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O Consello da Cultura Galega promove dende 1992 o programa Ar-
quivo da Emigración Galega coa intención de crear un centro de docu-
mentación, un foro de debate e un espazo aberto para as persoas intere-
sadas no estudo dos procesos migratorios.

Como centro de documentación, a súa finalidade básica está orien-
tada á localización e recuperación dos distintos tipos de fontes relacio-
nadas coa emigración existentes en Galicia e nos países receptores da
nosa emigración, sumamente importantes para entender o que somos
actualmente. 

Pero ao mesmo tempo quere manter viva a memoria da nosa emi-
gración e recuperar a historia dos homes e mulleres que, por unha ou
outra causa, se viron obrigados a deixar a nosa terra para embarcarse na
aventura emigratoria. É, por esta razón, para o Arquivo da Emigración
Galega un motivo de satisfacción a homenaxe que se lle está a render a
Fernando Iglesias Tacholas na presente edición do Festival Internacional
de Cine Independente de Ourense.

Tacholas (Ourense, 1909 - Bos Aires, 1991) participa activamente
durante a súa mocidade no mundo cultural ourensán. En 1929 emigra a
Arxentina para reencontrarse cos seus pais. Na cidade de Bos Aires man-
terá durante toda a súa vida un compromiso firme coa defensa da cultu-
ra galega. Participa activamente en diferentes institucións galegas; desta-
ca o seu labor cultural nos numerosos grupos teatrais e musicais nos que
se integra ou nas audicións radiofónicas da colectividade. Fóra da colec-
tividade galega logra abrirse camiño como actor no teatro e no cine ar-
xentino; intervén en numerosas obras teatrais e en máis de 50 películas.

Por último, queremos facer extensiva esta homenaxe a Sabela, a súa
compañeira inseparábel, que nos deixou en agosto deste ano, cando es-
tabamos a organizar esta homenaxe.

Outubro 2004

Arquivo da Emigración Galega
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Día de Galicia, 1965 

Rafael Dieste, María Casares, Tacholas e
Eduardo Blanco Amor. Bos Aires, 1958 
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LEMBRANZAS DE PAPÁ

Clotilde Iglesias

Perante a responsabilidade de describir
unha faceta de Tacholas, entre os amigos inte-
lectuais que tamén o farán, elixín, como filla,
describir o seu lado humano, familiar, a edu-
cación que recibín del, o seu enorme sentido
da amizade, lealdade, dignidade e a súa gran
bondade.

Fago un bosquexo destas liñas, na mesa
dun bar, fronte ao “Teatro Municipal General
San Martín” de Bos Aires, lugar onde pasou
case 10 anos da súa vida, entre eles os máis
escuros da historia arxentina, en que transitar
por eses corredores era un golpe de aire fresco.

Unha chea de lembranzas veñen a min; volvo á miña infancia, cando
xunto con mamá, Sabela, saïamos os domingos a percorrer os museos,
onde desde moi cativa aprendín a apreciar a boa pintura, por exemplo
Zuloaga, lembro como facía a análise das súas obras, ou dos pintores ar-
xentinos, ou Rodin ou Bourdelle, ou ao Museo Errázuriz, coas súas mag-
níficas antigüidades. Ás veces iamos ao Cine Real ver os noticiarios inter-
nacionais durante a posguerra ou os debuxos animados (naqueles anos
non había teatro infantil), ou ao circo.

Percorriamos os xardíns de Palermo co fermoso “Rosedal”, o Zooló-
xico, o Xardín Botánico, todos estes paseos coas súas descricións eran
francamente didácticos. Tantas anécdotas non caben neste relato; ade-
mais todos os días tiña unha ocorrencia.

Ao medrar, de adolescente, decateime de que, a diferenza doutros
rapaces da miña idade, saír con meus pais, sobre todo con papá, era
unha festa; porque sempre careceu de solemnidade e o seu bo humor fa-
cía que as saídas fosen, ademais de didácticas, sumamente divertidas,
mesmo até chegar ás gargalladas. 

Inculcoume a idea de non copiar a ninguén, ser orixinal, non seguir
modas de xeito obsesivo, que naqueles anos de posguerra comezaban a
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Ourense, 1924
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chegar paseniñamente, modificando o modo de vivir. Para min isto foi
unha ensinanza moi forte que fomentaba a miña tendencia á creativida-
de, que me acompañou até hoxe.

Desde sempre, tivemos consciencia do galeguismo, que inculcou a
toda a nosa familia e aprendiamos a defender a nosa orixe con dignida-
de. Coincido coa actriz Juana Hidalgo cando di que a galeguidade é a
columna vertebral do noso EU e que ese aspecto da nosa personalidade
debémoslla a Tacholas, ela, ademais da influenza de seu pai –ourensán
tamén–, como amiga e actriz, eu, como filla. 

Este sentimento transmitido con tanta forza é o que desde moi nena
me fixo aprender, como se fose xogando, as poesías que lle ouvía dicir
pola radio: Curros, Cabanillas, Lamas Carvajal, deste último o seu sone-
to “A María Pita”.

Eu era moi nena cando estudaba danzas no “Conservatorio Nacional
de Música y Arte Escénico”. Os profesores de Pedagoxía solicitábannos
para as prácticas dos estudantes superiores de música, cando nos pedi-
ron que cantaramos algo patriótico que souberamos, eu cantei o Himno
Galego. En todos os actos da miña vida foi e segue sendo a miña defensa
sempre apaixonada da cultura galega, sen descoidar a arxentinidade,
que é algo que moita xente non comprende: a dualidade de sentimentos
patrióticos tan común nos emigrantes; en nós, incrementado pola amiza-
de e o feito de ter preto aos próceres do galeguismo; tan cotiá ao noso vi-
vir era a relación con galeguistas de sona como Castelao como guieiro,
Eduardo Blanco Amor, Alonso Ríos ou Suárez Picallo coas súas retóricas
impresionantes, Emilio Pita, que nos dirixía a Pilar Xeremías, Dorita Seco
e a min nas súas panxoliñas, cantando para a colectividade, José Núñez
Búa, que me quería ver docente de
Artes Plásticas, Manuel Puente,
Abraira... a relación é longuísima,
naqueles gloriosos anos do exilio ga-
lego en Bos Aires. Tacholas guiounos
na aprendizaxe do idioma a mamá e
mais a min, sendo tamén ela unha
valedora incondicional da cultura
galega.

Cando en 1929 papá chegou a Bos Aires comezou a se relacionar
coa “Unión Provincial Orensana”, onde ao pouco tempo de chegar des-
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Día das Letras Galegas, 1975
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tacou organizando actos literarios, coros e festas folclóricas, nas que re-
cuperou para a colectividade costumes esquecidos e celebracións como
a dos Maios. 

A través destas liñas quero homenaxear a Sabela, miña nai, recente-
mente falecida, que foi, como
dixo Eduardo Blanco Amor, a
mellor compañeira para un ar-
tista. Hai xente que me pregun-
ta se mamá acompañaba a
papá. Que significa acompañar?
Silenciosamente foi o seu pun-
tal, a súa primeira admiradora,
que soubo manterse nun pru-
dente segundo plano, non inter-
ferindo con celos absurdos, tan
comúns en compañeiros de ar-
tistas de éxito; detrás de todo acto positivo estivo Sabela. Mamá sempre
foi, para el, moza, amante, enfermeira e todo o que necesitara para de-
senvolverse con liberdade. O coreógrafo Alejandro Ginert dixo que
mamá “fue para Tacholas como un clavel siempre fresco en su chaqueta”.

Cando se namorou de mamá, foise da casa familiar e desde entón,
1930, non se separaron.

Gardo como un tesouro a correspondencia que enviaba a mamá
cando, sendo eu moi nena e para non me mortificar, ela ficaba en Bos
Aires mentres el saía de xira ao Uruguai coas compañías de Varela Bu-
xán e Maruxa Villanueva. 

Cando a miña filla medrou e non necesitaba que coidaran dela para
axudarnos a nós, mamá achegábase aos grupos en que papá integrou
elencos se estes eran intelectuais ou serios, apartábase do faranduleiro,
comezou a viaxar con papá nas súas xiras e ir ás funcións de estrea, fí-
xose querer por todos e cultivou moi boas amizades coa xente de teatros
independentes. Coidaba da súa saúde porque tiña temor de que o frío e
a humidade de Bos Aires afectaran a súa voz tan característica. Vivía
pendente de que non deixara de tomar a súa medicación para o párkin-
son que padecía desde os anos 70. Papá non era naturalmente coidado-
so da súa saúde, fumaba moito e necesitaba alguén coma ela que o se-
guise de preto, non concibía a súa vida sen compartila con nós, sobre
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Tacholas, coa súa muller, Sabela, e a súa filla,
Clotilde, 1961
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todo sen compartila comigo, pois nos anos en que eu me dedicaba á
danza, ensaiaba despois dos meus horarios de traballo. El remataba as
súas actividades no Teatro e ía buscarme, viaxabamos tres cuartos de
hora en colectivo para chegar á casa (Bos Aires é enorme), preto da 1 da
madrugada; mamá non ía deitarse, agardábanos para compartir a mesa
xuntos, conversabamos os tres sobre as actividades do día até a hora que
fose, para nos erguer catro horas despois e volver ás actividades. Cando
cos anos mamá enfermou e non podía acompañalo como quería, papá
tampouco tiña tanto traballo como tivera antes; a situación económica
comezaba a empeorar. En 1986 en viaxe a Bos Aires, o Coro de Ruada
homenaxeouno cun fermoso distintivo e ao saber da súa precaria situa-
ción económica invitárono a volver a Ourense, a mamá non lle pareceu
ben e alí produciuse o primeiro curtocircuíto da súa vida. Ela rexeitaba a
invitación, pero el tiña pensado viaxar. Cando por indicación de don
Victorino Núñez quixo facer os trámites o por aquel entón responsábel
da axencia negoullo. Daquela o seu desgusto foi duplo e agravóuselle
unha enfermidade que superou cunha intervención cirúrxica. Pasou o
tempo e até 1988 non volveu traballar, a súa derradeira película foi El
Acompañamiento de Orgambide e nunca máis.

Cando cheguei a Ourense na miña primeira viaxe en 1963 xa coñe-
cía a cidade. Transitar por aquelas rúas era como se as tivese percorrido
toda a vida da súa man. Os seus relatos eran dun realismo e dunha ame-
nidade extraordinarios. Entrei na cidade pola Ponte Nova, busquei a ci-
dade vella, mergulleime na Catedral para deleitarme coa lembranza dos
seus relatos de neno de Coro e constatar a realidade da súas descricións
do Pórtico do Paraíso, o Santo Cristo, o Altar Maior, saín pola Praciña do
Trigo, baixei as escaleiras en Santa María Nai e atopei o famoso Espolón
da Praza Maior, onde se xuntaba cos seus amigos da infancia. Busquei o
Monte Alegre, a Ponte Vella, a rúa da Lúa, o Campo dos Remedios, o
Parque San Lázaro, o da Feira, as Burgas, a rúa das Tendas e localicei a
casa de Eduardo Blanco Amor.

A Fotografía de Pacheco, na rúa de Alba, hoxe Cardeal Quiroga. A
súa casa da rúa San Domingos e mais... Todo sen plano ningún e soa,
como se me fose murmurando na caluga.

Atopei os seus amigos do mesmo xeito, aínda que ao localizar o pri-
meiro todo correu como a pólvora e parábanme polas rúas: “ti es a filla
da Gaita????”. Coñecer na Praza do Ferro o Gaiteiro Virgilio, compañeiro
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do Coro de Ruada, a familia de Cantero, que me acolleu na súa casa
como a unha irmá, ao seu mestre
de Artes e Oficios, don Luís Xesta,
a quen localicei na súa casa, e o
seu neto, que me serviu de guía du-
rante unha tarde. Na Fotografía de
Pacheco foi memorábel atopar ao
seu amigo Reinaldo, porque os re-
latos dese lugar eran graciosísimos,
traballou alí como “iluminador” de
fotos, onde se xuntaban os personaxes máis pintorescos de Ourense.

Papá conseguiu que dous amigos distanciados por cuestións ideoló-
xicas irreconciliábeis, Fortes e Huesitos, se xuntasen para me convidar a
un inesquecíbel xantar os tres sós.

Unha actividade descoñecida nel foi a de filántropo. Cando pasou
dous meses na Quebrada de Humahuaca, no noroeste arxentino, filman-
do a película Soluna de Madanes, fixo amizade con persoas da cultura
local, na pequena escola de Purmamarca; observou a necesidade e ca-
rencia daquelas xentes e mobilizou en Bos Aires aos seus amigos comer-
ciantes, que durante moito tempo, coa coordinación de papá, enviaron
vagóns de tren, case repletos de mercadorías, destinadas a estas familias:
roupas, calzado, útiles escolares. As cartas de agradecemento recibidas
son entenrecedoras; organizou accións benéficas de todo tipo para quen
o necesitase, sempre estaba disposto a brindar axuda solidaria.

Nos anos 80, o Goberno español outorgou a posibilidade dunha
pensión aos españois da diáspora. Tacholas comezou a facer os trámites;
cando chegou o momento de asinar e solicitala había un impedimento:
a súa cidadanía arxentina; consideraba que lle debía grandes cousas ao
país que o acollera, onde atopou as súas irmás arxentinas, a Sabela, a
súa filla e a súa neta..., non renunciou á súa dupla nacionalidade e si a
un diñeiro que lle era moi necesario en momentos difíciles: así era...

Enfermou en 1991. Case no final, pediume algo difícil de conseguir,
reunir as súas 6 persoas máis queridas no momento da súa morte:
mamá, a miña, filla Greta, seu sobriño Leonardo, súa irmá Armonía, súa
cuñada Pina e mais eu. O 4 de maio ás 18.30 horas entrou en coma,
chamou a mamá, e como dixo Rodolfo Alonso, “no se fue Tacholas, nos
quedamos sin Tacholas”.
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FERNANDO IGLESIAS TACHOLAS, UN ACTOR NATO

Luís Pérez Rodríguez

Á MANEIRA DE PÓRTICO

Escribía Ricardo Palmás:

A historia do teatro galego é unha historia de vontade, de pai-
xón, de teimosía e tamén de frustración. Unha historia que ten un capí-
tulo fundamental que se escribiu –mesmo coma outros na vida do País–
no alén-mar americano e de xeito especial en Bos Aires, naqueles tem-
pos nos que se dicía que era “a maior cidade galega” do mundo1.

A Auria, a cidade natal de Fernando, mira hoxe cara a América por-
que o Festival Internacional de Cine Independente de Ourense quere tri-
butar unha xusta homenaxe a Tacholas e ao cine e teatro galegos da
emigración e do exilio.

Non poderiamos entender a vida e a obra do actor auriense sen mer-
gullarnos no contorno que conformou vitalmente ao noso artista no pri-
meiro terzo do século vinte. As prosas e prototipos literarios de Lamas
Carvajal e Prado Lameiro agocháronse no fondal da súa nostalxia de
neno, facéndoas revivir nas táboas teatrais das Sociedades e Centros ga-
legos bonaerenses. O seu espírito aberto, emprendedor e leal ás súas ori-
xes, nutriuse do proxecto cultural das Irmandades galegas, da Xeración
Nós, dos Risco, Otero, Cuevillas, Basilio Álvarez, escritores aos que ad-
mirou discreta pero fondamente.

A súa inclinación polo teatro e polo cine levouna tamén da Auria,
no seu fardel de emigrante. Das mans do seu padriño, Xulio Losada, ad-
ministrador do cine Apolo, asistía con entusiasmo, desde o galiñeiro, aos
pases das películas. Como integrante do Coro de Ruada e do Orfeón
Unión Provincial Ourensá, que mantiñan tamén grupos teatrais de seu,
representa os primeiros papeis con obras de Prado Lameiro, teatro de
costumismo realista, que el nunca rexeitou. Aquelas veladas artísticas,
verdadeiros espectáculos onde a música, o teatro e danza convivían har-
moniosamente, emigrarían tamén con Tacholas a América.
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1. Vid. “Lembranza do Tacholas en maneira de prólogo”, en Pérez Rodríguez, Luís: Fernando
Iglesias “Tacholas”, un actor auriense na Galicia ideal, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1996.
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Aquel retablo das marabillas desa Auria da súa infancia, que el qui-
xo artellar na obra teatral Cousas de rapaces, que me confesou ter escri-
ta para logo sometela ao lume da purificación, está presente nos seus
contos, monólogos e diálogos. A súa cidade é un universo aberto, que
chega mesmo ás paisaxes rurais. Ao lombo do Castromil ou do Suárez,
moitas veces viaxando nos bancos da baca en compaña de animais en-
gaiolados ou froitos da terra destinados ao mercado, as xentes chegaban
á vila para mercar e vender no Campo da Feira do sete2. A cidade é ta-
mén unha constelación de personaxes, coa súa historia oficial e social.
Xosé Pacheco, o excelente fotógrafo ourensán, bondadoso e xeneroso
na meniña do ollo de Tacholas, casa fotográfica para a que el mesmo tra-
ballou e onde coñeceu a Blanco Amor e Castelao3. A marquesa de Velle,
que chegaba no primeiro automóbil que circulaba polas rúas de Ouren-
se, en compañía do poeta Antonio Rey Soto. As festas de San Lázaro, as
procesións do Corpus e os moitos oficios, vistos sempre con humor e
tenra humanidade.

O narrador Tacholas implícase nas historias e travesuras, co seu al-
cume de infancia Lagaita, “fraco coma un asobío” e tamén coa súa afi-
liación: “neto do cabo Serxio”, seu avó. Forma grupo cun fato de rapa-
ces con nomes reais ou figurados: os Vide, Costela, Manzano, Levitas,
Brégolas. Algúns deles compartiron a emigración e conviviron con el en
Bos Aires. 

Esta visión grupal das aventuras e desventuras da infancia son cadros
teatrais que Tacholas reproduce con fidelidade cronolóxica: os primeiros
mergullos no Miño, as interesantes e proveitosas exploracións pola cida-
de e arredores, nas que sempre había tempo para pór en práctica a xe-
nerosidade infantil, como botar unha man ao burro Pimpón do varredor
Sr. Espiñeda, que non tiña forzas para subir a costa cara ao vertedoiro e
ao que o seu dono lle puxera anteollos, para non confundir a herba ver-
de que ía ripando entre o lousado do camiño cun mantón de Manila ver-
de que trincara á florista Marina na rúa Xan de Austria4.
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2. Feira da que tamén fala Blanco Amor na Esmorga, onde o Milhomes vai buscar á taberna do
Sancristán dúas botellas de augardente para gorentar o espírito e non esmorecer.
3. E. Blanco Amor retrata a Tacholas en Xente ao lonxe traballando en Pacheco e coas unllas
manchadas de tinta, aínda que tivese que transgredir as regras da novela realista, pois o tempo
cronolóxico desta narración ten lugar en anos anteriores.
4. Choscar de ollo ao seu amigo Blanco Amor, que vivía tamén en Bos Aires: Marina era irmá do
escritor e a florería da súa nai, Aurora, estaba efectivamente na rúa Xan de Austria.
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A familia formada polo narrador, Maripepa e Pepiño dálle unidade a
unha serie dos seus contos que, segundo o meu parecer, constituiría o
guión teatral desa súa inédita e malograda obra Cousas de rapaces. As
trasnadas inocentes do seu fillo Pepiño transportarían os emigrantes aos
eidos da Terra, en peregrinación saudosa polos recantos da cidade ou
indo en romaría ás festas do Apóstolo Santiago. Mesmo unindo a Galicia
exterior coa territorial, esta familia emigra a Bos Aires e acode tamén
con outras moitas familias galegas á romaría de Domselaar, que ten lu-
gar o primeiro de maio, a pasar un día en compañía dos velliños do Fo-
gar Galego para Anciáns.

Excepcionalmente, os seus contos amplían o espazo da Auria e
muda tamén o tempo cronolóxico para buscar neles un acomodo aos
amigos. Tal é o caso do conto Un partido de fútbol en Cercio, lugar de
Lalín onde vivía Daniel Varela Buxán, que protagonizara con el a paixón
polo teatro no Río da Prata e a quen o matrimonio Fernando e Sabela vi-
sitaba sempre nas súas viaxes a Galicia.

TACHOLAS, UN ACTOR NATURAL

Es un actor nato
Lee Strasberg

Ao pouco de agromar a primavera democrática e cando aínda Espa-
ña enteira se desentumecía da friaxe e invernía da ditadura franquista,
un grupo de estudosos achegámonos ás ribeiras do Río da Prata para
contactar coa Galicia ideal que definira Castelao e que coñeciamos no
entusiasmo de escritores que ían retornando, como Luís Seoane, Rafael
Dieste, E. Blanco Amor e Neira Vilas, a quen a Galicia oficial acollera
con desconfianza e indiferenza. 

Alí estaba, entre outros moitos, Fernando Iglesias, persoa entrañábel
e inesquecíbel, que nos transmitía o latexar vivo desa Galicia ideal que
soubo sobrevivir na emigración e no exilio. O seu ánimo mantíñase in-
xel e entusiasta, consciente e orgulloso de nos transmitir o facho gale-
guista, que debía retornar a esta nova Galicia que comezaba. Isaac Díaz
Pardo ten repetido moitas veces que boa parte da nosa cultura creouse,
defendeuse e conservouse en América e a figura de Tacholas enaltece a
nosa xente da emigración e do exilio.
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Fernando chega a Bos Aires en 1929, nun
tempo en que o feito migratorio constitúe para
os galegos a nosa segunda natureza. Axiña se
integra nas sociedades culturais e recreativas
galegas, e convértese en animador das súas ve-
ladas, con monólogos e diálogos amañados
para a ocasión, pero querendo transmitir sem-
pre aos seus conterráneos o valor de non re-
nunciar ás súas orixes. Quen pretenda estudar
a vida cultural galega do Río da Prata no sécu-
lo vinte terá que toparse con este actor, fidalgo
vixiante da dignidade do emigrante. O seu
nome aparece multiplicado en accións cultu-
rais diversas: coros, radio, prensa, audicións,

contista, presentador de actos patrióticos e culturais. Cando o fundador
do Actor´s Studio, Lee Strasberg, escoita enriba do escenario a Tacholas,
recitando un monólogo de El lugar donde mueren los mamíferos do chi-
leno Jorge Díaz, recoñece nel a un actor nato, eloxio que foi un óscar
para o noso actor. R. Palmás, no prólogo citado, explica o milagre: 

O que non sabían Strasberg, os xornalistas e cecais todos os
actores que enchían a Ala Cuberta era que ese home magro e de cabe-
los brancos de falar ensimismado tiña un dos máis difíceis treinamentos
no palco que se pode ter desde que os gregos comezaron a brincar ás
máscaras. O Tacholas animara ducias de veces, con monólogos e diá-
logos, muitas das festas das sociedades galegas que houbo en Bos Aires
até os primeiros anos da década de 1945, que non eran máis que o re-
flexo transatlántico da configuración do País, esnaquizado e unido
como unha colcha de retallos.

Non é casualidade que se dera a coñecer como actor na Unión Pro-
vincial Ourensá cun maio e recitando o poema “Nouturnio” de Curros,
no que un vello, co puño pechado cara ao ceo, comparte a súa soidade
e pobreza co monótono croar dun sapo.

Pero hai dous acontecementos de fonda repercusión na vida de Fer-
nando: a Guerra Civil española e a chegada de Castelao ao exilio.

A Guerra Civil non deixou indiferente a ningún galego. Tacholas
acode a máis de medio centenar de festivais e comités de axuda á Espa-
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ña leal, sempre acompañado pola súa dona, Sabela, coa que casara en
agosto do 36, e nos que se recadaba colaboración humanitaria para os
damnificados pola guerra. Recoñecía con orgullo que protagonizara con
Anduriña o primeiro acto pa-
triótico, no Centro Galego de
Avellaneda, con Diálogos gale-
gos. Os galegos da España leal
vivían tamén a loita desde os
periódicos: Galicia, España Re-
publicana ou na Audición Ibe-
roamericana de Manuel Núñez
Búa. Mentres, ían chegando os
primeiros exiliados, cos que
conversaban ferventemente no
Bar Iberia. 

Cando o coñecín en Bos Aires, Fernando revelábame emocionado
que era a persoa viva que máis tempo pasara con Castelao. Vírao por
primeira vez en Ourense, no Liceo Recreo da cidade, paseando polas
rúas con Risco e nos talleres fotográficos de Pacheco. Despois, está pre-
sente cando desembarca na capital bonaerense para exiliarse definiti-
vamente. Traballan xuntos nos proxectos gale-
guistas e Fernando era o seu acompañante
diario desde o Centro Ourensán até o seu apar-
tamento. Así, cando Castelao lles le a súa obra
Os vellos non deben de namorarse a un grupo
de galegos selectos, unha tardiña na Casa de
Galicia, conta coa presenza de Tacholas, quen
como primeiro actor a representaría no Teatro
Mayo de Bos Aires e no Solís de Montevideo. O
escritor rianxeiro, como mostra de amizade, re-
galoulle as caretas que el mesmo pintara para
Os vellos non deben de namorarse.

Fernando Iglesias chega a Bos Aires cando triunfaba no teatro Al-
berto Vacarezza, autor moi festexado no xénero sainetesco, no que
aparecían personaxes galegos estereotipados. El vai reivindicar en todas
as súas actuacións a dignidade da súa xente, ás veces mesmo facendo
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Na audición Recordando a Galicia con Maruja
Boga, Núñez Búa, Manuel Dopazo e 

Alfredo Arostegui, 1950

Escena de Ellos nunca pre-
guntan, con Hugo de Marco
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fronte aos dirixentes das Sociedades galegas, apoleirados no benestar e
renunciando ás súas raiceiras culturais.

Pronto vai atopar un aliado en Varela Buxán, que emigra nos anos
trinta e busca actores para o seu teatro. O noso actor recoñécelle o va-
lor de pioneiro nesa década prodixiosa que vai desde 1936 ao 1946 e
o autor loará a fidelidade interpretativa coa que representaba as súas
obras. 

Pero hai un momento estelar na vida de actor do noso Tacholas: a
estrea da obra de Castelao Os vellos non deben de namorarse. Rafael
Dieste escribiu que o público, mergullado no engado da peza, compuña
unha verdadeira comunidade teatral. O autor rianxeiro, ao propor a es-
trea da súa obra á Compañía Maruxa Villanueva, recoñecía publicamen-
te o teatro dos emigrantes. Tacholas era o protagonista da Morte no pri-
meiro lance e de Don Ramonciño no segundo. 

Blanco Amor, para quen Tacholas representaba a Galicia coa súa
máis lúcida e mellor dignidade, funda o Teatro Popular Galego na déca-
da dos cincuenta, pensando no noso actor: era preciso crear unha Esco-
la para formar actores e facer público. Luís Seoane, desde a audición ra-
dial Galicia Emigrante dáballe a benvida entusiasta ao TPG e
comparábao co Abbey Theatre irlandés. Tacholas representa as obras Es-
tadeíña de Lugrís Freire e o Cantar dos cantares do propio Blanco Amor,
escrito para a estrea.

Este veterano actor, para quen a mellor escola foi a vida mesma, em-
prendeu todos os camiños teatrais deste teatro da emigración e do exilio
riopratense. Como director, dirixiu a Compañía de Arte Folclórica, a
Compañía Boga-Tacholas, a Revista Vida Galega e está presente en can-
to evento teatral ocorre en Arxentina. Lembramos, en especial, o Festival
Céltico, que tivo lugar no Luna Park da capital e no que participaron
portugueses, irlandeses, escoceses e galegos. Tacholas interpreta o mo-
nólogo de Blanco Amor A lebre das ánimas, que o autor lle envía con
este engadido manuscrito: “encomendado ao talento interpretativo de
Tacholas”.

O prezo da súa entrega ao teatro galego fixo que Tacholas entrara
serodiamente no teatro e cine arxentinos, pero a tempo aínda para que
os espectadores puideran descubrir os valores da naturalidade, fantasía
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e emotividade dun actor auténtico. Son innumerábeis as súas actua-
cións, así como tamén outras actividades artísticas menores: teleteatro,
audiovisuais.

FERNANDO IGLESIAS TACHOLAS, O NOSO ACTOR

Resultou memorábel a homenaxe que os homes de teatro lle tributa-
ron en 1975 no Museo Carlos Maside do Castro de Sada, ante a ollada
atenta de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane. O Teatro Circo da Coruña co-
laborou na posta en escena de Don Ramonciño, cando este fidalgo e ca-
cique parola coas figuras de seus pais, papel que Tacholas representara
na estrea de Os vellos non deben de namorarse. Tacholas, emocionado,
aproveitou a ocasión para doar ao museo as caretas coas que se repre-
sentara a obra e que Castelao lle regalara. 

Lembremos hoxe este noso actor nato, coa súa exemplaridade de
servir ao noso país. Un galego insubornábel, quen combateu coa súa
conduta o dito porteño de no te metás, por desgraza tamén tan presente
na nosa xente, e do que tanto proveito sacan os empoleirados no poder.
A súa voz enaltece aos emigrantes, pero a súa conduta é tamén unha
bandeira para a nosa xuventude de artistas, orfa ás veces de homes ho-
nestos e ilusionados que traballen polo porvir da nosa cultura.

Hoxe, a Auria rende homenaxe á súa memoria. Débeo recordar
como un actor de tenra humanidade e sorriso comunicativo, que levou
a súa cidade no seu corazón de artista, durante un período en que foi
testemuña e protagonista da vida cultural máis intensa e prestixiosa dos
nosos emigrantes e exiliados do Río da Prata. 

Leandro Carré demandaba actores para o noso teatro. Temos a res-
posta en Fernando Iglesias Tacholas, actor entre os grandes, actor de
actores.

18
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CIRCUNSTANCIA DUN ACTOR GALAICO-PORTEÑO

José Santiso

O ANIVERSARIO DE LEE STRASBERG 

O 17 de novembro de 1981 celébranse os 80 anos de Lee Strasberg,
un dos fundadores do mítico Actor’s Studio de Nova York e mestre de fi-
guras lendarias como Marlon Brando, Marilyn Monroe, James Dean,
Paul Newman, Robert de Niro, Al Pacino, Jane Fonda e Dustin Hoffman.
O correspondente arxentino Mario Diament pregúntalle pola súa impre-
sión verbo dos actores arxentinos que coñeceu en 1970, cando no Tea-
tro General San Martín de Bos Aires deu un seminario, na sala Casacu-
berta, durante un mes, mañá e tarde, coas 600 localidades ateigadas por
xente do espectáculo. Strasberg rememora: “Impresión é a palabra co-
rrecta, porque quedei moi impresionado co talento que vostedes teñen
alí. Como nos Estados Unidos, a diversidade das orixes étnicas produce
bos talentos. Todo o que é mestura produce máis ritmo, máis dinámica,
máis cor. Quedei moi impresionado cos novos actores novos e cos que
non o eran. Lembro a un vello actor, Tacholas, que pasou a facer un
exercicio no seminario e todo o mundo quedou tremendamente conmo-
vido”. Fernando Iglesias le a reportaxe e comenta: “Grandes actores e
con xuventude. E non tan novos, porque lembro a un vello actor, Tacho-
las... ¡Arre carallo, así! Lembro a un vello actor, Tacholas, que fixo un
exercicio... E fai un panexírico tremendo. Iso para min é o Oscar”. 

TODO COMEZOU EN OURENSE 

O 25 de agosto de 1909 nace en Ourense Fernando Luis Iglesias
Sánchez, Tacholas. O desarraigamento marca a súa vida desde a infan-
cia. Os pais viaxan a Cuba e pouco despois a Arxentina, na procura dun
porvir venturoso, mentres o meniño queda ao coidado dos avós. Estuda
cos maristas, alternando as ríxidas normas do colexio co refuxio que lle
brinda o Cine Apolo, administrado polo seu padriño. Nese templo da
fantasía ve as películas mudas da época que cativan o imaxinario do fu-
turo actor. Incorpórase ao Coro de Ruada e participa en xiras por Gali-
cia. Asemade as revistas que seu pai lle envía todas as semanas familia-
rízano coas imaxes do afastado Bos Aires. Entre elas non podía faltar
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Caras y Caretas, ilustrada polo debuxante que é considerado como o pai
da caricatura arxentina: o galego Xosé María Cao.

A RAÍÑA DO PRATA

Desde o último cuarto do século XIX, os continxentes de estranxeiros
que chegan á República Arxentina son tan numerosos que son coñecidos
como os anos de inmigración masiva. Entre 1880 e 1930 chegan a Bos
Aires 4.500.000 estranxeiros, a terceira parte desde España, a maioría de-
les galegos. Nese período, Arxentina aumenta dez veces o número do
seus habitantes. O 10 de maio de 1929, Fernando e o seu avó, xa viúvo,
chegan co desexo de reencontrar á familia dispersa. Deben adaptarse a
un país cunha cada vez maior recesión económica, acentuada polo crac
da bolsa de Nova York; aínda que Bos Aires, a cidade-porto, segue sendo
a Raíña do Prata. Engalánase co edificio máis alto de Sudamérica: o Pa-
lacio Barolo da Avenida de Mayo e coa primeira liña de subterráneo. Hai
grandes almacéns ao estilo londiniense como a casa Gath & Chaves da
rúa Florida. Aparece o colectivo, un transporte público autóctono, ao
que ao principio só soben os homes. As marquesiñas dos teatros e os ci-
nes anuncian os mesmos títulos das grandes metrópoles. En 1929 estréa-
se a primeira película arxentina sonorizada con discos de pasta: Mosaico
criollo. Nos cafés con orquestra típica e nos elegantes cabarés estréanse
os tangos hoxe antolóxicos. O Teatro Colón, inaugurado en 1908, é un
dos principais escenarios do mundo; o violoncello do galego Juan José
Castro integra a orquestra do primeiro coliseo arxentino.

OBSCENO BOS AIRES 

O 6 de setembro de 1930 o xeneral José Evaristo Uriburu derroca
ao presidente Hipólito Yrigoyen, privando ao país do seu lexítimo go-
berno. É o primeiro dos golpes de Estado que se alternarán con perío-
dos de democracia nos seguintes cincuenta anos de historia arxentina.
A cidade-raíña fede obscenamente. En 2.560 conventillos amoréanse
140.800 persoas, case todos inmigrantes; é dicir, máis de 47 persoas por
inquilinato. Existen 855 prostíbulos legais, poboados na inmensa maio-
ría por prostitutas estranxeiras. Enrique Santos Discépolo estrea o tango
Yira, yira. Carlos Gardel filma películas en París e Ernesto Guevara de la
Serna é un bebé, que se convertera nos anos de plenitude no Che.
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O SAINETE PORTEÑO 

Unha calorosa noite de 1930 inaugúrase en Bos Aires o primeiro es-
cenario independente: o Teatro del Pueblo, onde estrea as súas obras Ro-
berto Arlt. Non obstante, a arte escénica popular desta etapa é o sainete
porteño, na súa escenografía conviven todas as razas, característica acor-
de coa poboación da metrópole, onde o 30% dos seus habitantes son es-
tranxeiros. O sainete require a tipificación do pintoresco, pero a maioría
dos autores prefiren quedar no exterior dos prototipos. En Mustafá, saine-
te de Armando Discépolo e Rafael José de Rosas, don Gaetano entusiás-
mase perante a mestura do conventillo, berce, segundo el, da raza forte,
e sostén alborozado: “E lo lindo ese que en medio de este batifondo nel
conventillo todo ese armonía, todo se entiéndeno: ruso co japonese;
franchese co tedesco; italiano co africano; gallego co marrueco. ¿A qué
parte del mondo se entiéndono como acá: catalane co españolo; andalu-
ce co madrileño; napolitano co calabrese? A nenguna parte. Este no pa-
raíso. ¡Ese na jauja!”.

Tanos e gallegos son elementos que non poden faltar nos enredos,
que se resolven humoristicamente. Hai unha tendencia a inventar perso-
naxes estereotipados, facéndoos malfalados para forzar o sorriso do pú-
blico. O sainete porteño como xénero, malia as súas esaxeracións, é a
commedia dell’arte dos arxentinos, aínda que non todo o seu teatro. 

LUZ, CÁMARA, ACCIÓN 

Unha fría noite de 1933 estreouse Tango, primeira longametraxe so-
nora producida por Argentina Sono Film, que xunto con San Miguel e
Lumiton constitúen os maiores estudos cinematográficos arxentinos da
época. Desde o inicio do cine sonoro, as películas nacionais baséanse
nos éxitos da radio ou da música popular. Niní Marshall, singular crea-
dora de personaxes populares, entre os que destaca Cándida, tenra cari-
catura dunha inmigrante galega, Libertad Lamarque, embaixadora do
tango no exterior, ou Pepe Iglesias El Zorro, versátil cómico que conclúe
a súa extensa carreira en España, protagonizan historias de humor e ro-
mance. Aínda que tamén destacan as que teñen mensaxe social, como
as de Tita Merello ou Hugo del Carril. Ábrense cines de gran capacidade
e ao rematar a década hai 168 salas en Bos Aires. As películas arxentinas
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expórtanse a toda Hispanoamérica, malia os problemas para conseguir
celuloide. 

POETA EN BOS AIRES

O 13 de outubro de 1933, Federico García Lorca chega a Bos Aires.
Dá charlas sobre Teoría y juego del duende e La imagen poética en Gón-
gora. Estrea Bodas de sangre e Amor de don Perlimpín con Belisa en su
jardín. As conferencias e a presentación das obras de teatro teñen un
grande éxito. Tacholas é un espectador asiduo e, acompañado por
Eduardo Blanco Amor, coñéceo no hotel Castelar. O poeta granadino
completa a experiencia alófona do seus Seis poemas galegos. En “Cánti-
ga do neno da tenda” retrata a nostalxia do emigrante. A imaxe coa que
se inicia o poema musicaliza o vento do río máis ancho do mundo sobre
a gran cidade.

Bos Aires ten unha gaita
sobre do Río da Prata,
que a toca o vento do norde
coa súa gris boca mollada.

Sons que, quizais, só existen na fantasía de Ramón de Sismundi, o
protagonista do poema, que encarna a historia de tantos galegos que,
coma el, soñan co regreso imposíbel. Tacholas inclúeo habitualmente
nos recitais. 

A ALMA QUE CANTA

O 24 de xuño de 1935, en Medellín (Colombia), o avión en que via-
xa Carlos Gardel choca con outro aparello no momento de iniciar o voo
e o cantor morre traxicamente. A todos os arxentinos oprímeselles o co-
razón, aínda desde entón aseveran que Carlitos cada día canta mellor.

VOZ DA GUERRA CIVIL

O 17 de xullo de 1936 comeza a Guerra Civil española; os porteños
poden captar de luns a sábado, ás 22, Voz de España, programa que,
desde a Península, emiten os republicanos para Sudamérica. Por ela non

Librillo Tacholas FINAL  28/10/04  18:38  Página 22



23

só soan cancións antifranquistas ou poemas recitados por Rafael Alberti,
tamén a voz de personalidades arxentinas que apoian a República,
como Raúl González Tuñón. En Granada é arrestado, paseado e asasina-
do o poeta Federico García Lorca. Descoñécese a tumba do poeta que
amou a Bos Aires e retratou a nostalxia do migrante na gran cidade.

O EXILIO DE CASTELAO 

O 30 de xaneiro de 1886 nace en Galicia Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao. De neno está na Pampa arxentina e xa adolescente aprende a
tocar a guitarra. Vai a Galicia de novo, ten un gran papel na política ga-
lega e española e exíliase en Bos Aires en 1940, onde morre en 1950.
Sendo un dirixente político galeguista, Castelao é basicamente un inte-
lectual, un artista; gran debuxante, gran pintor, grande escritor. A súa
vocación era a da arte ou a da literatura, pero séntese destinado a asu-
mir a responsabilidade de se converter no guieiro espiritual do seu
pobo no exilio. Moitos dos exiliados son intelectuais, artistas, escrito-
res, científicos, xornalistas, constitúen en Bos Aires un núcleo arredor
da figura de Castelao e fan desta cidade a capital da cultura galega,
dado que durante o franquismo toda experiencia cultural das autono-
mías está prohibida. Nese marco, o nome de Tacholas circula con toda
naturalidade entre a xente da colectividade, que nese momento históri-
co é moi grande; el é un dos que está sempre moi preto de Castelao,
cunha fidelidade exemplar no só ás súas ideas e á súa personalidade se-
nón tamén ao seu espírito.

TACHOLAS, ACTOR GALEGO

O 10 de setembro de 1987 di Tacholas nunha reportaxe: “Un día
Seoane convidoume a unha lectura
de ‘Os vellos non deben de namorar-
se’. A Castelao xa lle informaran de
que a única compañía en condicións
para representar a súa obra era a de
Maruxa Villanueva. Todos puxemos
despois o máximo interese na repre-
sentación e ficou moi satisfeito”. Non
obstante, a maioría da colectividade Escena de El Crack, con Aida Luz
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galega, que transforma en éxito de recadación as obras costumistas de
Varela, non se sente identificada coa poética farsa de personaxes en-
mascarados que Castelao crea. Tacholas revive: “Houbo críticos que di-
xeron que non era unha peza de teatro; outros que faltaba teatro e so-
braba poesía... Lamentabelmente a colectividade, o groso dos que tiñan
a obriga da entendela, non a entenderon. E que non se torza o que digo,
tiñan máis éxito e chegaban máis as cousas de Varela Buxán, que en-
chíamos o teatro, tres funcións no día, máis dunha temporada. A xente
víase alí retratada, pero con dignidade, con moita dignidade. Cecais as
obras de Varela sexan hoxe obsoletas, pero daquela non o eran porque
unían aos paisanos, facíanlle lembrar a terra. E préciome de ter sido
protagonista do seu teatro”. Esa consecuente actividade de actor fai de
Tacholas un valedor do saber popular, dándolles voz aos emigrantes,
moitos deles labregos e mariñeiros. Paulatinamente, Tacholas instala na
cultura riopratense un retrato veraz que esvaece a violenta caricatura
do sainete porteño, reivindicando a nobreza e a dignidade dos seus pai-
sanos. Por este motivo, a comunidade galega convérteo en presentador
dos actos patrióticos, culturais e conmemorativos. En Bos Aires, Tacho-
las é o principal intérprete da escena galega: pode elixir os textos, dis-
cutilos e mesmo impor o seu criterio. Non obstante, sostén: “Na cousa
galega era o amo, podía elixir, facelo, discutilo. Na cousa galega non
vivín do teatro. Nunca vivín da colectividade. Tiña sempre un traballo á
parte”. 

Tacholas non pode vivir da súa arte até que actúa no teatro e no cine
arxentinos. Opción de vida para quen prefire ser un actor galego, antes
que un galego actor, como María Casares en París, Manuel Rey en Lis-
boa, Fernando Rey en Madrid, Enrique Muíño, Josefa Goldar ou Ignacio
Quirós en Bos Aires.

O REFUXIO DO CINE ARXENTINO

Unha tarde chuviosa de 1938, José Suárez, avogado e cineasta gale-
go desarraigado pola Guerra Civil, estrea en Bos Aires un documental
sobre a vida dos pescadores galegos: Mariñeiros, no que debuta Tacho-
las como actor de cine. Desde entón, Suárez desenvolve a súa carreira
no cine nacional. En 1942 é premiado pola Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas de Argentina co Cóndor Académico e Diploma de
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Honor a la Mejor Fotografía pola película Malambo, dirixida por Alber-
to de Zavalía.

A PEQUENA GUERRA DA AVENIDA DE MAYO

Situada no barrio de Montserrat, a Avenida de Mayo une nos seus
extremos a Casa de Goberno e o Congreso Nacional; tradicional traxec-
to na asunción de mandato dos presidentes da Nación. Non obstante, o
aspecto máis característico da gran vía porteña na época da Guerra Civil

española é a presenza de exiliados. En-
tre os numerosos cafés hai dous, un en
cada esquina da Avenida, separados
pola estreita rúa Salta. O Iberia, aínda
existente, é o lugar de encontro dos re-
publicanos, e o Café Español, xa desa-
parecido, é a onde acoden os rebeldes.
Ese mundo da emigración e do exilio
acolle a Alfonso Castelao, Eduardo
Blanco Amor, Luís Seoane, Rafael Dies-
te, Daniel Varela Buxán: artistas, poe-

tas, pintores, escritores. E, sobre todo, aos emigrantes anónimos, cuxas
voces forman ese coro que co seu fervor mantén vivo o galeguismo en
América. Son frecuentes os insultos e o lanzamento de cuncas, pratos,
cadeiras e até mesas. Unha testemuña lembra un feito que non despre-
zaría André Bretón. Un día de sol de 1936 Tacholas e os seus amigos
chegan ao Bar Iberia armados con senllos paraugas negros. Cruzan a
rúa, entran no Café Español e perante os estupefactos adversarios políti-
cos abren os paraugas todos ao mesmo tempo, co designio de multipli-
car a fatal apertura do paraugas negro baixo un teito, para provocar ma-
xicamente unha sorte adversa na Guerra Civil española. É dicir, agardan
que un maleficio tan surrealista fulmine a dez mil quilómetros de distan-
cia as tropas invasoras. Crer ou rebentar: o Bar Iberia aínda segue e o ou-
tro xa non existe.

AO GRAN CINE ARXENTINO SAÚDE

En 1942 Benito Perojo dirixe a película Chiruca e convoca a Tacho-
las para que faga un personaxe. Fernando lembra: “Quería que falase

Escena de Días de Ilusión, 
con Andrea del Boca
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como galego pero en caricatura, e negueime. Díxome que o guionista
sabía o que fixera, pero díxenlle que do que se falaba na miña terra sa-
bía eu máis que el. E esto cundiu no ambente do cine, porque anos des-
pois un axudante de dirección contábamo ¡Qué día nos hiciste pasar
cuando Chiruca!”. Esa actitude de dignidade cara a Galicia e ao galego
manteraa durante toda a súa carreira.

A ESCENA NACIONAL

Tacholas forxa unha sólida carreira artística como actor de reparti-
mento, ao compor unha variada gama de personaxes en obras arxenti-

nas e estranxeiras, clásicas e de vangar-
da. A soa mención dalgúns autores
suxire a importancia dos textos: Federi-
co García Lorca, Aristófanes, Ramón
María del Valle Inclán, George Bernard
Shaw, Griselda Gambaro, Joe Orton,
Lope de Vega, Edmund Rostand, Fran-
cisco Defilipis Novoa, Lauro Olmo,
Eduardo Pavlovsky, Georges Schéhadé,
Carlos Mauricio Pacheco, Luigi Pirande-
llo. Con sabor porteño, Tacholas conta:
“A mí no me importa la lengua en la que

tenga que interpretar, siempre que la conozca, claro está. Me he sentido
tan feliz haciendo, por ejemplo, ‘Los viejos no deben enamorarse’, de
Castelao, como ‘Atendiendo al señor Sloane’, de Joe Orton. Lo que no
acepto es la caricatura de los gallegos que suelen hacer, a menudo, los
actores argentinos. Y eso que les reconozco una habilidad extraordinaria
para imitar personajes foráneos, no sólo en el gesto sino también en la
fonética. Hacen a la perfección a un inglés, un polaco o un italiano. En
cambio, a un gallego fíjate que no. El mundillo del teatro está acostum-
brado a hacer a los gallegos con todas las palabras terminadas en u, cosa
que no es de Galicia sino más bien de Asturias. Claro que no se les pue-
de exigir a los actores que conozcan los matices que existen entre un
aragonés, un asturiano o un gallego. Pero a uno que los sabe; le da bron-
ca que se los iguale”. 
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Escena de La Patagonia rebelde, con
Federico Lupi, Luis Brandoni 

e José Soriano
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UN ACTOR NATO

Fernando Luís Iglesias Sánchez, aquel neno que canta no Coro de
Ruada e soña no Cine Apolo de Ourense, aquel mozo que en Bos Aires
se converte en Tacholas, un dos máis distinguidos traballadores da cul-
tura galega na Arxentina, aquel home que suma a presenza da súa voz e
a súa imaxe na escena e a pantalla nacional durante máis de medio sé-
culo de labor artístico, é un actor nato. Son preto de trinta os títulos das
obras teatrais e máis de cincuenta as películas en que intervén. Forma
parte de elencos consagrados pola crítica especializada, é singularmen-
te distinguido por Lee Strasberg e en 1971 é galardoado pola Asociación
de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

27
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A VOZ DE TACHOLAS1

Manuel González

A primeiros de decembro de 1989, en pleno verán austral, tiven o
privilexio de conversar preto de catro horas con Fernando Iglesias Tacho-
las. O decorado foi un pequeno salón da Federación de Sociedades Ga-
legas en Bos Aires. Daquela, o gran Tacholas xa non estaba moi ben. Pe-
saban os achaques dos oitenta anos e a doenza que o consumía, pero
aínda conservaba parte da súa voz sobria e fonda, coa que sabiamente
outorgaba sentidos diferentes a frases e expresións, e, sobre todo, atesou-
raba unha memoria case que fotográfica. Mágoa non poder transmitir,
ademais, a xestualidade expresiva das súas mans e aqueles ollos verdes
claros que escintilaban nos intres de emocións e reivindicación de Gali-
cia. Eu, pola miña banda, acababa de iniciar a miña particular indaga-
ción sobre os galegos no cine latinoamericano e sentíame un pouco des-
pistado na gran metrópole de Bos Aires… Tacholas, cabaleiro e excelente
persoa, tivo –xunto con Antonio Pérez Prado– a paciencia e xenerosida-
de de darme numerosas pistas, contactos e informacións ao “novato que
viña de alén mar” con tan insólito obxectivo. Falamos de moitos asuntos:
dos avatares da empresa de cacao do documentalista Armando Hermida
Luaces, para quen fixo a narración sonora do filme Galicia al día nun ru-
dimentario estudo de son, do infortunio vital e profesional de José Suá-
rez, da mirada do cine e do  teatro porteños sobre o estereotipo dos gale-
gos, da súa fonda amizade con Eligio González, Gonzita, o fotógrafo da
colectividade, un repaso ás actividades dos centros galegos en Arxentina,
suxestións, ideas,... que puideran ser interesantes na miña investigación,
etc. Grazas Tacholas pola túa humanidade daqueles días... Tan só preten-
do dar testemuño aquí dalgunhas das súas verbas e opinións sobre os
seus comezos no cine, aproveitando a merecida homenaxe que lle dedi-
ca o Festival Internacional de Cine de Ourense. Tacholas, “mestre de ac-
tores”, “actor nato”, “actor natural”, provocaba a unanimidade entre os
que tivemos a fortuna de coincidir con el no espazo e no tempo: enxoito
de corpo pero gran persoa, fondamente humano e sinxelo, pero, sobre
todo, arquetipo perfecto do home “bo e xeneroso”.

28

1. As opinións de Tacholas pertencen a unha entrevista inédita realizada un ano e medio antes
do seu pasamento. Lamentabelmente a cinta apareceu deteriorada pero puidemos transcribila
parcialmente grazas á pericia profesional e á xenerosidade do meu compañeiro de traballo Jorge
González Colado, excelente técnico de son e magnífica persoa.
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FRAGMENTOS DUNHA ENTREVISTA A TACHOLAS

De que se sente máis orgulloso da traxectoria da súa vida?

Eu síntome orgulloso sobre todo por dúas cousas: Hoxe non hai per-
sona viva que estivera tanto tempo… xuntando horas e horas… con Cas-
telao... como eu... ¡¡¡Nin pelotas da Xunta é esa cousa toda¡¡¡...

O segundo motivo de orgullo é o da axuda á República durante a
Guerra Civil: Non houbo ninguén que subise tantas veces a un tablado
para funcións a prol da República... Porque no mundo non houbo un
país que axudara tanto á Republica española: –nin México– o pueblo, a
masa do pueblo, como en Buenos Aires… Non houbo entidade ou aso-
ciación que non colaborase naqueles días...

Eu caseime pouco despois de empezar a guerra, o dez de outubro do
1936 e, o día seguinte, eu xa estaba actuando nun festival... E fun todos
esos días a diferentes festivales a prol da República. O día doce –Día da
Raza– había outro festival donde está o Teatro Sanmartín, na rúa Corrien-
tes e fun tamén coa miña muller... Recordo que despois fumos ao cine,
onde, por certo, roubáronme o sombreiro... Así pasei a lúa de mel, fa-
cendo actividades constantemente con programas e actuacións de todo
tipo. E… sempre en galego... sempre en galego... sempre en galego...
Exaltando a Galicia... Por iso sentía como unha grande ofensa cando me
decían algunhas veces... Si... vostede é como Xan das Bólas... Cómo me
dolía, cómo me molestaba... que un tipo de acá, un paisano, para exaltar
o que eu valía, me comparasen co outro. É moi triste... que tipos coma
Castelao, co que eu tiña identidade tan grande e outra moita xente de en-
tón..., hoxe os mozos apenas sepan nada deles... hoxe case non se sabe
nada de todo aquilo… pero... habería tantas cousas de que falar.

Por que o “gallego” aparece tan negativamente retratado na TV e no cine
arxentinos? 

Aquí tolerábannos pero non nos amaban… En realidade nos subesti-
maban... porque o gallego pensaban que só era útil como mozo de café
–con isto non estou atacando a profesión ou o traballo–, en realidade era
porque o traballo que facía o emigrante galego era humilde... Na época
que eu vivín, se un rapaz porteño ía pedir traballo a unha compañía boa
(por exemplo aos tranvías da capital), non llo daban, porque tiñan a idea
de que tiñan que ser galegos ou italianos... e non era natural que non fo-
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ran outros... Anos atrás –non quero que me tomen como racista– a servi-
dume gallega, as mucamas que ían ás casas bien de serventes, mentras
os patróns ían de paseo, podíanlle deixar as chaves ás mucamas galegas,
porque non lle ían roubar nada... en cambio aos nativos das provincias
de acá... non. 

Esa mirada ás veces insultante pasou dende o teatro porteño con
exemplos moi penosos como Doña Quijota de Ourense ata Cándida. En
todas as películas de Cándida se burlaban dos galegos. Si... É certo que
Cándida é honrada... ¡¡¡¡¡pero es una cosa…¡¡¡¡. A esa señora non se lle
pode censurar porque non era galega, era unha actriz coma outras... Si
eu fixera o que propuxeron moitas veces e interpretara personaxes galle-
gos ridículos, tería moito máis cousas hoxe, que non teño nada… pero
tería unha miserable satisfacción... agora eu só teño a decencia de ser un
bo galego...

De cando lle vén a afección ao cine? 

En Ourense ía moito ao cine porque xustamente o meu padriño,
Xulio Losada, era xerente e despois foi dono do
Cine-Teatro Losada... e entraba de balde dende
cativo... O meu padriño invitábame ao cine e ía-
mos ao galiñeiro, onde cantabamos (as películas
eran mudas)... Lembro as películas de Antonio
Moreno, Perla White,... seriais interminables... El
monte del trueno, etc. Pero tamén vin películas de
tema galego como La casa de la Troya ou La Vir-
gen del Cristal.

Tamén fun moitas veces ao cine Babarjelata de
pequeno, logo queimouse… acórdome da súa fa-
chada que estaba ao carón do Teatro Losada... non
me lembro de moito máis...

Os seus comezos no cinema arxentino... 

Cheguei dende Ourense aquí en 1929… para xuntarme co meu pai
e irmáns que vivían en Bos Aires… Eu xa actuara na Coral de Ruada en
Ourense. E andiven metido no Teatro Galego ata que chegou exiliado
tras a Guerra Civil José Suárez e me invitou a facer uns pequenos planos
como mariñeiro en Mariñeiros. Había un problema nun camarote cun

Escena de El lugar donde
mueren los mamíferos
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persoaxe, un diálogo saíra mal ou algo así e houbo que repetilo... non
me lembro ben. Esa foi a primeira vez que me vin nunha pantalla de
cine. Vinme moi estrano. Como a impresión que recibín a primeira vez
que escoitei a miña voz gravada ....

José Suárez vivía na rúa Potosí frente ao hospital italiano... Logo per-
dinlle a pista... Era moi bo fotógrafo e moi antifranquista... rara era a se-
mana que non houbera unha páxina dominical con fotos de José Suá-
rez... e daquela non era coma hoxe, que che dan todo feito... pero non
lle foi ben no cine arxentino, non sei por que sería.... Tomoume moito
afecto e eu a el... No ano 69, despois de cuarenta anos, retornei de novo
a Galicia e atopámonos en Ourense. Todos os días tomabamos café el, a
miña muller e Blanco Amor na cafetería Miño...

Chiruca 

Despois de Mariñeiros, tardei cinco anos en voltar ao cine e fíxeno
cunha compañía arxentina, Pampa Films, que coproducía con España.
Chiruca (1945) era un comedia de Torrado, un coruñés... e alí me pro-

puxeron que fixera de gallego e non
aceptei ridiculizar a miña terra... Estaba
dirixido por un monstruo do celuloide,
Benito Perojo, e producida por outro ra-
paz galego, Ricardo Núñez, que fora
galán do cine español e que despois fa-
ría moitas producións en Arxentina. A
actriz era Elisa Galvé..., a quen lle co-
llín moito afecto porque tampouco qui-
xo burlarse da lingua galega e veu des-
pois a felicitarme...

Recordo que había unha secuencia na que aparecía un coche. Eu sa-
lía e decía:

– Jesusa… Josefa… mirad quien llega¡¡.

E viña o asistente:

– No, Tacholas así no se dice: dilo así (con acento enxebrista):
Maruja, Josefa miraz quien lleja¡¡¡.

– Pues yo no lo pienso hacer así.

Escena de Chiruca, con Elisa Galvé
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Nesto chegou Perojo e díxenlle:

– Usted de director cinematográfico sabrá mucho, pero de
cómo se habla en Galicia sé más que usted.

E o gran Perojo deixoume por imposible.

Pouco despois de facer a película ía un domingo coa miña filla polo
Museo das Belas Artes e ofreceume outro papel en La maja de los canta-
res... eu díxenlle pero nada de gallegos, eh?

Pasaron trece anos, sin ter outra oportunidade cinematográfica e,
depois do éxito teatral de El crack (1958), un día, o seu autor, Solly, dí-
xome: Vamos a hacer una película y el director va a venir para hablar
con usted. Así foi como coñecín ao magnífico director José Antonio Mar-
tínez Suárez, ofreceume o papel de El crack… e... xa non parei ata hoxe. 

Da miña traxectoria como actor de personaxes gallegos, onde millor
me sinto é en Chiruca, o Don Paco de El crack, o vello anarquista Graña
de La Patagonia rebelde e D. Vila de El dependiente...

O balance da miña participación noutras películas de ámbito
arxentino é desigual: ás veces –non sempre– uns papeles tapan ós ou-
tros, por exemplo, o premio que me deron por Crónica de una señora
(Premio Martín Fierro “ao millor actor
de reparto” en 1971). Era un papel
moi pequeno como cura-conselleiro
de Graciela Borges, pero a pesares
diso díronme o premio... Pero das pe-
lículas que me sinto máis orgulloso
son: La Herencia, Pájaro loco, Días
de ilusión, Operación Rosa Rosa, La
venganza de Beto Sánchez, El muerto
e a coprodución con España No ha-
brá más penas y olvidos.
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Escena de El muerto, con Juan José 
Camero, Thelma Biral, Francisco Rabal 

e José Iranzo
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FILMOGRAFÍA

1940. Mariñeiros. José Suárez

1945. Chiruca. Benito Perojo

1958. El crack. José A. Martínez Suárez

1960. Los de la mesa 10. Simón Feldman

1962. Una jaula no tiene secretos. Agustín Navarro

1963. Todos me conocen. Enrique Dawi

1964. La herencia. Ricardo Alventosa

1965. La cosecha. Marcos Madanes 

1966. Dos en el mundo. Solly

1967. Soluna. Marcos Madanes

1968. ¡Somos los mejores! Manuel Antín

1969. El dependiente. Leonardo Favio

1969. El salame. Fernando Siro

1970. Crónica de una señora. Raúl de la Torre 

1970. Pasión dominguera (Los Hinchas). Emilio Ariño

1971. Pájaro loco. Lucas Demare 

1971. Simplemente una rosa. Emilio Vieyra

1972. Vení conmigo. Luis Saslavsky

1972. Operación Masacre. Jorge Cendrón

1973. Las venganzas de Beto Sánchez. Héctor Olivera 

1973. Yo gané al Prode y Vd? Emilio Vieyra

1973. Si se calla el cantor. Enrique Dawi. 

1973. Está loco... loco Buenos Aires. Fernando Siro

1974. Los golpes bajos. Mario Sábato

1974. Operación Rosa Rosa. Leo Fleider
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1974. La Patagonia rebelde. Héctor Olivera

1974. El pibe Cabeza. L. Torre Nilsson

1975. El muerto. Héctor Olivera

1975. La guerra del cerdo. Torre Nilsson

1975. Las sorpresas. Luis Puenzo

1975. Más allá del sol. Hugo Fregonese

1975. Allá donde muere el viento (inédita). Fernando Siro

1975. Los orilleros. Ricardo Luna 

1976. Sola. Raúl de la Torre

1977. Jacinta Pichimahuida se enamora. Cahen Salaberry 

1977. El soltero. Carlos Borcosque 

1977. El gordo catástrofe. Hugo Moser

1978. La fiesta de todos. Sergio Renán

1978. Mi mujer no es mi señora. Hugo Moser

1979. La nona. Héctor Olivera 

1980. Días de ilusión. Fernando Ayala

1980. El infierno tan temido. Raúl de la Torre

1981. De la misteriosa Buenos Aires (El hambre). Alberto Fischerman 

1981. Te rompo el rating (TV o no TV). Hugo Sofovich

1982. Un terceto peculiar. Hugo Sofovich

1982. Garibaldi. Franco Rossi (TV)

1983. La fiebre amarilla. Javier Torre 

1983. No habrá más penas ni olvido. Héctor Olivera

1984. Camila. Mª. Luisa Bemberg 

1984. Noches sin lunas ni soles. José Martínez Suárez

1988. El acompañamiento. Carlos Orgambide
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Tacholas coa súa irmá Armonía na xira de 
Lembranzas de Ultreya. Montevideo, 1943
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