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A INFANCIA

Florencio Manuel Delgado Gurria-
rán naceu un 27 de agosto de 1903
na aldea de Córgomo, pertencente ao
concello ourensán de Vilamartín de
Valdeorras.

Era fillo de Florencio Delgado e
María del Consuelo Gurriarán, un ma-
trimonio de clase media e propietario
de grandes extensións de terreo de-
dicadas á agricultura.

Era o menor de cinco irmáns.
Os seus primeiros anos de vida

pasounos en Córgomo ata que aos
seis anos seu pai foi destinado, como
funcionario do Ministerio de Fomen-
to e profesor da Escola de Peritos
Agrícolas, á cidade de Ourense.

Nesta cidade Florencio estudou
primaria na casa coa axuda de profe-
sorado particular.

Dende Ourense seguiu a familia
mantendo o contacto con Córgomo,
a súa aldea natal, un contacto que se
vai ver dificultado polo traslado do pai,
catro anos despois, a un novo desti-
no docente, esta vez a Palencia.

Florencio, cun ano de idade.

Florencio, á esquerda, co seu
irmán Edmundo, pisando o
xornal El Socialista. (Ca.
1907)
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EN CASTELA

Xa en Palencia, Florencio rematou
os estudos de primaria no colexio dos
Maristas e comezou os de bacharela-
to no instituto desta mesma localida-
de.

O pai cambia de novo de destino
e con el toda a familia, esta vez a Va-
lladolid, onde Florencio rematará o ba-
charelato, cursará a carreira de De-
reito e fará, no Rexemento de Lance-
ros de Farnesio, o servizo militar obri-
gatorio.

En 1921, cando Florencio contaba
con 18 anos, morre María del Con-
suelo, súa nai.

En Valladolid comezou Florencio a
súa formación política ao descubrir, a
finais dos anos 20, un exemplar do xor-
nal A Nosa Terra no que se difundía o
ideario das Irmandades da Fala.
Deixouse de sentir un galeguista por
libre e descubriu que Galicia tiña ban-
deira, himno e publicacións espallado-
ras das ideas galeguistas.

Xa co título de avogado na man,
aos 25 anos, regresou Florencio a Val-
deorras como pasante dun bufete de
avogados no Barco, o do letrado Se-
gundo Trincado.

Os irmáns Delgado Gurria-
rán. De pé, atrás: María, Lu-
cio e Rocío. Sentado, Ed-
mundo. Coas mans no cinto,
Florencio. (Ca. 1909)

No Rexemento de Lanceros
de Farnesio, en Valladolid
(Ca. 1922)
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EN VALDEORRAS

Ao seu regreso a Valdeorras come-
za a preparar as oposicións a Rexis-
trador da Propiedade, unhas oposicións
que non dará aprobado, compatibilizan-
do estes estudos co seu traballo no
bufete.

Integrouse rapidamente na vida
social e política do Barco, chegando a
formar varias asociacións, «La Tertu-
lia» e o «Liceo Recreativo» , así como
algunha compañía de teatro e un gru-
po de canto.

En 1930 constitúese a Irmandade
Galeguista Valdeorresa, na que Floren-
cio é elixido vogal por Córgomo e, en
1933, ingresa como militante no Parti-
do Galeguista, acompañando a Otero
Pedrayo e a Alexandre Bóveda nos
seus mitins pola bisbarra valdeorresa.

Nesta década comezan as súas co-
laboracións poéticas no xornal ouren-
sán Heraldo de Galicia e A Nosa Terra
e, e en 1934, publica o seu primeiro
libro de poemas Bedeira, editado pola
editoral compostelá Nós, dirixida polo
político galeguista Ánxel Casal.

En Bebedeira  aparecen poemas de
Florencio dedicados á súa terra, nos
que nos fala da natureza, das vides e
de todo o mundo que arrodea ao viño.

Coas súas curmás Araceli e
Maruxa e mais os cativos Ra-
quel e Moncho. (Ca. 1933)

Bebedeira, o primeiro libro
de Florencio Delgado, foi edi-
tado en 1934 pola editorial
Nós.
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A GUERRA CIVIL

O comezo da Guerra Civil, o 18 de
xullo de 1936, pillou a Florencio en Val-
deorras que, ao comprobar a repre-
sión exercida polos golpistas, decide
agocharse nas montañas que arro-
dean a vila.

O seu irmán maior, Lucio, nomea-
do xefe da Falanxe de Córgomo, deci-
de botarlle unha man e planifican a
fuxida de Florencio cara a Francia.

Pasa a fronteira de Portugal e con-
segue chegar a Porto, onde embarca
nun navío noruegués con destino á ci-
dade francesa de Bordeos.

A principios do ano 1938 incorpó-
rase en Barcelona ao exército repu-
blicano, no que chega a ser tenente
do Servizo de Información.

Afiliouse á UXT e á filial catalá do
Socorro Roxo Internacional e no ve-
rán de 1938 entra na executiva do
Partido Galeguista, do que sería no-
meado Secretario de Propaganda.

Nos primeiros meses de 1939,
cando a derrota do exército republi-
cano era inminente, a Florencio encár-
gaselle organizar en Francia a saída
dos exiliados cara a América Latina e
en xuño dese mesmo ano Florencio, a
bordo do Ipanema, inicia o seu exilio.

Co seu irmán Edmundo, á
dereita. (Ca. 1936)
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Internacional tiña como
obxectivo axudar os refuxia-
dos que fuxían da ditadura
franquista.
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EN MÉXICO

O 12 de xuño de 1939 parte do
porto de Pauillac-Bordeos (Francia) no
buque Ipanema, con case mil refuxia-
dos políticos rumbo ao porto mexica-
no de Veracruz.

A travesía vai ser complicada. A
falta de comunicación coa tripulación
de orixe indochinesa obriga a pasaxe
a organizarse para os labores de lim-
peza e outras tarefas co obxectivo de
manter a convivencia a bordo. O es-
tado do buque tampouco era óptimo.
A rotura da hélice provoca que teñan
que desviarse á Martinica para a súa
reparación, que dura dez días e, ao
botarse de novo ao mar, encallan nun
banco de area, do que son reflotados
coa axuda doutro cargueiro francés,
o Mont Everest.

Por fin, e case despois dun mes
de accidentada navegación chegan, o
7 de xullo, ao porto de Veracruz onde
son recibidos con mostras de solida-
riedade por sindicatos e partidos pro-
gresistas mexicanos.

A cada un dos pasaxeiros que su-
bían a bordo do Ipanema, os respon-
sables do buque facíanlle un informe
cos datos persoais.

Na relación dos pasaxeiros adul-
tos do Ipanema figura o seguinte in-
forme de Florencio:

No Ipanema, con destino ao
exilio mexicano, embarcou
Florencio un 12 de xuño de
1939, dous meses despois da
finalización da Guerra Civil.

Florencio Delgado, na Mar-
tinica, onde o Ipanema tivo
que facer unha escala de
emerxencia ao ter unha ro-
tura na súa hélice.
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Florencio, ao principio, estableceu-
se en Toluca e por mediación de Car-
los Velo Cobelas, outro galeguista exi-
liado, consegue entrar a traballar no
Servizo de Evacuación de Refuxiados
Españois, o SERE, un organismo en-
cargado de atender os exiliados repu-
blicanos.

Neste traballo só estivo durante
seis meses. Trasladouse posterior-
mente á capital mexicana cun novo
traballo: vendedor de fertilizantes, ac-
tividade que lle permitiu viaxar por
todo o país.

En México, onde a colonia galega
non estaba moi organizada nin tiña un
líder recoñecible, Florencio ingresou
na «Alianza Nazonal Galega», unha
mestura de socialistas, comunistas,
galeguistas e republicanos e comezou
unha intensa actividade cultural coa
súa participación nas revistas Sauda-
des e Vieiros e na creación do «Ate-
neo de Galicia en México».

En 1944, cando traballaba como
comercial dunha empresa de zapata-
ría, coñeceu á que sería a súa muller,
Celia Teixeiro, filla de emigrantes ga-
legos e coa que terá cinco fillos: Flo-

En México, Florencio tivo
varios traballos e rematou a
súa vida laboral como repre-
sentante da empresa farma-
céutica Queralt Mir.

DELGADO GURRIARÁN, Florencio, 35 anos, solteiro.- Nado

en Vilamartín (Ourense). Partido Político: Ningún. Central

Sindical: Unión Xeral de Traballadores. Residencia en Fran-

cia:18 Rue des Dames, Paris XVII. Cargos antes da guerra:

Presidente da primeira Comisión Xestora Republicana do Con-

cello de Vilamartín. Cargos durante a guerra: Oficial admi-

nistrativo da Subsecretaría de Armamento. No Servizo Infor-

mación Evadidos e Prisioneiros (Estado Maior Central Exér-

cito de Terra).
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rencio, Chela, Maruxa Ildara, Lucio
Antonio e Carmiña.

Ese mesmo ano participa na redac-
ción, como representante do Partido
Galeguista, dun pacto baixo o nome
de Galeuzca que será asinado por re-
presentantes autonomistas cataláns,
vascos e galegos e que reclamaban,
entre outras cousas  a defensa das
tres nacións e o restablecemento da
república.

Participa, como tradutor, na publi-
cación de Poesía inglesa e francesa
vertida ao galego, na que Florencio
traduce trece autores franceses. Esta
obra será premiada pola Federación
de Sociedades Galegas en Arxentina.

O último traballo de Florencio foi
como representante dunha empresa
farmacéutica, a Queralt Mir, o que lle
obrigou a cambiar a súa residencia
dende a capital a Guadalaxara, no es-
tado mexicano de Nueva Galicia.

Outra iniciativa política na que par-
ticipa, xunto a vellos militantes do
Partido Galeguista, é na fundación do
«Padroado da Cultura Galega en
México que edita a revista Vieiros e
patrocina a emisión radiofónica A hora
de Galicia, un programa en galego que
se manterá en antena todos os do-
mingos durante case vinte anos.

Casou en México con Celia
Teixeiro, filla de emigrantes
galegos, coa que tivo cinco
fillos.

Poesía inglesa e francesa
vertida ao galego, obra na
que participa Florencio con
traducións ao galego de au-
tores franceses, editouse no
ano 1949.
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DE NOVO EN GALICIA

Despois de trinta anos de exilio mexi-
cano decide volver de novo a Galicia e
así, no verán de 1968, inicia a súa viaxe
coa idea de establecerse nas terras de
Valdeorras.

Nesta viaxe conseguiu reunirse cos
seus vellos compañeiros de militancia,
viaxou a Vigo para contactar cos promo-
tores da Editorial Galaxia, participou na
homenaxe a Virxinia Pereira, a dona de
Castelao e retomou o contacto con fa-
miliares e amigos.

Oito anos máis tarde, en 1976, volve
de novo a Galicia, esta vez acompañado
pola súa dona e coa idea de establecer-
se definitivamente na súa terra, pero o
descubrimento dunha doenza coronaria
fai que eses plans queden frustrados.

A súa terceira e derradeira visita foi
en 1981. Nesta ocasión pronuncia o pre-
gón das Festas do Cristo do Barco de
Valdeorras e é nomeado Membro de Hon-
ra do Instituto de Estudos Valdeorreses.

Tamén a Real Academia Galega, nun
acto celebrado no Casino do Barco, no-
meouno académico correspondente.
Neste acto estaban presentes, entre
outros, o dramaturgo Lauro Olmo, o in-
telectual e artista Díaz Pardo e o daque-
la presidente da Xunta de Galicia, Xosé
Quiroga Suárez.

Florencio Delgado na visita á
Cerámica de Sargadelos, en
Cervo (Lugo), no ano 1981,
na súa terceira e derradeira
visita a Galicia.

O Instituto de Estudos Val-
deorreses, en 1981, nomeou
a Florencio Membro de Hon-
ra e entregoulle a letra «V»
de Valdeorras.
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Nun acto celebrado en 1981 no Casino do Barco de Valdeorras a Real Acade-
mia Galega nomeou a Florencio Delgado académico correspondente.
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BEBEDEIRA

Bebedeira, o primeiro libro de poemas de Florencio Delgado, publi-
couse o 24 de abril de 1934, pero antes da súa aparición xa Florencio
viña colaborando en revistas e publicacións da época cun seudónimo,
que facía referencia á súa aldea natal: Corgomófilo.

O libro foi impreso pola Editorial Nós, de Santiago de Compostela.
Esta editorial fora creada polo político galeguista e escritor Ánxel Ca-
sal, na cidade da Coruña en 1927 e o nome
completo da editorial era «Nós, publicacións
galegas e imprenta».

Os versos de Bebedeira están inspirados
nas festas, na terra, na natureza e no viño
da bisbarra de Valdeorras e segundo Xosé
Gayoso, amigo de Florencio, «con estes ver-
sos poderíase facer a máis completa guía da
natureza de Valdeorras».

Ao final do libro as poesías adquiren un
ton máis sombrío coa temática do inverno,
coa tristura do souto mudo, o castiñeiro
morto... verquendo no último poema unha
crítica á eliminación dos soutos e á repo-
baoación con eucaliptos.

Saudades ten a campía,
polas árbores que morreron
ao fuxir, dos eucaliptos,
os reiseñores trobeiros.



FLORENCIO MANUEL DELGADO GURRIARÁN. BIOGRAFÍA                                                  13

CANCIONEIRO DA LOITA
GALEGA

En 1943, cando Florencio xa estaba no exilio mexicano, a revista
Saudade, da que o autor era directivo, saca á luz Cancioneiro da loita
galega, unha obra colectiva na que se quería homenaxear os militantes
galeguistas caídos en combate e na que participan varios poetas todos
eles usando seudónimo. O seudónimo de Florencio era Nadel.

Para esta publicación o poeta valdeorrés achega dezaseis poemas,
algúns dos cales xa foran publicados no xornal Nueva Galicia, en plena
Guerra Civil.

En tres dos poemas denuncia o asasinato de tres amigos: Alexan-
dre Bóveda, Segundo García e Antón Arias.

Antón Arias, «Clavel»: un home enteiro,
un galego cabal, rexo e dereito,
que decote sabía dar o peito,
levado do seu pulo xusticieiro.

Dos camiños do mundo viaxeiro
-que dos galegos é sino escolleito-
noso heroe soubo á loita estar afeito
e, firme, percorreu o seu roteiro.

E quixo oporse, por amor á Terra,
aos verdugos da nosa liberdade
e, cun fato de irmáns, fíxolles guerra.

Os eidos defendeu coa súa xente
e, ao consumarse o triunfo da ruindade,
por Galiza morreu coma un valente.
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POESÍA INGLESA E FRAN-
CESA VERTIDA AO GALEGO

Para celebrar o XXV aniversario da Federación de Sociedades Ga-
legas, en 1949, convócase en Bos Aires un certame literario no que
Florencio, en colaboración con Plácido Castro e Lois Tobío, presentará
unhas traducións ao galego de autores franceses Rimbaud, Valéry,
Cocteau... ata un total de trece.

A súa intención ao traducir os poemas en francés de autores de
fama mundial non é outra que a de traballar pola dignificación do noso
idioma.

O resultado foi óptimo: Poesía inglesa e francesa vertida ao galego,
resultou gañadora do certame e ese mesmo ano a editorial Alborada,
de Bos Aires saca a publicación á rúa.

CHOIVCHOIVCHOIVCHOIVCHOIVA       A       A       A       A       Pluie, de Paul Verlaine

Chora o meu corazón
E na vila a chover;
Que estraño esmorecer
Sente o meu corazón?

Nos tellados, a choiva,
Canta un canto teimoso
Pró corazón saudoso,
Doce canto o da choiva!
Por que te queixas, di,
Corazón magoado?
Se non es traizoado...
Por que te queixas?, di.

Mais non aturo a dor
Que me causa o ignorar,
Que sen querer nin odiar
Sinta tan forte dor.
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A revista Vieiros estaba editada polo Pa-
droado da Cultura Galega de México. Co-
mezou a editarse en 1959  e deixou de face-
lo en 1968 despois de editar catro números.

Florencio vai participar na dirección dos
dous primeiros pero vai seguir achegando
poemas e artigos para as dúas últimas pu-
blicacións.

A GALIZA ASOLA GALIZA ASOLA GALIZA ASOLA GALIZA ASOLA GALIZA ASOLAAAAAGADAGADAGADAGADAGADA

A metade asolagada
e a metade con piñeiros,
na Galiza de arestora
xa non caben os galegos.
.........................................
Onte, as augas escumantes
dos regueiriños brañegos
bailaban a muiñeira
para engado dos penedos.
...........................................
Hoxe, con ritmo a «go-go»,
danzan en canles estreitas
e van, por irtos aramios,
a darlle forza aos alleos.

(Anacos dun poema inédito de Florencio Delgado)
Guadalaxara, Nova Galiza, 1968
Vieiros, nº 4

VIEIROS

Portada Vieiros, 1

Portada Vieiros, 2
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Galicia infinda, volume publicado pola
Editorial Galaxia na súa Colección Salnés en
1963, aparecen recollidos corenta e tres poe-
mas escritos ao longo de vinte anos por Flo-
rencio Delgado e no que se reúne boa parte
da súa poesía de posguerra.

A obra está dividida en cinco partes: Can-
tarenas, Valdeorras, Castiñeiros, Varia e
Poemas mexicanos. Tratanse diferentes te-
máticas: as que evocan a súa terra natal de
Valdeorras e os poemas mexicanos escritos
nunha mestura de galego e crioulo mexica-
no.

Nenas, vinde á pandeirada,
que sinto, no peito o adufe
do meu desexo, rapazas.

Os ollares churrusqueiros
son mans a bater no adufe
que anda a soar no meu peito.

Nenas, vinde á pandeirada,
a pór acordes co adufe
as ferreñas das risadas.

(Estoupe, que estoupe, que estoupe o pandeiro;
nas bocas floridas que estoupen os beixos;
estoupen os risos e os salaios ledos;
estoupe o xuntillo, gaiola dos peitos!)

GALICIA INFINDA
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A edición de Cantarenas está composta
por tres obras: Bebedeira, Valdeorresas e
Dionisias, todas elas en verso. Pero a novi-
dade desta publicación é a aparición dun tex-
to en prosa de Florencio, centrado nos viños
de Valdeorras.

Esta obra foi publicada por Edicións do
Castro en 1981, ano da terceira e derradei-
ra viaxe a Galicia do autor.

O libro ten un limiar de Xosé Gayoso Díaz
e ilustracións de Xaime Prada.

GABANZA DOS VIÑOS DE OURENSEGABANZA DOS VIÑOS DE OURENSEGABANZA DOS VIÑOS DE OURENSEGABANZA DOS VIÑOS DE OURENSEGABANZA DOS VIÑOS DE OURENSE
A VA VA VA VA VALDEORRAS, terra nai de flor dos viños ourALDEORRAS, terra nai de flor dos viños ourALDEORRAS, terra nai de flor dos viños ourALDEORRAS, terra nai de flor dos viños ourALDEORRAS, terra nai de flor dos viños ourensánsensánsensánsensánsensáns

A terra de Ourense non se ve cortexada,
como as outras terras da Galicia, polo xigante
Atlántico, nin polo alterado Cantábrico; os
seus penedos non coñecen o salgado bico
das augas do mar, nin as súas árbores ouvi-
ron xamais a conversa, riseira ou irritada, dos
ventos do océano; os carreiros de escuma
dos ronseis non lle levan novas do mundo.
Mais non se laia diso. Privada do mar das
augas, os seus fillos souberon brindarlle
outro mar mellor: o dionisíaco mar das ce-
peiras, que asolaga os seus máis farturen-
tos vales e con el os acios e mais o viño, o
«bonum vinum» que aleda o corazón dos ho-
mes.

...

CANTARENAS

Ilustración de Cantarenas. Grava-
do en linóleo de Xaime Prada.
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Para conmemorar o 25 cabodano da mor-
te de Alfonso Daniel  R. Castelao o Centro
Galego de Bos Aires encárgalle a Florencio
un poema para publicar na súa revista Gali-
cia. O poema que escribiu titúlase O soño
do guieiro, o mesmo título que utilizará o au-
tor para un novo libro que recolle poesías de
corte social e reivindicativo e nos que home-
naxea o que fora o seu compañeiro de mili-
tancia no Partido Galeguista, Castelao.

Este libro foi publicado por Edicións do
Castro, na súa colección Opúsculos de poe-
sía, en 1986.

O volume está composto por catorce poemas, con temática de loi-
ta, de combate... desde a Guerra Civil ata o exilio.

AS CABALGADAS DE FAS CABALGADAS DE FAS CABALGADAS DE FAS CABALGADAS DE FAS CABALGADAS DE FARRUCÓN FARRUCÓN FARRUCÓN FARRUCÓN FARRUCÓN FARRUQUIÑOARRUQUIÑOARRUQUIÑOARRUQUIÑOARRUQUIÑO

-Ai, Farrucón,
Farruquín, Farruquiño:
como ficaches tan pequeniño?
-Fiquei pequeniño
porque non medrei,
mais, sendo cativo, a moi alto cheguei.
-E sendo pequeno
por pouco medrar:
como chegaches a ser xeneral?
-De certo, non sei,
cousas do de Arriba,
que en min se fixou cando fun a Melilla;
cousas do de Arriba,
cousas de El Señor,

O SOÑO DO GUIEIRO
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que, en min se fixou para salvar a nación.
-Cousas do de Arriba?
Non, Farruco, non,
grazas, dálle, ao demo que tomba avións!
Se outros non morreran,
ti aí non chegaras
e en «lindo cadete» para sempre ficaras.
-Ai Farrucón,
Farruquín, Farruquiño,
Como ficaches tan pequeniño!
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