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 N este ano 2022, adícaselle o Día das Letras Galegas a 

Florencio Delgado Gurriarán. Aprovéitase esta ocasión para pór en 

valor a súa comarca de nacemento, Valdeorras, e tamén para rendir 

homenaxe aos galegos que, coma el, foron desterrados por causas 

políticas en México.  

 

      Poeta e activista político e cultural, amosou toda a súa vida un gran compromiso coa república e coa lin-

gua galega. Afiliado ao Partido Galeguista en Valdeorras, onde exerceu como avogado e colaborou en distin-

tos xornais, incorporouse á Fronte Popular e, co estalido da guerra civil, dada a súa condición de galeguista, 

viviu agochado, ata poder fuxir por Portugal en 1936 con destino Francia. Despois de vivir en Bordeos e París, 

pasa en 1938 á Barcelona republicana, onde ocupará diversos cargos e facilitará amparo aos guerrilleiros do 

maquis galego. De novo en Francia, ocúpase de organizar a evacuación dos refuxiados políticos españois 

dos campos de internamento franceses e de fretar os barcos Sinaia, Ipanema e Mexique, onde moitos republi-

canos, incluído el mesmo, se embarcan para exiliarse en México en 1939. Na diáspora, segue desenvolvendo 

unha importante labor, á que poderedes achegarvos desde as páxinas deste anuario. 
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Florencio Delgado Gurriarán 
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¡Galicia é infinda! 

Nosa Galicia é máis que toda a terra. 

Non é xa o cativo currunchiño 

que din escolas vellas. 

Cómprenos desbotar antigos erros 

fillos de mente estreita: 

¡Galicia é infinda! 

 

 A súa poesía pasa por diferen-

tes etapas: 

- Nos poemarios Bebedeira (1934) e Cantarenas (1981) recolle a cultura popular dos anos 30 (con referencias 

ao viño, ao agro, ás tradicións populares, á natureza de Valdeorras...) 

- Na obra Galicia infinda (1963) así como nas composicións publicadas nas revistas Saudade (anos 1942-1953) 

e Vieiros (anos 1959-1968) recóllense os seus “crioulos”, como el mesmo deu en chamar aos poemas nos que 

mesturaba o galego coa lingua indíxena de México. 

- En O soño do guieiro (1986) e nos poemas publicados na revista Nueva Galicia (maio de 1937-xullo de 1938) e 

no Cancioneiro da loita galega (1943) podemos achegarnos á súa poesía máis belixerante e antifascista, de pro-

testa contra o caciquismo e de defensa da lingua galega. 

     

A súa obra 



 

 

N a comarca de Valdeorras, 
terra de viños Mencía e Godello,  
nace o noso poeta Florencio, 
no ano 1903. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A súa aldea 
chámase  
Córgomo. 

Están: 

Narda (auxiliar té cnica éducativa), Alicia, Izan, Marco, Anto n, Carmélo, Carmén, Ada n, Aléx, Lara 

é Susana (profé). 

4ºA (E. INFANTIL) 
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Están: 

Juan José , Brais, Alba Mujico, Mattéo, Noa, Pablo, Eirian, Léo é Fabia n. 

Mércédés (profé), Alba Mato, Xian, Enzo, Valéria Portos, Amélia, Lucí a, Samuél, Christian, 

Valéria Mira s é Lu a. 

T ras estudar dereito en 
Valladolid, exerce de avogado no Barco 
de Valdeorras, onde mudará o seu 
activismo cultural pola acción política, 
representando a Córgomo na 
Irmandade Galeguista Valdeorresa.  

 
 
 
 
 

En 1933 afíliase ao Partido Galeguista e 
nunha das súas asembleas nacionais 
(1934) coñece a Castelao. 

4ºB (E. INFANTIL) 
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B ebedeira é a súa primeira 
obra. Publícase en 1934 e enmarca ao 
noso autor dentro das vangardas. 
Nestes poemas, a paisaxe de Valdeo-
rras (o río Sil, as serras, os biduei-
ros...) aparece animada, personifica-
da, con vida propia. Nos seus versos 
son constantes as referencias á cultu-
ra popular do viño e do agro. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Están: 

Cris (profé), Lidia, Sabéla, Martina, Daniél, Cloé Florés, Chloé Gonza léz, Noa é Iradi. 

Andréa, Paula, Emma, Iago, Daniéla, Naira, Roma n é Alonso. 

5º (E. INFANTIL) 
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Están: 

Lucas Baléato, Lucas Barco, Olivér, Naia, Léo, Anto n, Jairo, Iris, Antí a, Noa é Enzo. 
Anxo  Férna ndéz, Martina, Lara, Alba, Nico, Matéo, Alcira, Lucí a é Anxo Go méz. 

 

T eu cabelo é viño branco, 

os teus beizos viño tinto, 

os teus ollos augardente…  

quixera beberte a bicos! 

 

 

 
 
“Bebedeira” (Bebedeira, 1934) 
(Fragmento) 
 
 
 

 

 

 

  

6º (E. INFANTIL) 
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o  estalido da guerra colle a 

Florencio xa incorporado á Fronte Popu-

lar, polo que deberá agocharse en Valdeo-

rras e Valladolid ata lograr embarcar en 

outubro para fuxir desde Porto cara Fran-

cia. Vivirá en Bordeos e París e, en xanei-

ro de 1938, cruzará a Barcelona, onde se 

alistará no Exército Republicano. 

 

 

Están: 

Emma, Manuél, Zaira, Nico é Haizéa. 

Lois, Carla, Aitor, Lara é Pili (profé). 

Yago, Robérta, Bréoga n, Adriana é Uxí o. 

1ºA (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Léti (profé), Xinzo, Martí n Laréo, Mario, Carmé, Néréa Grobas, Carla é Yago. 

Téo, Ainhoa, Néréa Villar, Martí n Pazos, Martina, Shéila, Sara é Julia. 

N a súa etapa barcelonesa, 
colaborou en Nueva Galicia, con 
poemas de combate contra o 
fascismo e de defensa da lingua 
galega. 
 

1ºB (E. PRIMARIA)  
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A lgúns dos seus poemas máis 
coñecidos en Nueva Galicia son  Amen-
cer, Levan a Cristo por fóra, Un vello falan-
xista, Home pequeno—fol de veneno e Folia-
da para o día da victoria. Os dous últimos 
son escarnios do falanxismo e do xeneral 
Franco. 
 
Alacrán con mando, 
sapo con estrelas, 
arañón con cruces, 
cobra pezoñenta. 
 
Morcego da noite, 
verme dos cadavres, 
piollo que estoupa 
enchente de sangue. 
 
“Home pequeno—fol de veneno”  

(Nueva Galicia,  1937) (Fragmento) 

 

 

 

Están: 

Valentina, Martín González, Moisés, Daniella, Brais, Idaira, Xavi, Emma, Imerio, Manu e 
Nuria (profe), 
Alba, Martín García, Mara, Martín da Silva, Lía, Antón, Alicia, Leo e Martina. 
  

2ºA (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Fa tima (profé), Diégo, Xoél, Zéltia, Nico, Marcos Miranda, Gaél, Manuél, Marcos Souto, 

Noé , Mario, Artai é Naiah.  

Jairo, Lara, Andréa, Rodrigo, Marta, Ainhoa, Uxí a é Xiana.  

A  victoria franquista cólleo en 

Francia, desde onde organizará unha 

operación de rescate para os galegos que 

resistían nas zonas ocupadas, primeiro a 

través de Portugal e logo en barcos con 

destino a América.  

Nun deses barcos, o Ipanema, viaxou 

Florencio xunto con case mil pasaxeiros. 

2ºB (E. PRIMARIA)   
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C ancioneiro da loita galega 
(1943) foi a primeira publica-

ción do Partido Galeguista en México. 
Na obra participaron varios poetas e 
Florencio quixo honrar nela aos seus 
amigos asasinados na Guerra Civil. 
  

 
 

 

 

Están: 

Ainoa, Roi, David, Aléjandro, Noélia é Rubé n. 

Célia, Iris,  A lvaro, Martí n, Yéray é Dolorés,  

3ºA (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Roqué, I kér, Marcos, Hada, Adriana, Alba, Micaéla é Hugo Sa nchéz. 

Gloria, Iago, Hugo Cachéda, Xia n é Daniéla. 

I rmán Alexandre Bóveda, 

abrente da nosa Terra: 
déronche aleivosa morte, 
Galiza ficou maltreita, 
mais, a lus da túa lembranza, 
ten de ser fogueira eterna, 
da túa palabra, a semente, 
xermolará nas conciencias. 
Circio mestre de conductas, 
escintilo de nobreza: 
o espello de claridades, 
que fora a túa vida ergueita, 
para os “Bos e Xenerosos” 
será, decote, bandeira. 
¡Irmán Alexandre Bóveda, 
abrente da nosa Terra! 

 

“Morte de Alexandre Bóveda”.
(Cancioneiro da loita galega, 1943) 
(Fragmento) 

3ºB (E. PRIMARIA) 
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E ntre 1942 e 1953 publícase en 

México a revista Saudade, da que Flo-

rencio é redactor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1944 casa con 

Celia Teijeiro, filla 

de emigrantes gale-

gos, coa que terá 

cinco fillos. 

Están: 

 Nerea, Sara, Nando, Teo, Alexandra, Hugo, Álex, Manu, Adriana e Alba. 

Ángela, Giuliana, Xandre, Carla, Xoán, Leo, Antón e Marina.  

4ºA (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Eva (profe). 

Carla Gómez, Sara, Nico, Tania, Mateo e Alma.  

Iria, Leire, Santi, Dani, Andrea e Darío.  

Carlos, David, Álex e Carla Suárez. 

E n 1953, funda o Padroado da 

Cultura Galega de México, que 
promove diversas iniciativas culturais, 
tales como o programa radiofónico 
Hora de Galicia, que se mantén en 
antena durante case dúas décadas, ou a 
revista Vieiros. 

4ºB (E. PRIMARIA) 
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A  revista Vieros (1959-1968) é 
unha das publicacións máis importan-
tes do Padroado, de contidos interdis-
ciplinares, sempre comprometidos co 
nacionalismo galego.  

 

 
 
 

Están: 

Rafaela, Gabriela, Gloria, Alejandro, Hugo e Daniel. 

César, Ana, Claudia López, Roi e Lucía (profe). 

Carlota, Daniela, Claudia Iglesias e Lucía. 

5ºA (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Paco (profe), Damián, Sofía Pérez, Antía, Pedro e Xoel. 

Sofía Penas, Andrea, Nayra e Íker. 

Uxía, Karla, Brais, Pablo e Adrián. 

G alicia infinda (1963) é o seu 
segundo poemario. Entre moitos outros 
poemas, atopamos algúns dos seus 
crioulos, nos que nos amosa trazos da 
cultura mexicana.  

5ºB (E. PRIMARIA) 
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A gaves de seiva ardente - nai do 
"tequila". Augardente 

de moi esgrevia liñaxe - que ao sangue lle dá  

carraxe. 
Compre, pra o beberricare - limón e sal lle 
botare, 
e, gorenta que gorenta - canta quen co ele se  

quenta.  

O "xarabe tapatío", - ledo coma un  

rechouchío, 
é unha danza rebuldeira, - parenta da  

muiñeira. 
E nun baileo, bailado - e, cos pes, repinicado. 
As pernas das rapaciñas - fan rendas de  

camariñas; 
logo, xionllo no taboado, - o compañeiro  

arrufado 
ralba, co pé, a linda testa - pra lle pór o ramo 
á festa, 
e, do van avencellados, - afástanse,  

namorados. 

 
“Xarabe tapatío”. (Galicia infinda,  
1963) (Fragmento) 

Están: 

Adrián (profe). 

Yerai, Xosé, Santiago Mecías, Alexandre, Samuel, Anxo, Enoc, Juan Pablo e Óscar. 

Santiago Míguez, Iván, Nico, Pedro e Rodrigo. 

Mariña, Antía, Paula, Martina, Ana, Laura e Alba. 

6º (E. PRIMARIA) 
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Están: 

Mada (profe), Noa, Marta, Brais, Bautista, Naiara, Sabela Sánchez, Carmen, Andrea, Lara, Sabela Vilar e Ainoa.  

Samuel Fernández, Jorge, Nicolás, Samuel García, Xoel, Eloi, Adrián Beis, Xián, Adrián Ferro, Pablo, Ramón, Manuel, Éric e Hugo. 

G alicia é infinda! 
Nosa Galicia é máis que toda a Terra. 
Non é xa o cativo currunchiño 
que din escolas vellas. 
Cómprenos desbotar antigos erros 
fillos de mente estreita: 
¡Galicia é infinda!       
 
      
      
 
“Galicia infinda” (Galicia infinda, 
1963) (Fragmento) 

  

1º (E.S.O.) 
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E n Cantarenas (1981) recóllense 
os poemas escritos entre 1934 e 1980. 
Aos xa publicados en Bebedeira, sú-
manse as “Valdeorresas” e as 
“Dionisias”. 
 

 

Están: 

Adria n, Xiana, Néréa Gil, Diana, Néréa Rí os, Martina, Pablo, Daniél, Daniéla, Jaimé é  

José  Barréiro (profé). 

Julia, Fa tima, Lu a, Paula é Carmén. 

2ºA (E.S.O.) 
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Están: 

Diego, Javier, Hugo, Rodrigo, Daniel, Xoel, Damian, Nazareth e Paula. 

Rita (profe), Yago, Sergio, Miguel, Víctor, Carla, Saray e Irene. 

X uro diante dun crucifixo: 
no ribeiro do pai Sil, 
medra o viño máis baril, 
que, gloria do paladar, 
o-o bebelo é comungar- 
"manda mecha no Brasil" 

 
 “Louvores ao godello” Dionisias. 
Cantarelas do viño. (Cantarenas, 1981) 
(Fragmento) 

 
 

2ºB (E.S.O.) 
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O  soño do guieiro (1986) é 
unha obra de defensa do galego, de 
crítica do castrapo e de loita antifascis-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O esquecernos o galego 
para falar en castrapo, 
é coma o choio da toupa 
que os ollos deu por un rabo. 

 
“Cantarelas do castrapo”. (O soño 
do guieiro. 1986) (Fragmento) 

Están: 

Cécilia, Antí a Péréira, Isabél, Daniél, Manuél Garcí a, Iago Calvo, Miguél, Hugo, Brais, Xiana, 

Eva, Névés é Sara. 

Adria n, Manuél Go méz, Luana, Natalia, Susana, Noélia, Christian, Iago Férna ndéz, Antí a 

Férna ndéz, Iria é Olaya. 

3º (E.S.O.) 
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Están: 

Álvaro Jesé, Óscar, Damián, Pablo Martínez e Daniel. 

Agustín, Naiara, Candela, Alejandra, Laura, Antía, Mari Carmen, Iria, Javier, Alejandro e Yago. 

Vania, Lucía, Jacobo e Alexia. 

Xiana, Xoel e Simón. 

Alba e Xabier (profe). 

E mporiso, Daniel, Guieiro noso 
a Galiza é máis forte que o malfado 
e ha de ser, o teu soño, realidade. 
Eis o Voto, que cómpre che fagamos 
pra que, no Alén froreza 
o teu sorrir de BON E XENEROSO. 

 

 
 “O soño do guieiro” (O soño do 
guieiro, 1986) (Fragmento) 

 

 

 

 

Florencio Delgado Gurriarán morre en 
Fair Oaks (California), na casa dun dos 
seus fillos, no ano 1987, despois de 
volver en varias ocasións á súa querida 
terra de Valdeorras. 

4º (E.S.O.) 
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Exposición adicada ao mar  

realizada polo alumnado do  

C.P.I. Camiño de Santiago. (2022) 

Buque Ipanema, no que Florencio Delgado 

Gurriarán tivo que fuxir a México. (1939) 


