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Xaquin Lourenzo, 
un percorrido 
apaixoado pala . 
rnernória da terra 
Todo un estilo de investigación 
etnográfica no que · se cruzan o 
~punte folcklórico. a obsenia
ción anecdótica do cóstume tra-

• J diciorial e a sistemática da ar
queoloxia, desaparece con Xa
q4in Lourenzo Fernandez (Xo
cas), que ven de finar .en Ouren
se onde nacera hai 82 anos. Dis
cípulo e amigo do Grupo Nós, 
en en especial de Otero- Pedra-, 
yo, Risco e Cuevillas; considerá
base tanto por vocación como 
por identificación, parte daquil 
momento xeracional ainda que 
cronolóxicamente formase parte 
do grupo de idades seguinte, a 
dos nados dacabalo do século e 
herda o legado do ágora ouren
sán. 

Na continuidade do labor ini
ciado por Nós, Xaquin Lourenzo 
inicibuse moi novo no estudo da 
etnografia. Da man de Cuevillas 
.e- Luis Pericot, ingresaría logo 
no Seminário de Estudos Gale
gos. Ni.in incesante e apaixoado 
percorrido polos camiños da 
memória dos obxectos da tena, 
produciria a Etnografia e Cultu
ra Material da Galiza que forma 
,parte do volume seuúndo da 
Historia da Galiza que dirixira 

. Otero Pedrayo . 

Durante toda a sua vida, Lou
renzo publicou en diários e re
vistas especializadas máis dun 
cento de traballos etnográficos .·· 
Son coñecidos Vila de Calvos de · 
Randin (1930), A muller no Can
cioneiro Galega, Notas para un 
cuestionário de etnografia: em
barcacións, O liño e ·a lá 
(1938)Notas eneal do entroido 
de Lobeira (1934), entre outros.O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
· especializ~ción 
en libros.· 
gal egos 
e portugueses 
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NICOLÁS GUILLÉN, CARLOS·PUEBLA,1
• 

SÍL VIO 'RODRÍGUEZ 

"Cal é ao seu xuício a obra mes
tra da natureza?"_ "O ser huma
no, sempre que non se trate dun 
nazi ou dun ianqui". Ouen asi 
respostaba. a perguntas dun xor
nalista cubano era Nicolás Gui
llén, o poeta; negro' e comunis
ta , que ven de falecer en La Ha-

· l)ana aos 87 anos de idade. Ne
gro que reivindicaba a sua ne
gritude · cando respostaba a un 
poema do soviético Evtchenko 
referido a Luther King que decía · 
"es de pe! negra pero a tua alma 
é branca" . Guillén retrucou nuri 

· fermoso poema no que reivindi
éou tamén a negritude da alma·: 
"negra coma o éarbón". Comu
nista que foi desde a sua moci
dade solidária coct República es
pañola, coñeceu diversas perne
cucións en diferentes paises e 
na sua morte , ademais de ser 
meinbro do Comité Central do 
PCC ostentaba a presidéncia , xa 
honorífica pala enfermidade, da. 
Unió:r:i. Naciohál de Escritores e 
Artistas de Cuba. 

Na mesma semán que morreu 
o autor de libros c:omo "Songoro 
cosongo" ou "Tengo" ou "Por P,J 
mar de las Antillas", tamén mo
rria Carlos Puebla, o home do 
son pegadizo que todos Jembra
mos na sua fulgurante aparición 
nos anos da transición coa sua 
canción, escrita o 3 de Xaneiro 
do 1959, "Y en eso llegó Fi_del" . 

Non só a rnorte, pura casuali
dade -no mesmo cuestionário 
antes referido, Guillén resposta
ba "A marte non existe"- os 
acercaba. Tamén o siléncio con 
que a sua obra, comparábel en · 
fidelidade política e · en inten
ción mobili.zadora de ccmcién
cias, era .tratada en Occidente 
panos ombreiro con ombreiro. 

INTELECTUAIS COA 
REVOLUCIÓN 

Nicolás . Guillén, como no seu 
dia Alejo Cárpentier -agregado 
cultural da embaixada cubana 
en Pa.ris até a ·sua rriqrte no 
1979-, formaba parte dunha 
constelación de intelectuais que 
non se _deixaron levar polo enga
do do dólar e seguiron unha tra
xectória de solidariedade políti
ca coa Revolución que o seu 
pavo armarq. Considerados 
duas das cimeiras da literatura 
contemporánea c~bana -sen 
que iso nos faga esquecer a tan
tos outros ·autores- a sua posi
ción política valeulles de promo
ción negativá· nun tempo en que 
se beca a traición e se procuran 
fendas palas que estabelecer a 
imaxe de ogro perigoso que per
manememente axexa a Cuba 
desde o 1 de Xaneiro do 1959. · 

Calquer intelectual americano 
sabe que postes a estabelecer 
paralelismos con paises da 
América, que tamén é Cuba, 
'non hai ·nen ponto de compara
ción sobre as · posibilidad e de 
expresión, difusión e publica
ción coas do pais caribeño, que -
ostenta con especial orgullo a 
sua condición de país libre do 
analfabetismo -mesmo funcio
nal-:- e un alto ín.dice d.e leitura 
entre a sua povoación. 

Guillén definiase naquela en
trevista, de respostas breves, e 
desveaba tamén as razóns do si
léncio e da tormenta de enga
nos a que o seu país se ve so
metido: 

O SON DE CUBA 
XAN CARBALLA 

Nicolás Gulllén 

'NIGOLAS GUILLEN 
FORMABA PARTE 

DUNHA 
CONSTELACION DE 
IÑTELECTUAIS QUE 
NON SE DEIXARON 

LEVAR POLO 
ENGADO DO DOLAR 
E PERMANECERON 

SOLIDARIOS COA 
REVOLUCION' 

Calé o seu sentido da vida? 
O progreso infinito 
Cal é o delito máis grave que 
pode· cometer a humfµlidade? 
A humanidade non ·comete. deli
tos, quen os cometen son os 
que a dirixen. 
Cal é a sua meirande esperan
za? 

· A paz. 
Como ve vostede o futuro da 
humanidade? 
Cara un mellorarnento definitivo 
e ' total do home, sen guerras, e 
por 1tanto, cunha paz permanen
te e criadora. 

CARLOS PUEBLA 

Falar deste cubano de Manzani
llo é lembrarnos das fotos .nas 

que se lle olla vestido co unifor
me verdeoliveira de miliciano, 
entrañábel, cariñoso. con aquela 
voz peculiar e de rexistos épicos 
cando nos recitais anunciaba 
unha canción adicada ao Che 
ou a Salvador. Allende. El basa
ba a sua obra nun desexo de co
municar e como dixo un xorna
lista uruguaio , facia xornalismo 
musical, "O que ocorria era que 
minuto a minuto sucedía algo 
novo, e eu non facia rnáis que 
cantar a vida do meu pavo, as 
suas alegrias e triunfos" . No 
1961 fixo unha xira por toda 
América, "moi poucos cantaban 
estas cancións no continente. É 
verdade que estaban Atahualpa 
Yupanqui, na Arxentina, e Vio
leta Parra en Chile, pero máis 

·'CARLos PUEBLA 
ERA UN 

XORNALlSTA 
MUSICAL. D MEU 

TRABALLOE 
NARRAR A HISTORIA 

DA REVOLUCION 
CANDO ME 

APLAUDEN, F ANNO 
AELA' 

ninguén. Despois daquela xira 
moita xente comezou a cantar. 
A revolución Cubana fixo cantar 
a América Latina, e por tanto ao , 
mundo inteiro. A cuestión é moi 
sinxela: os pavos que están bai
xo o xugo capitalista están de
sexosos que se lles diga a ver
dade de Cuba. E ise é o noso 
traballo: cantar a história da Re
volución. Lago, a quen aplau
den? Aplauden á Revolución 
Cubana". 

Carlos Puebla gravara e difun
dira enormemente no Estado es
pañol o seu "Y en eso llegó Fi
del" no ano 1976. Despois os 
seus discos e cancións pasaron 
aes saldos e as rádios nunca 
máis voltaron poñer a sua músi
ca. Eran "poli.ticas" e non ian 
cos tempos ... 

SÍLVIO RODRÍGUEZ 
A terceira personax.e en liza 
nesta mernória cubana está ben 
viva e entre nós a próxima se
mana, despois dun xira que co
mezou o 15 de Xullo. O "Sílvio 
de Córes" como lle camou Alfre
do Zitarrosa no seu disco "Melo
día Larga" e de cancións, máis 
de cincocentas, vai actuar odia 
26 na Praza do Obradoiro de 
Santiago, e o dia 30 en Vigo, no 
Parque de Castrelos. dous dos 
mellares cenários para un can
tan te e poeta que procura non 
abaratar os sones e as cancións 
e consigue recriar nos seus reci
tais con exquisita fidelidade o 
contido nos seus discos. 

Con Silvia Rodriguez tamén 
podemos extender a comparan
za de antes. A sua música cir
cula freática. sen que as rádios 
a promocionen, e sen embargo 
é seguido con atención e -
controvérsias aparte sobre o seu 
xeito de cantar- por milleiros 
de persoas que gaban a calida
de dos seus poemas. Pero a 
canción, absurdamente, mini
miza en ocasións o valor das le-

. tras. Eduardo Galeano refenase 
a Chico Buarque como un dos 
mellares poetas de América, 
"pero as suas letras acompáñan
se de música e iso -nos valores 
dominantes- resta importán
cia'1 . Con Sílvio sucede un outro 
tanto, e quizais sexa isa a razón 
de que haxa quen o prefira só 
con guitarra e voz. 

O seu último d)sco, "Oh, me
lancolía" vai ser o eixo destes re
citais e rnágoa vai ser non poder 
ouvir textos que non teñen so
porte en disco e que están per
didos en gravacións doutros au
tores: Corno ese magnífico "So
bre os pais" con versos que nos 
sirven de telón: "Quen, quen 
ten un filio nas entrañas I Ouen 
lle está dando o almorzo para 
cobrarlfo mañán? / Quen, quen, 
quen, quen? I Quen xoga coa al
químia, I Ouen quer fabricar ce
rebros I e só está sementando 
rnortos? / Ouen, quen, quen, 
quen? I E a erosión tróuxolle un 
sexp / e unha preséncia ante a 
vida I Selados por un forte cor
dón urnbilic81 / pois pola stia fi
liación sexual hano xulgar / 

, ( ... )De nada lle sirve ser amigo, 
I de nada lle sirve ser irmán / o 
sexo é o xuiz universal I do ser 
humano. I E se es muller non pi
das nin água I Se cárnbias de 
hGme por semana / o ódio sé
gueche inevitábel cama a 

.carn~"- O 
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