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A Florencio o corazón latexáballe máis forte cando 

chegaba a Valdeorras a pasar as vacacións desde a 

afastada Palencia, onde o seu pai traballaba de perito 

agrícola. 

Para un neno de dez anos aquel era o seu paraíso... Es-

tar na casa de Córgomo, facer excursións polos montes 

da Lastra, imaxinar que atopaba ouro no río Sil, subir 

ás árbores por froita.

Valdeorras
Miña noiva,
Miña terra:
Á beira do Sil deitada,
para ollar a túa beleza
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O verán era tempo para ler todo o que caía nas súas 

mans, de ir ás festas e romarías da contorna ou de 

coñecer as terras e o mundo do viño. Tamén de comezar 

a escribir, nun caderno que despois titulou Parvadas de 
cando era cativo.

A Miña Terriña
¡Galicia! Terriña amada
terra das mais belas frores
terriña dos verdes prados
terriña dos ricos campos
terriña dos reiseñores
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Pasa o tempo e Florencio con-
vértese nun mozo que estuda 
Dereito en Valladolid. Neste 
tempo comeza a agromar un 
sentimento de amor pola nosa 
cultura.

Cando remata a carreira de-
cide traballar como avogado 
no Barco de Valdeorras. Ao 
tempo ingresa no Seminario de 
Estudos Galegos, e máis tarde 
comeza a militar no Partido 
Galeguista, onde coñece figu-
ras como Alexandre Bóveda, 
Otero Pedrayo e Castelao. 
Quere cambiar o país!

Tiña tempo para todo! Ía aos 
faladoiros, formaba parte 
dunha unha asociación cul-
tural e xogaba ao fútbol 
no equipo da súa vila, ade-
mais de cantar xenial e ser 
moi festeiro. Neste período 
comeza a publicar os seus 
poemas no Heraldo Gallego. 



  11   10   11   10   10   11

Esas ganas de escribir fan que no ano 1934 publique o 
seu primeiro libro de poemas, Bebedeira. Nel retrata un 
tempo feliz e un bonito porvir que nos transporta a Val-
deorras, ás súas xentes, ó mundo do viño, á natureza, os 
castiñeiros, ás festas, o amor...

Na ponla dun buxo
canta un rouxinol;
a ponla, ê o punteiro;
o paxaro, o fol.



  13

Mais no mes de xullo de 1936, o golpe de Estado con-
tra o sistema democrático vixente supón unha ameaza 
para a convivencia pacífica e a liberdade. Comeza a 
guerra civil, e Florencio ten que fuxir, igual ca moitos 
outros, e marcha agochado a Portugal disfrazado de 
topógrafo.
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Eu non quero ditador
ser libre arela no meu peito
nin xeneral “salvador”
nin rei de divino dreito

Despois de moitas aventuras chega a Barcelona, onde 
traballará en comunicación e intelixencia, xunto a ou-
tros galegos como Castelao e Luís Soto. Pero pérdese 
a guerra e comeza a ditadura. Son tempos de silencio 
e tristura.
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Florencio marcha cara ao exilio no ano 1939. Sae desde 

Bordeos no buque Ipanema xunto a 998 refuxiados con 

destino a México. Cando, xa no medio do océano, pasan 

preto do país, cantan todos xuntos o himno galego, con 

tristura por non poder estar na súa terra pero con 

orgullo de ser aínda libres e coa esperanza de que a 

democracia volva a Galicia.

Que din os rumorosos 
na costa verdescente 
ao raio transparente
do prácido luar

Despois dunha longa viaxe chegan ao porto de Ve-
racruz, onde os reciben cunha gran festa e con moita 
hospitalidade.
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En México atopa outros exiliados galegos que lle axudan 
nesta nova etapa. Comeza a traballar, primeiro como re-
presentante de calzado e logo nunha farmacéutica, via-
xando por todo o país e descubrindo a cultura mexicana: 
a gastronomía, os bailes, a xente... Nunha viaxe coñece a 
Celia, filla de emigrantes galegos. Celia
e Florencio namoran e forman unha familia.

Levas paisaxes nos ollos:
saudades no pensamento
muiñeiras nos ouvidos
e barileza no peito

Pero non hai un día que non bote de menos Galicia. Escribe, 
xunto a outros, Cancioneiro da loita galega e comeza a 
colaborar en iniciativas diversas como a revista Saudade 
ou o programa de radio A Hora de Galicia.
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Namorado da nosa cultura e querendo facer outras cou-
sas, preséntase a un concurso de tradución organizado 
pola Federación das Sociedades Galegas da Arxentina. 
Florencio gaña o concurso xunto con Plácido Castro 
e Lois Tobío Fernández, e en 1946 publícase en Bue-
nos Aires Poesía inglesa e francesa vertida ao galego. 
Grazas a isto, agora podemos desfrutar destes poemas 
na nosa lingua.

A mitade asolagada
i a mitade con piñeiros,
na Galiza de arastora
xa non caben os galegos.
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Naquela época, nos 
anos 50, eran moi fre-
cuentes as iniciativas 
culturais para tender 
pontes entre Galicia 
e o colectivo de emi-
grantes e exiliados.

Unha das máis importantes foi a revista Vieiros, da que 
Florencio foi director e colaborador. Esta publicación mes-
turaba as mellores ilustracións con intervencións literarias 
e artigos de temática variada realizadas polas figuras máis 
importantes da nosa cultura.

A esta terra de infinda primadeira
a nova primadeira vai chegar
e a xacarandá teima a estoupar
foguete malva, na mañán marceira.
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No ano 1963 pública na Editorial Galaxia o libro Galicia 
infinda. Unha obra na cal recompila 43 poemas escri-
tos durante vinte anos, algún deles adicados a Galicia 
e outros ás paisaxes e costumes de México, país onde 
vive desde 1939. Sente unha grande emoción de poder 
publicar en Galicia.

Galicia é infinda!
Nosa Galicia é máis que toda a Terra 
Non é só un cativo currunchiño
Que din as escolas vellas

No ano 1968 viaxa por primeira vez 
en 30 anos a Galicia. Cando chega é 
feliz. chora de ledicia, pasea pola aldea, 
visita a familia e os vellos amigos, vai ás 
adegas e ás festas. Valora volver vivir 
a Galicia de forma definitiva, aínda que 
finalmente só virá de xeito temporal nos 
anos 1976 e 1981.
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No ano 1981 publicará Cantarenas, obra na cal apare-
cen poemas novos e algunha recompilación de obras 
anteriores. Neste tempo comezarán a acontecer os 
recoñecementos polo seu labor literario, sendo elixido 
membro correspondente da Real Academia Galega, e 
pregoeiro das festas do Cristo do Barco de Valdeo-
rras. Estas homenaxes fanlle especial emoción.

Eiquí me tedes, vello de corpo e mozo de espírito, 
contento de vir ao mandado de pregoar as festas 
patronais do Barco...
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Un ano 1986, un ano antes de morrer, pública a súa 
derradeira obra, O soño do guieiro. Nela continúa as 
temáticas que cultivou ao longo da sua vida: a lingua, 
a fala, o combate contra a ditadura e o exilio, así como 
poemas de actualidade daquela década dos oitenta do 
século XX.

Historia de Galiza
O pasado foi tebroso,
E o presente duvidoso...
¿E o porvir?
¡En nós está 
que poida ser luminoso!
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A figura de Florencio Delgado Gurriarán nunca foi 
esquecida, e ao pouco de morrer comezaron a xurdir 
diversas iniciativas para poñer en valor a súa obra. 

Así, publicouse a súa biografía en Ediciós do Castro, 
escrita por Ricardo Gurriarán e reclamouse a súa 
figura como merecedora do recoñecemento do Día 
das Letras Galegas.

Finalmente a Real Academia Galega decidiu que Flo-
rencio Delgado Gurriarán fose a figura homena-
xeada nas Letras Galegas do 2022. E nós, felices 
desta elección.
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Notas e aclaracións para unha lectura un pouco máis profunda do libro. 

Nota páxinas 4-5: Extracto do poema “Valdeorras” publicado en Opinión Gallega e tamén 
posteriormente en Cantarenas.
Nota páxinas 6-7. Existe un anacronismo dos títulos coa idade do neno Florencio... pero son 
algúns dos títulos que tiña a biblioteca da casa de Córgomo no ano 1936.
Nota páxinas 8-9: Esta é unha licenza dos autores. Aínda que coñeceu a Otero Pedrayo 
e Bóveda e Castelao, non coincidiron todos en Valdeorras xa que a Castelao o coñeceu 
posteriormente en 1934 na xuntanza do Partido Galeguista.
Nota páxinas 8-9: Extracto do poema adicado a Ramón Otero Pedrayo na publicación 
Galicia infinda, de 1964. 
Nota páxinas 10-11: Esta temática de Bebedeira é case unha cita de Ricardo Gurriarán na 
biografía adicada a Florencio Delgado.
Nota páxinas 10-11: Este poema é un extracto da publicación Bebedeira, da serie das 
“Miudezas”.
Nota páxinas 12-13: Extracto do poema “Dou ao demo o millor”, publicado no xornal Galicia 
e en O soño do guieiro.
Nota páxinas 16-17: Extracto do poema “Guerrilleiro”, da obra Cancioneiro da loita galega.
Nota páxinas 18-19: Extracto do poema “A Galiza asolagada” para a revista Vieiros.
Nota páxinas 20-21: Extracto do poema “Xacaranda” para a revista Vieiros e tamén pu-
blicado en Galicia infinda.
Nota páxinas 22-23: Extracto do poema “Galicia infinda”, publicado en Saudade e logo en 
Galicia infinda.
Nota páxinas 24-25: Extracto do discurso pronunciado por Florencio Delgado cando foi 
pregoeiro das festas do Barco de Valdeorras.
Nota páxinas 26-27: Poema Historia de Galiza, publicado en O soño do guieiro.
Nota páxinas 28-29: Extracto da acta da RAG no acto de concesión do Día das Letras 
Galegas a Florencio Delgado Gurriarán.
Nota común a todas as citas: Tentamos respectar a mesma ortografía de cando foi editada.
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