUE LUz hAI NOS TEUS OLLOS, CEO NÍDIO

A nena Silvia Santiago

¡Qué luz hai nos teus ollos, ceo nídio,
no mencer de ledicia e de enxebreza
do teu senlleiro corazón de aláuda
ao voar arredor da Hostia acesa!

Un letexar de aás no teu esprito
e no inocente fío das tuas veas,
un rubor que te fai anxo celeste
na núbem do teu fros de nena.

Hai un coro de aláudas cando, Silvia,
eres toda mencer, luz de enxebreza,
cando ollas para o Sol no ledo día
e a Deus no cume das túas mans dereitas.

Augusto Casas.
Barcelona, 1962.
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CAMILO JOSÉ CELA 

Camilo José Cela (1916-2002) envía o poema «Romaxe da Historia Natural». A compo-
sición xa fora publicada xunto con outros dous poemas máis na revista Papeles de Son Ar-
madans, núm. XIV, p. 184, 1957, posteriormente publicados de novo e traducidos ao castelán
por González Garcés na antoloxía bilingüe Poesía gallega contemporánea, 1974. O escritor
padronés non oculta o dato na súa comunicación espistolar con Joaquina Conde e sinala
na carta que o poema enviado é «inédito en libro», cousa que xa debía saber Silvio pois era
subscritor dos Papeles desde o primeiro número.

Na versión mecanoscrita enviada por Cela hai un erro tipográfico se atendemos ao pu-
blicado anteriormente. Así, no verso 12 tecleou «loira» por «loiro», polo que se produce
unha incoherencia de xénero no enunciado. Seguimos, pois, a versión dos Papeles.

Pola resposta do escritor12 vemos que orixinalmente quen se dirixiu a el foi dona Joa-
quina e comenta o que seguramente sería o proxecto orixinal de Silvio Santiago: «Imprimir
un libro en nuestra vieja y noble lengua y en su homenaje». A amizade do premio Nobel
coa familia de Silvio Santiago remóntase á visita daquel a Caracas (1953), onde exerceu a
súa xenerosidade con el, mesmo facendo de presentador nalgúns actos. 

As posteriores relacións entre ambos serán moi intensas e fluídas. Tanto é así que Cela
escribe e envía a Silvio Santiago, en 1963, un prólogo moi gabancioso para a novela O si-
lencio redimido —daquela levaba o título provisional de Un home que podía ser outro—, onde
sinala, entre outras cousas, que a considera «la novela más actual, europea y sabia que en
nuestra vieja lengua gallega haya podido escribirse». Finalmente a novela non chegou a pu-
blicarse naquel momento —insuperables problemas coa censura— e só viu a luz en 1976,
dous anos depois da morte de Silvio, pero sen o prólogo do padronés universal, que talvez
fose interesante recuperar en próximas edicións da obra13.

A composición achegada para o proxecto por Camilo José Cela componse de 16 versos
octosilábicos sen división estrófica con rima asonante nos pares que, en xeral, son ademais,
versos agudos. Os dous últimos versos, separados formalmente dos 14 precedentes, adoptan
a forma dunha exclamación e conforman unha especie de conclusión que enlaza aberta-
mente co título.

A este respecto cómpre que lembremos que as historias naturais, famosas desde a anti-
güidade clásica, eran unha sorte de enciclopedias que compilaban, describían e enumeraban
os saberes naturais da época. Unha das máis coñecidas, a de Plinio o Vello, será especial-
mente coidadosa na descrición de todo tipo de animais e vexetais. Emulando este modelo,
Cela enumera un importante número de animais. Atopámolos tanto terrestres —a donicela,
o urxo, o volpe, a lombriga ou o lobicán—, como aéreos —a véspora, o rouxiñol, o xílgaro ou
a sura— ou acuáticos —entre eles a zamezuga, a zamburiña e a ra. Polo que respecta á na-
tureza imos atopar unha vexetación fundamentalmente agreste, o pampo uzal, o piñeiral e

12 Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.
13 Este prólogo foi publicado por Afonso Vázquez-Monxardín como unha contribución ao libro Polos vieiros
das palabras. Homenaxe a Modesto Hermida, Vigo, Ir Indo, 2015.
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mesmo a edra e o verde val. Ao seu carón unhas amables laranxeiras duplicadas no verso
14, onde aparecen tanto o froito como a árbore.

Esta listaxe de animais e elementos naturais cadra perfectamente cun ritmo abertamente
infantil e unha musicalidade sinxela que de seguro foron decisivos para Suso Vaamonde
cando decidiu musicar a composición para incluíla, no ano 1997, no álbum Rapazas, rapaces
e rapazadas.

A pesar da aparente ausencia de complexidade, cómpre remarcar que estamos ante unha
composición moi coidada. A escolla léxica fíxose de maneira perfectamente consciente e
termos como vincallo (v. 2), xurdio (v. 5), pampo (v. 6), sura (v.9) ou lourida (v. 13) falan alto
e claro da vontade do poeta de empregar un léxico escolleito e abertamente enxebre.

Ademais do ton infantil e do ritmo, entendemos que as sutís referencias relixiosas do
poema foron determinantes á hora de escoller o poema para dedicarllo á pequena Silvia
con ocasión da súa primeira comuñón. A este último campo semántico pertencen tanto o
termo romaxe do título como unha eirexiña recollida no verso 13 e, mesmo, o sartego do
undécimo verso.



52 |  FONDOS DOCUMENTAIS

CARTA

[Escudo da Real Academia Española]

Palma de Mallorca, 20 de junio de 1960

Sra. Dña. Joaquina Conde de Santiago
Linares Rivas, 55, 2º
La Coruña.

Mi querida Joaquina,

Regreso de mil andanzas por el mundo abajo y me encuentro con su amable carta anuncián-
dome la primera comunión de mi sobrina Silviña y su hermoso proyecto de imprimir un libro en
nuestra vieja y noble lengua y en su homenaje. Ni que decir tiene que si llego a tiempo —y ojalá
sea así— me sumo, gustosísimo, al proyecto. Quiero mucho a la chiquilla —que ya no lo será
tanto— y recuerdo siempre con gozo y gratitud las horas caraqueñas pasadas en la compañía de
ustedes.
No soy poeta fácil para la improvisación ni para lo que pudiéramos llamar el «destino aplicado

de la poesía», pero pienso que quizás no se trate de unos versos eucarísticos sino, más sencilla-
mente, de unos versos dedicados a Silviña, aunque Silviña y su primera comunión no fueren su
tema. Si es así, como quisiera entender, ahí le mando mi «Romaxe de historia natural», inédito en
libro. Ojalá les guste. ¿Podré tener un ejemplar del libro, cuando aparezca?
Me alegra saber que Silvio escribió un libro sobre Villardevós, que me imagino magníf ico.

¿Me lo querrán enviar también?
Dele un abrazo de mi parte a Silvio, un beso a Silviña, y usted reciba la más sincera expresión

de su buen amigo,

Camilo José Cela



OFRENDA LÍRICA Á NENA SILVIA SANTIAGO CONDE  |  53

ROMAxE DA hISTORIA NATURAL

A Silviña

Donicela, donicela,
vincallo do verde val.
Vésporas e zamezugas
e vagalumes do ar.
Urso xurdio e tolo volpe,
rouxinol do pampo uzal.
Xílgaro que paseniño
estouras no piñeiral.
Sura esgolada do vento,
zamburiña, prata rá.
Lombriga do teu sartego,
loiro e lanzal lobicán:
edra da eirexa lourida,
naranxas do meu naranxal.

¡Ai, a miña zoología,
miña Historia Natural!

Camilo José Cela.
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MANUEL MARÍA

Manuel María (1929-2004), o poeta da Terra Chá, envía un folio dobrado pola metade
que contén na cara interior un poema de sabor neotrobadoresco nas formas —estrofas de
dous versos mais refrán, paralelismo semántico en boa parte da composición e disposición
tipográfica dos versos— que leva na parte externa do que sería a capa uns debuxiños es-
quemáticos e rudimentarios dunha estrela, unha flor e a figura dun anxo sobre unha nube.
Figura a data de 1959 e o texto «Cantiga que compuxo o poeta Manuel María da Terra
Chá, pra Silviña Santiago, na sua Primeira Comunión».

O poema está integrado por sete cobras. As seis primeiras inclúen dous dísticos con
rima consoante mais un verso de refrán (como un anxiño a sorrir), a sétima engade dous ver-
sos ao refrán das seis anteriores e o seu contido lémbranos ás atafindas medievais polo ca-
rácter conclusivo dos versos. As estrofas están encadeadas mediante paralelismo de dúas
en dúas.

O eu lírico diríxese a unha 2ª persoa (ti, v. 1) que desde o segundo verso identificamos
con Silvia Santiago, de quen se nos di que é unha meniña lanzal (v. 2) e unha meniña belida
(v. 5), termos ambos de abertas resonancias medievalizantes.

O contido relixioso, presente desde a primeira cobra no refrán, acentúase a partir da 3ª
estrofa, onde o Neno Xesús, o máis bon, que é Deus do Amor, entrará no corazón da nena
para cinguila coa súa luz.

A partir da 5ª estrofa o poeta introduce o tema da pregaria. É a nena que debe pedir a
Deus polo ben de Galicia e de seus pais, nesta orde. Na sexta é o poeta quen pide para a
nena a luz verdadeira. Unha Luz en maiúscula que, como sucedía no poema de Augusto
Casas, simboliza a verdade.

A dualidade da composición rómpese na última estrofa, que queda sen enlazar parale-
listicamente con ningunha e que ten, como xa sinalamos, un refrán máis amplo que as de-
mais. O poeta diríxese de novo á nena para pedirlle un sorriso como pago pola cantiga que
acaba de concluír. 

No refrán, tipograficamente marcado, lanza a voz lírica os seus desexos de que a pequena
Silvia ignore sempre o sufrimento e que sexa quen de andar sempre a sorrir como un an-
xiño.

Estamos de novo ante unha composición sinxela, moi musical, cun ritmo popular.
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PRA TI MIÑA ROSA, PRA TI MEU ROSAL

Cantiga que compuxo o poeta Manuel María da Terra Chá, para Silviña Santiago, na sua
Primeira Comunión

Pra ti miña rosa, pra ti meu rosal,
Silviña Santiago, neniña lanzal

como un anxiño a sorrir.

Pra ti miña trova cun sono tecida,
Silviña Santiago, neniña belida

como un anxiño a sorrir.

¡Qué o Neno Xesús, o Neno mais bon,
baixará, amante, ó teu corazón

como un anxiño a sorrir!

¡O Neno Xesús, que é Deus do Amor,
cinguirate toda co seu resprandor

como un anxiño a sorrir!

¡E prégalle a Deus, pra sempre xamais:
o ben de Galicia i o ben de teus pais

como un anxiño a sorrir!

¡Eu pido pra ti a Luz verdadeira
como a rosa pide pola primaveira

como un anxiño a sorrir!

E pra min, Silviña, que es miña amiga,
dame unha sorrisa por ista cantiga.

Que iñores sempre o sofrir.
E que andes toda a tua vida
como un anxiño a sorrir.

Manuel María
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RAMÓN OTERO PEDRAYO

Otero Pedrayo (1888-1976) mantivo unha relación amigable moi intensa con Silvio San-
tiago desde o ano 1954. De feito, entre esa data e a morte de don Ramón a correspondencia
coa familia é intinterrompida e, máis alá da morte de Silvio, continúa coa súa dona Joaquina
e a súa filla Silvia. O conxunto intégrano varios centos de cartas, moitas delas puramente
persoais e dirixidas a cada un dos tres membros da unidade familiar e ducias de fotografías,
folletos e outros documentos.

Esa familiaridade viuse incrementada polo papel de titores de feito que cumpriu o ma-
trimonio de Ramón e Fita en relación coa filla de Silvio, Silvia, na súa época do internado,
no colexio coruñés das Escravas do Divino Corazón, cando os pais tiveran que retornar a
Venezuela para arranxar temas de empresa, entre outubro de 1964 e marzo de 1965, logo
da súa volta inicial en 1958. Silviña pasou as vacións de Nadal, Pascuas e festas entre Ou-
rense e Trasalba ao acubillo cariñoso do matrimonio de don Ramón e Fita. 

Otero, conforme á súa prodigalidade extrema, enviou tres poemas para que Silvio esco-
llese o que máis lle gustase pensando na publicación. Na correspondencia redactada por
don Ramón aparece citada tres veces a cuestión. Nunha primeira carta, do 13 de xaneiro
de 1960, logo de preguntar pola esposa, pregunta tamén por «a pérola Silviña, que xa estará
feita unha verdadeira e xentil cruñesa», continúa dicindo: «Supoño que aínda non faría a
primeira comunión. Faranme o favor de avisar con algún tempo»14. O motivo desa premura
debía ser o da escrita dun poema. Así, nunha carta do 23 de abril, Otero, ao tempo que in-
forma a Silvio de que «penso ire a Cruña para a primeira sesión da Academia, pois trátase
da batalla pola candidatura de Francisco Fdz. del Riego», coméntalle o seguinte sobre o
tema: «Tiña feito us sinxelos versiños pro grande día —que non sei cando é— da Silviña,
perdéronse no entrambilicamento dos meus papés, mandareilles outros mañán ou ben
logo»15. E, por fin, o día 30 envíalle os poemas xunto cunha nota que di16:

Sr. D. Silvio Santiago
Ourense 30 de abril 60

Querido Silvio:
Abrazos. Mal poeta son. Onte á noite f ixen ises esbozos, por si algún é merecente. E sinón
rácheos todos.
Por eiquí ben. Moitos traballos e loitares miúdos. Saúdos a Xoaquina. Bicos a Silvia.

Con lembrazas de Fita. 
Sempre o vello amigo

R. Otero Pedrayo

14 Consello da Cultura Galega. Fondo Dixital, Silvio Santiago.
15 Íbidem. 
16 Íbidem.
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Estamos ante tres composicións longas que foron expresamente redactadas para a oca-
sión. As tres comparten unha serie de características comúns. En todas elas o contido reli-
xioso é evidente, o poeta diríxise á nena —a quen sempre chama Silviña— para
transmitirlle a importancia do sacramento que está a piques de recibir. 

O primeiro poema, encabezado por «Pra Silviña no día da sua primeira Comunión»,
leva rodeada a dedicatoria polas cenefas de floriñas que son habituais en Otero. Tamén
unha anotación en vertical suxerindo a composición como, se cadra, a máis conveniente
para a inclusión. Di simplemente, en maiúsculas «¿ESTA?».

O primeiro dos tres poemas reúne un total de 37 versos agrupados en catro bloques es-
tróficos de desigual número de versos. Non atopamos ningún esquema de rima e a métrica
dos versos é variada e non sistemática. Nesta composición importan o amor, explicitamente
nomeado nos versos 8, 11, 20 e 25; a luz, presente tanto en adxectivos (brilante, craras, men-
cer) como en expresións do tipo lua branca ou lampo vibradoiro, e a alegría que se asocia
unha e outra vez á nena: sorrisa (vv. 5, 33), contenta (v. 24) ou ditosa (v. 30).

O termo Deus, que abre e pecha a composición, recolle conceptos relixiosos como a cre-
ación (o poder de facer os mundos, v. 4; acendeu o lampo vibradoiro das estrelas, v. 22) e a capa-
cidade de dotar de vida ao ser humano (acender a sorrisa, a alma dos xenios e dos humildes).

O segundo poema de Otero, unhas sinxelas coplas, vai encabezado por un «A Silviña
na sua primeira Comunión» e preséntasenos en dúas colunmas marcadas no texto e coas
rectificacións que se indican. 

O contido relixioso nestes versos resulta tan evidente como na composición anterior.
Na segunda estrofa atopamos agrupadas unha anxelicas aas, unha Nosa Señora e, mesmo, o
termo Deus. As dúas primeiras estrofas da segunda columna inspíranse abertamente na co-
lección de virtudes que se opoñen aos pecados; o ritmo das estruturas duais, marcadas polas
comas e as repeticións, lembra o ton e o ritmo das oracións. 

Ademais, a voz lírica engade diversas alusións ao pan, á hostia, símbolos da comuñón e
do compromiso relixioso da nena que vai tomala por vez primeira. Aproveita o poeta para
introducir unha estrofa de claras reminiscencias populares: Panadeiriño diviño / pois me
diches ialbo pán / segue enfornando pra min / a hostia da eterna mañán e para aludir á vivencia
dos pais ante o sacramento da filla: o verte trocada en lus / de outro noivado disfroitan. Trátase,
pois, dunha festa familiar, un compromiso que atinxe a toda a familia.

O terceiro poema de Otero, integrado por un total de nove quintillas, non leva título
nin dedicatoria. O ton desta composición é, quizais, máis grave que o das precedentes.



58 |  FONDOS DOCUMENTAIS

DEUS... ¡TELO NO PEITO!

Pra Silviña no día da sua primeira Comunión

Deus...
¡Télo no peito!
Como un tenro paxariño nas tuas mans de nena.
Nil o poder de facer os mundos
e de acender a sorrisa nos beizos
e a frol do morrer nos ollos
é nas tuas mans, Silvia, un paxariño
que soio quer vivir por teu amor.
¡Non o deixes morrer na friaxe e desamparo!
O autor de todas as cousas
Soio confía no teu amor, Silvia.

A lus dos días
dos días longos da Creación
a brilante nos mares, nos bosques e
nas capeliñas dos ollos dos nenos
e nas frentes craras dos vellos
envolvendose en fariña,
feito imaxe de lua branca
acoubou en ti
deseiosa do teu amor…

Il soio pide
—quén acendeu o lampo vibradoiro das estrelas
e a ialma dos xeinios e dos homildes—
e se contenta
co arrolo do teu amor, feito cousiña miuda
nos brazos de unha nena.
Agasallao sempre 
Lembra o mencer cando chegou a ti...
Pensa
como sendo ti ditosa co il no peito
todos quens te queremos seremos ditosos
e a tua sorrisa
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de fermosa nena
ha levar o ceu nosa infinda espranza.

Deus
sua alegría pendeu do teu curazón,
Silviña....

SILVIÑA, bRILAN TAN LEDOS

A Silviña na sua primeira Comunión

Silviña, brilan tan ledos
teus ollos dend’iste día,
que outros ninguén enxergara
si cén anos viviría.

Pra eles descobrindo van
na lus anxelicas aás,
Nosa Señora no luar
a vos de Deus nas campás

Gosto de groria no pan,
no mundo ulido de rosas
e un tocar nas duras pedras
cal de foitas ben raiosas

Diuche Xesús outra vida,
outro sorrir, novo ser;
foi pros teus sensos en frol
divino e puro mencer.

«—Panadeiriño divino
pois me diches ialbo pán
segue enfornando pra min
a hostia da eterna mañán».



60 |  FONDOS DOCUMENTAIS

Asín dormeces tranquía,
asín acordas albela,
pois o doncel amantiño
carón do teu leito vela.

Contra o medo, confianza.
contra tristura, sorrisa,
contra a noite do morrer
de vida infinda arelanza.

[Contra tristura sorrisa,
contra medos, confianza,
contra a noite do morrer
do eterno namoro espranza]
(Esta estrofa figura como alternativa á anterior e sinalada cunha
frecha no manuscrito)

E os teus amorosos pais
o vérte trocada en lús
de outro noivado disfroitan 
baixo a benzón de Xesús.

Outros ollos tan gozosos
[non hei mirar mentras viva] (liña riscada)
non mirarei nista vida
cal os da linda Silviña
de venturanza frolida.
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¡A DEUS GARDAS NO SEO!

¡A Deus gardas no seo!
Na rosa do teu corpo un paxariño
Por ti no seu deseo
Fuxíu do verde bosque e miudiño
Por teu amor doncel pousa amodiño.

Il o dono da vida
Quen diu lus a mañán, groria ós luceiros
E a alma comovida
Da beleza e a espranza seus roteiros
Arelantes do ser e seus lindeiros.

A palabra criadora
A cuio acento o mundo se facía
Antes de toda hora,
A cuia lei o ceo se movía
E o abrente a pos da noite frolecia

Na hostia branca aniñado,
Envolveito nas santas muiñadas
Homildiño, enfornado,
O Cristo das amantes labaradas
Sanda en ti suas feridas confiadas

Pois tanta venturanza 
Que ó pensamento pon medo e tremor
Foi pra tua boandanza
O xentil don do puro infindo amor
do mesmo morto para ti na door

¡Non esquezas, Silviña,
Por ise dos teus ollos ledo lume,
Pola tua sorrisa fermosiña!
Que non se perda en fume
A espranza que en amarte se consume.

Xa nin medo nin morte
Pro teu ledo bogar, branco navío,
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Si obedente o seu norte
A gardas do tristeiro desvario
Procurando teu porto lucidío.

Todos os que agardamos
do teu sorrir o premio garimoso
E tua bondade amamos
O peito lembradoiro e señardoso
Levamos da tua groria ben raioso

¡Para Silviña as rosas
Niste día de longo e ledo abrente
E as fontes nemorosas
Devalantes espellos ben locentes
Dos teus puros namoros inocentes!



IV. FACSÍMILE
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PÁXINAS SOLTAS
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* Este poema aparece manuscrito polo autor no libro da primeira comuñón.
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* Este poema aparece manuscrito polo autor no libro da primeira comuñón.



Este libro acabouse de imprimir
o día sete de setembro de 2017,

57 anos despois da primeira comuñón
de Silvia Santiago

�




