
Para contar a peripecia de exi-
lio da súa familia, arrincamos
cando morreu o seu avó Xohán
Vicente Viqueira.

Cando morre o avó, a súa mu-
ller Jacinta Landa –filla de extre-
meño e portuguesa–, abre unha
escola en Madrid coa mesma filo-
sofía que a Institución Libre de
Enseñanza, pero para nenos pe-
quenos. Alí contoume miña nai
que tamén tiñan vivenda, e esta-
ban os tres irmáns xuntos. Daque-
la había o costume de facer colo-
nias de verán cos rapaces e a avoa
levaba os fillos a unha casa en Sa-
da, perto do mar, porque cando
morrera o seu home, Xoán Vicen-
te Viqueira, dixéranlle os médicos
que era bó estar ao lado do mar.

E alí cólleos o golpe militar
do 18 de xullo de 1936.

Estaba a familia e tamén os
fillos duns amigos. Mamá conta
que escoitan pola radio o golpe,
e á noitiña sinten uns camións
con xente que viña cantando.
Pensando que eran os soldados
republicanos  saudáronos co pu-
ño en alto. Tiveron sorte que non
as viran porque ao día seguinte
xa sabían polos viciños da aldea
que os estaban buscando. A fa-
milia era toda republicana e non
os vía ben a igrexa. O propio avó
Xohán Vicente era antirrelixioso
desde o punto de vista filosófico.

Como fuxen do cerco?
Vanse ao pazo que tiña a fa-

milia en Vitorio, que estaba amu-
rallado, e só saen da casa miña
nai e unha curmán, que durante
meses baixan a Betanzos para
comprar. E non pagaron, fiában-
lle. En todo ese tempo ninguén os
denunciou. En sete meses só veu
unha vez a Garda Civil, e conse-
guiron zafarse dela agachando
unha radio e a meu tío, que era o
único home, un neno de quince
anos. A historia é moi longa de
contar, pero grazas á relación que
miña avoa tivo cos cuáqueros,
conseguiron que un navío militar
inglés se achegara á Coruña e
conseguise sacalos, aproveitando
un acordo da Cruz Vermella para
intercambiar nenos que quedaran
pola guerra lonxe das súas fami-
lias. É de imaxinar ver ao capitán
inglés e aos dous soldados indo á
aldea a recoller ao grupo de doce
nenos e á miña avoa, baixo a co-
bertura de que era unha colonia
de rapaces. Van a Francia e desde
alí regresan a Madrid coa idea de
defender a República.

Que actividade teñen?
Organizan uns lugares para

acoller os rapaces que tiñan os

pais no frente ou eran orfos. Un
aténdeo miña nai  e outros a avoa
e a miña tía. Á miña avoa axúdaa
Casimirou Mahou, que a preten-
día sentimentalmente, e que era
o dono da famosa cervexería. É
unha historia pouco coñecida a
deste home que emigrara desde
Alemaña, porque cando estala a
República el decide facer unha
cooperativa e el queda como di-
rector. Despois casaron en Méxi-
co, pero esa é outra historia.

Todos se salvan e acabada a
guerra exílianse en México.

A peripecia é moi longa. Meu
tío Xacinto alístase no exército re-
publicano, mentindo sobre a súa
edade. Mamá marcha á Unión So-
viética. A avoa, que fora para In-
glaterra, acaba localizando ao fillo
Xacinto nos campos de refuxia-
dos do sur de Francia e despois
vai buscar á URSS á miña nai, que
botou alí varios meses nunha si-
tuación na que pasaron fame e vi-
viron nun lugar afastado. Casimi-
ro Mahou fora un home de grande
riqueza e gracias ás súas relacións
con outros industriais e montou
unha fábrica en México e puido
levar a toda a miña familia. Todos
sairon vivos e a avoa Jacinta viviu
até os 100 anos. A miña nai ten
hoxe 86, meu tío Xacinto 82 e a
tía Carme 80. 

Vidas truncadas e reinicia-
das en México.

Miña nai é un caso especial. De
xoven tomou a decisión de que o
material non ten importancia, e
non ten nada de seu nin nada con-
sume, para ela todos somos uns
burgueses. Quizais é a xeneración
dela ou o tempo que lle tocou vivir
pero é unha muller entregada en
axudar aos demais, cunha discipli-
na enorme. Foi locutora das emi-
sións de Radio Galicia en México,
a que correxiu todas as probas da
revista Vieiros, ninguén sabía gale-
go e ela sabíao. Foi militante da cé-
lula galega do Partido Comunista e
todo o seu pensamento estivo diri-
xido a Galiza. Cando deixou o PC
despois da morte de Stalin, vincu-
louse máis ao grupo de Luís Soto,
o Padroado da Cultura Galega de
México, con Carlos Velo, Francis-
co Comesaña e outros moitos que
os vía cada pouco na casa. Mamá
estivo empregada na embaixada de
Polonia, e por iso eu puden estudar
arquitectura en Varsovia, onde vi-
vín case vinte anos. Agora traballo
na Universidade en México. Tiven
sorte na vida e ás veces pregúnto-
me como tería sido se nada se tor-
cese tan furiosamente na biografía
dos meus desde 1936.♦
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Manuel M. Viqueira
‘O exilio troncou a vida

de toda unha xeneración’
XAN CARBALLA

Arquitecto, especializado en arquitectura bioclimática, Manuel Martínez Viqueira esti-
vo estes días de visita ao país onde naceron os seus antepasados. Neto de Xohán Vicente
Viqueira, a súa familia fuxe de Galiza e consegue instalarse en México onde a súa
nai Luísa Viqueira, mantivo o fío umbilical con Galiza através do Padroado da Cul-
tura Galega de México, en estreita relación con Luís Soto e Carlos Velo entre outros.
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Este discurso de ingreso na Real Académia Española de Augusto González Besada
intitulado Rosalía Castro. Notas Biográficas, de 1916 é ben máis positivo e escla-
recedor que a meirande parte da bibliografia posterior sobre a nosa excelsa escrito-
ra e precursora do nacionalismo. Contrasta coa estupidez falsificadora, co prexuízo,
coa mentira e a deformación analítica de consumo ordinário sobre a sua persoa e a
sua obra. É un contraste ou contraponto face a tanta desfiguración monstruosa. Non
deixa de ser paradoxal que, cuase 100 anos máis tarde, sexa o discurso dun político
galego “a la española”, ao servizo da Corte de Madrid, perante unha institución do
aparato cultural do Estado centralista, o que cumpra un labor hixiénico. Parece ar
fresco, osíxeno purificador, face a tanta contaminación acugulada durante estes cen
anos para destruir o significado real de Rosalia e a sua obra. 

Francisco Rodríguez
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