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1. Yunque (Lugo, 1931-1932): ficha técnica
TÍTULO:

Yunque

SUBTÍTULO:
LUGAR:

Periódico de vanguardia política. (Este subtítulo desaparece nos números 5 e 6).

Lugo

ANO DE COMEZO:

1931

ANO DE REMATE:

1932. Desaparece por motivos económicos, pois financiábase cos únicos cartos dos
seus responsables e a xenerosa axuda do impresor, Antonio Suárez Gómez.

CRONOLOXÍA DOS NÚMEROS:

nº 1 (14-V-1931), 2 (23-V-1931), 3 (6-VI-1931), 4 (1-V-1932), 5 (25-VII1932), 6 (outono/“otoño”, 1932). A propósito deste número 6, escribe Alonso Montero: “Tivo
que saír do prelo a primeiros de decembro, pois El pueblo gallego do 8 deste mes ofrece ós
seus lectores o «Madrigal a la ciudad de Santiago» que o xornal declara tomar do número 6 de
Yunque”1.

TOTAL DE NÚMEROS PUBLICADOS:

6

TOTAL DE NÚMEROS REPRODUCIDOS:
FORMATO DE PÁXINA:

6

números 1, 2 e 3: 22 x 32cms.; o número 4: 64 x 44 cms.; os números 5 e 6:

28’3 x 20’2 cms.
NÚMERO DE PÁXINAS:

irregular. Os nos 1, 2 e 3 levan oito páxinas. O nº 4 ten dúas páxinas (sen numerar) de gran formato. O nº 5 vai sen paxinación, pero consta de dezasete páxinas máis cuberta e
contracuberta. O nº 6 vai tamén sen paxinar, aínda que ten trinta e dúas páxinas, máis cuberta e
contracuberta.

DIRECTOR:

habitualmente non figura. Os estudiosos da publicación coinciden en que foi Ánxel Fole
o director. A única constatación que temos diso aparece no número 4 do periódico, nunha nota
a pé de páxina, onde lemos: “dirigió: a. fole”. O deseño das páxinas e a confección dos números estivo ao coidado de Ángel Johan e Francisco Lamas.

REDACTORES:

José Gayoso Veiga, Ángel Johan González, Francisco Lamas.

COLABORADORES LITERARIOS:

Víctor Casas, Corresponsal, Arturo Cuadrado, Álvaro Cunqueiro, Dedalus / (José Barbeito Ramos), Ángel Fole Sánchez / A.Fole / A. F., García Lorca, José Gayoso
Veiga, Aquilino Iglesia Alvariño, Francisco Lamas, J. / X. López Durá, Luis Manteiga / L.M.,
Carlos Martínez Barbeito, Ramón Martínez López, Santiago Montero Díaz, Luis V. F. Pimentel,
María Mercedes V. F. Pimentel, Emilio Pita, L. Santiso Girón, Julio / Xulio Sigüenza, Ernst
Toller, Luis de Veiga / (Ramón Piñeiro).

COLABORADORES ARTÍSTICOS:

Arcadio Romero Boelle, Norah Borges (colaboradora de Alfar e Ronsel),
Manuel Colmeiro, Eiroa, Ángel Johan González, Carlos Maside, Luís Seoane.

IMPRENTA:

os números 1, 2 e 3 están impresos en Tip. del Hijo del Sucr. de Villamarín. Lugo. O nº
4 imprimiuno a Tip. J. Montero; Aguirre, 16, Lugo. O nº 5 fíxose en Antonio Suárez Gómez. Hijo
del Sucr. de A. Villamarín; Armañá, 2, Lugo. O nº 6 fíxoo a Tip. del Hijo de A. Suárez Sal. Sucr.
de A. Villamarín; Armañá, 2, Lugo.

1

Xesús Alonso Montero, “Prólogo á edición facsímile do número 6 de Yunque”, anexo do libro Ánxel Fole. Día das Letras Galegas
1997, Universidade de Santiago de Compostela, 1997, p. 3.
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ENDEREZO DE ADMINISTRACIÓN:
VENDA E SUBSCRICIÓN:

rúa Armañá, 2 (Lugo).

José Torrón, Plaza de la República, 14 (Lugo).

PERIODICIDADE:

irregular, o mesmo que o formato das páxinas ou o número de páxinas de cada
número. En 1931 tira tres números nos meses de maio e xuño. En 1932 tira outros tres números nos meses de maio (Festa do Traballo), xullo (Día de Galicia) e no outono (seguramente, a
comezos de decembro).
PREZO:

os números 1, 2, 3 e 4, 0’10 cts.,
nº 5, 0’50 Cts.; nº 6, 1 peseta.

CONTIDOS:

textos –fundamentalmente
de opinión– de asunto político, social
ou cultural (con achegas de creación
literaria). Signos de ideoloxía marxista,
de postulados comunistas; defensa
belixerante da causa republicana e da
República federalista, así como do
galeguismo nacionalista. Actitude crítica con respecto ás forzas políticas
contrarias á República.
LINGUA:

empregan o galego en todas
ou nalgunhas das súas colaboracións
(prosa ou verso): Álvaro Cunqueiro,
No Parque Rosalía de Castro, en Lugo: Romero Boelle, Francisco Lamas, A. Johan e A. Fole.
Ramón Piñeiro (Luís de Veiga), Víctor
Casas, X. López Durá, Francisco Lamas
López, Aquilino Iglesia Alvariño, Federico García Lorca e Xulio Sigüenza. Predomina claramente
o emprego do castelán.
PUBLICIDADE:

non existe. Resulta excepcional a da Librería-Editorial Niké de Santiago de Compostela.

LOCALIZACIÓN:

os números 1, 2 e 3, descubertos por Elvira M. Melián na casa de Francisco Lamas,
en Madrid. Os números de 1932 (4, 5 e 6) na biblioteca da Fundación Fermín Penzol.

TIRAXE:

descoñecemos o dato. Modesto Hermida, (As revistas literarias en Galicia na Segunda
República, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 1987, p.50) apunta que “o número de outono
[6] posiblemente chegara ós oitocentos exemplares”.
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2. Yunque e a vangarda integral
A orixe e o sentido da revista Yunque. Periódico de vanguardia política remóntanse á progresiva toma de conciencia e de belixerancia cultural e ideolóxica da xuventude intelectual lucense
e galega durante a longa Ditadura do Xeneral Primo de Rivera e a transitoria do Xeneral Berenguer, réximes que finalmente non puideron impedir a proclamación da II República o 14 de abril
de 1931. A transición da monarquía ditatorial á democracia republicana contou como animadores
e activistas en Lugo e en Galicia, igual que noutros moitos lugares, con numerosos mozos ilusionados e idealistas, fartos da opresión política, da inxustiza social e do atraso cultural que vivía
España.
Entre esta xuventude comprometida e transformadora, disposta a cambiar o mundo, encontrábase a vangarda política, artística e literaria que creou iniciativas como Yunque, e que protagonizou o titánico esforzo de acabar coa hexemonía da reacción conservadora durante a II República
e de resistir a súa embestida xenocida durante a guerra civil e a Ditadura do Xeneral Franco. Por
isto aquela mocidade foi tan enteiramente perseguida e por isto tantos dos seus membros, en
Lugo, en Galicia e en España, foron asasinados, torturados, encarcerados, desterrados, censurados
e exiliados.

Antecedentes de Yunque
A revista lucense Yunque vén, pois, deste ronsel e, de feito, moitos dos mozos que confluirán
nela coincidiran xa na mesma cidade noutras iniciativas periodísticas inmediatas, como os semanarios ¡Ahora! e Guión, auténticos antecedentes directos do periódico en cuestión2. Mesmo a
revista cultural Ronsel, igualmente lucense, pode considerarse, tanto polo seu espírito renovador
como polos colaboradores que compartiu con Yunque, como un máis antigo antecedente aínda
(databa de 1924), se non fose porque moitos dos promotores da revista que aquí presentamos
consideraban aquela publicación demasiado “descomprometida”, “despolitizada” e mesmo “señoriteira”.
A efervescencia política e cultural da transición entre a Ditadura do Xeneral Primo de Rivera
(caída en 1929) e a proclamación da II República (establecida en 1931) tivo no ano 1930 un inusitado apoxeo de propostas e actividades en toda España (abonda con lembrar o libro dunha atenta testemuña da época, Eduardo de Guzmán, significativamente titulado 1930. Historia de un año
decisivo). E esta efervescencia foi tamén notable entre a mocidade galega e mesmo na de Lugo,
onde abundaban os faladoiros e os proxectos culturais e políticos, aínda que moitos deles esvaecesen, tras interminables discusións noctámbulas, coa cotiá chegada da alba. Así o relata Ánxel
Fole, membro desta mocidade inconformista que moitas veces se reunía na morada luguesa que
compartía cos seus irmáns Salvador e Desiderio no Carril dos Loureiros, e a miúdo tamén no Hielo Bar e no Bar Nemesio:
Se charlaba y discutía con gracia, humor e ingenio. Sofismas, paradojas, “ismos”...
Todo interesaba: literatura, filosofía, ciencia... Cubismo, psicoanálisis,
fenomenología, metapsíquica, geometrías no euclidianas, cuentos de miedo... Todos
pansóficos, parabolanos y fablistantes. (“Trasnochadores de altura”, El Progreso, 1412-1957)

A formación da Organización Republicana de Lugo, plataforma que agrupaba unitariamente a
diversos grupos republicanos lucenses, permitiu que, xa en marzo de 1930, fose creada a revista
¡Ahora!, autodefinida como “Semanario Republicano”. O seu director foi o mozo e activo intelec-

2

Aproximacións ao tema apareceron en Claudio Rodríguez Fer, Ánxel Fole. Vida e obra e, en forma de reportaxe gráfica, Ánxel Fole
1903-1986. Unha fotobiografía, ambos os libros publicados en Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1997.
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tual Avelino López Otero, que había de dedicar salientables esforzos ao periodismo, á poesía e á
política durante a II República. Tratábase dunha publicación vivaz e asequible, dedicada a temas
de Política-Cultura-Información vistos dende a novidosa óptica republicana. O seu oitavo e último
número saiu en abril de 1930, pois a partir de entón pasou a denominarse Guión, para evitar a
duplicidade nominal coa revista Ahora de Madrid.
Tanto en ¡Ahora! como en Guión, que en realidade son a mesma revista con dous nomes sucesivos, confluíron activos políticos republicanos da provincia de Lugo (Rafael de Vega Barrera, José
Díaz-Villamil, César López Otero, Cándido Carreiras, José del Peso Sevillano), así como, aínda que
a miúdo con colaboracións procedentes doutros medios periodísticos, importantes intelectuais
máis ou menos galeguistas (Xaime Quintanilla, Antón e Ramón Villar Ponte, Antón Noriega Varela, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Víctor Casas, Ben-Cho-Shey, Luís Pimentel). A xuventude intelectual do momento estivo representada por Ánxel Fole (que asinaba como Troitiño), Aníbal Otero, Xesús Bal y Gay, Fiz Mosteiro, Julio Ramos, Arturo Cuadrado, Ricardo Carballo Calero,
José María Castroviejo, Luciano García de la Riva, Xosé Otero Espasandín e o propio director, Avelino López Otero (que asinaba como Yó de Aquí e como Abel de Acebedo). E igualmente significativa foi a colaboración artística de Suárez Couto, Ángel Johan e Luís Seoane.
Pero o último número de Guión, publicado en maio de 1931, reflectiu a escisión entre os elementos republicanos moderados, que por certo eran a principal fonte de financiamento do proxecto, e os mozos máis esquerdistas, auténticos autores da revista, que non quixeron someterse á
esixencia de renunciar ao seu moito máis radical espírito crítico. Así, adoptando unha actitude
liquidacionista, o equipo disidente decidiu facer un número de ruptura que, ademais de ser a despedida de Guión, resultou ser o anuncio do nacemento de Yunque.
En efecto, o derradeiro Guión presentouse significativa e provocativamente en vermello con
motivo do Primeiro de Maio de 1931, baixo a denominación de Semanario de Izquierdas en lugar
da ata entón habitual definición como Semanario Republicano. Ademais, baixo a cabeceira figuraba o titular “Número extraordinario Fiesta del Trabajo”, poñendo en evidencia a viraxe socialcomunista e obreirista da publicación.
Nun manifesto dirixido aos lectores, en comuñón co “elemento joven y avanzado”, afírmase a
intención de proseguir, “con verdadera violencia, aunque con justicia, nuestra campaña pro saneamiento ciudadano y propaganda del espíritu nuevo”. Asinan o ilustrador Ángel Johan e outros
intelectuais maioritariamente vinculados a Lugo (José Gayoso Veiga, Ramón Martínez López, Ánxel
Fole, Francisco Lamas, Luís Manteiga, Mauro Varela, Luciano García de la Riva, Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro) e, en menor medida, a Santiago de Compostela (Arturo Cuadrado, Xosé López
Durá, Luís Seoane). Cómpre ter en conta a camaradería e amizade que reinaba entre os mozos
universitarios lucenses e os colegas que encontraron en Santiago, onde Arturo Cuadrado publicaba dende 1932 a revista Resol. Hojilla volandera del pueblo, cuxo último número foi realizado por
Ánxel Fole en Lugo e consagrado “aos escritores da terra luguesa” pouco antes da guerra civil,
pois pretendíase repartir o 25 de xullo de 1936.
O número vermello de Guión contou cun deseño fabril e futurista de Ángel Johan, en liña coa
vangarda soviética, e apareceu ateigado de referencias revolucionarias e proletarias (extractos
sobre a protección social e a instrución pública do Proxecto Robespierre, cita de Engels sobre a
fin do estado, letra da “Internacional”, fragmento sobre a socialización da terra da Constitución
rusa de 1918, artigos sobre a xustiza económica e sobre os dereitos dos fillos ilexítimos da Constitución alemá de 1919, “Manifiesto a los trabajadores de Lugo en 1º de mayo de 1931”, etc.). E na
mesma liña esquerdista estiveron os artigos de Manteiga, Gayoso, Ramos e Lamas, así como o poema “Rojo” de Ánxel Fole, quen o reeditaría, tras a fin do franquismo, case medio século despois,
baixo o título de “Banderas Rojas” (El Progreso, 27-4-1980).
A sección “Último yunque”, de mordaz crítica política, e os propios versos do citado poema de
Fole anticipan xa a entón inminente aparición da cabeceira que se coñecerá coa laboralista denominación de Yunque:
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Cantan, cantan, cantan, cantan
van cantando los obreros,
–oda triunfal de martillos
sobre los yunques batiendo–,
mientras las rojas banderas
abren su cálido vuelo...

A fundación de Yunque
En efecto, consumada a ruptura entre o republicanismo burgués e a esquerda revolucionaria
con este número vermello de Guión, o grupo radical lucense decidiu crear Yunque. Periódico de
vanguardia política, cuxo primeiro número saíu o 14 de maio de 1931, un mes despois de proclamarse a II República, baixo a dirección de Ánxel Fole, aínda que este último dato só se consigna expresamente no número 4. Tal grupo tiña conciencia xeracional, como deixaría claro na
“re-presentación” que fai de si mesmo no cuarto número da revista:
Nosotros que nos llamamos, con legítimo orgullo, «generación de YUNQUE»,
abrimos brecha en la política provincial desde las páginas de «Guión». Cuando
aquel semanario pasó a nuestras manos, dejó su tono desvaído, y el ataque tímido
pasó a ser impetuosa embestida. El último número de «Guión» (1º de Mayo de 1931)
se tiñó de rojo estridente. Esto escandalizó a los señores que lo financiaban.
Entonces lo abandonamos definitivamente y fundamos YUNQUE.

E, tras facer constar a axuda recibida na súa tarefa de “adecentamiento” duns cantos mozos radicados en Santiago (Tobío, Cuadrado, Manteiga, Seoane, Durá), Yunque definíase tamén como un
“aperiódico” identificado cunha “honda labor de rebeldía en la provincia contra los viles mastuerzos que la oprimen”:
Nuestros martillos seguirán machacando valientemente toda suerte de fauna filistea:
mílites fanfarrones, clérigos intrigantes, carcas chabacanos, innobles leguleyos,
repugnantes patanes de la caciquería, etc.

Non en van, o primeiro editorial de Yunque, publicado no seu número 1, declaraba que non
se deterían “ante nada ni ante nadie, por alto que se encuentre” e que ante todo se propuñan contribuír a “modificar el tono conservador que se pretende imponer a la República española y timonearla definitivamente por rumbos de izquierda”. O primeiro parágrafo deste primeiro editorial
deixaba claro o sentido do tránsito do vello Guión ao novo Yunque:
Nace YUNQUE por razón de urbanidad política. Nuestra sensibilidad no podía resistir más tiempo el espíritu, en cierto modo conservador, que se pretendía que tuviese «Guión»: por eso nos separamos. Somos incompatibles con toda idea apoyada en
el fondo turbio de la conveniencia o del egoísmo personal.

Baixo estes parámetros, tratouse de facer un periódico político semanal cun formato similar ao
de Guión, pero só foron capaces de manter tal propósito por tres números, entre maio e xuño de
1931. O cuarto número, en formato tabloide e, polo menos nunha das súas tiradas, en cor vermella, foi xa o dedicado o “1º de mayo de 1932”, e a este seguiron, con contidos máis culturais e
extensos, o do “Día de Galicia” e o de “Otoño” do mesmo ano, este, por certo, publicado xa no
inverno.
Con data de 15 de decembro de 1932 creouse unha “Sociedad Amigos de YUNQUE” que emitiu participacións de dez pesetas para aportar ao seu fondo social e poder así manter a revista,
ademais de sacar adiante uns “Cuadernos YUNQUE” de economía, política, literatura e arte. Non
obstante, non foi posible a continuación. Elvira M. Melián reproduciu no seu libro Para los que
no vieron, no que se recolle a memoria vital de Francisco Lamas, promotor de Yunque que había
ser o último alcalde republicano de Lugo, que a revista se financiaba “con fondos propios, y a ello
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se debieron las irregularidades en la publicación, que funcionaba por dádivas arrebatadas a nuestra penuria”3. No mesmo lugar, recoñécese o amparo do impresor Antonio Suárez Gómez, fillo do
sucesor de A. Villamarín, “cuya imprenta fue para nosotros la
madre generosa que nos arropaba sin pedir recompensa”4.
Seis números, pois, nos dous anos inaugurais da II República –1931
e 1932– foi o balance definitivo de YUNQUE na súa procura da vangarda integral: política, literaria, artística e persoal. Andando o tempo,
a colección completa converteríase nunha reliquia, pois quedou oculta a raíz do terremoto fascista e nin sequera durante a democracia apareceu conservada en ningunha biblioteca ou arquivo públicos, polo
que resultou inaccesible para os estudiosos da prensa literaria da época en Galicia5. Tal desaparición motivou mesmo que Xesús Alonso
Montero fixese chamamentos públicos para dar cos primeiros números ou mesmo que chegase a dubidar da existencia deles6. Mais tanto
o director da revista, Ánxel Fole, como un dos seus promotores, Francisco Lamas, aseguraban que, efectivamente, saíran seis números, e así
tiven ocasión de escoitarllo a ambos persoalmente en varias ocasións
nas que eu mesmo andei en busca de tan ansiado material.
Tras o falecemento de Francisco Lamas en Madrid, o seu arquivo, que atesouraba a cobizada colección completa, foime xenerosamente aberto pola súa propietaria, Elvira M. Melián, coa conformidade de Santiago Lamas, fillo menor do ex-alcalde lucense. A
De esquerda a dereita: A. Fole, A. Johan, o impresor
A. Suárez e Francisco Lamas
eles débese, pois, que esta edición facsímile sexa posible e que se
lograse ofrecer por fin a todos Yunque. Periódico de vanguardia
política, unha vella arela persoal miña e unha reivindicación da Asociación para a Dignificación
das Vítimas do Fascismo, acollida con inmediata e boa disposición polo Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades.

A primeira etapa de Yunque
Os tres números de Yunque de 1931 constitúen unha unidade dabondo diferenciada dos outros
tres, pois son prolongación de Guión na súa concepción da revista como periódico fundamentalmente político e suprapartidario. Os seus ideais claramente republicanos e federalistas, así como
o seu anticaciquismo e antifulanismo, son temas constantemente reiterados na publicación e mesmo obxecto de declaración expresa no número 3:
YUNQUE no es órgano de ningún partido. Ha nacido con el exclusivo designio de
defender la República, posibilitar la autonomía de Galicia, luchar contra el caciquismo y batir sañudamente toda suerte de fulanismos.

Así, nesta primeira etapa, ademais de editoriais, consignas e comentarios por unha República
anticaciquil, de esquerdas e de signo federal, reprodúcense moi significativos documentos políticos: o “Anteproyecto de estatuto de Galicia” (en cuxa elaboración participou Avelino López Ote-

3

Elvira M. Melián, Para los que no vieron. Francisco Lamas López, Memorias del alma lucense republicana, Sada-(A Coruña), Ediciós
do Castro, 2006, p. 48.

4

Ibídem.

5

Modesto Hermida, As revistas literarias en Galicia na Segunda República, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 1987; César Antonio
Molina, Prensa literaria en Galicia (1920-1960), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1989.

6

Xesús Alonso Montero, “Yunque: S.O.S. e algo máis”, Faro de Vigo, 8-8-1980; “Fole e a revista Yunque”, La Voz de Galicia, 6-3-1997;
“Prólogo á edición facsímile do número 6 de Yunque”, anexo do libro Ánxel Fole. Día das Letras Galegas 1997, Universidade de Santiago de Compostela, 1997.

18

Anterior

Inicio

Siguiente

ro), o ideario do Partido Republicano Radical Socialista (promovido en Lugo por Desiderio Fole),
os estatutos da Organización Republicana Gallega Autónoma (da que formou parte Ánxel Fole) e
noticias do Partido Socialista Obrero Español acabado de crear en Rábade (onde exercía de mestra Gabriela Nieto Chaín, esposa de Desiderio e cuñada de Ánxel Fole). Polo demais, a sección
“Metralla” descarga a violencia verbal que o republicanismo moderado non tolerara en Guión.
Os principais artigos, de carácter político e social, son tamén de signo republicano e progresista, insistindo a miúdo na cuestión galeguista, como poñen en evidencia Víctor Casas, Xosé Gayoso Veiga, Ramón Martínez López, Xosé López Durá e Ramón Piñeiro (asinando como Luís de Veiga). De carácter máis xeral e contido dabondo rexeneracionista e mesmo revolucionario son
outros de Francisco Lamas, Xosé López Durá, Ánxel Fole e Luís Manteiga.
Nesta primeira etapa de Yunque non hai máis ilustración que o futurista deseño de Ángel Johan
para a portada nin máis presenza literaria que algunhas prosas líricas non desprovistas de impresións políticas de Luís Pimentel (quen cualifica a Galicia de “pequeñita Rusia”) e de Álvaro Cunqueiro (quen afirma que os galegos só se senten “comunidade pol-o sentimento”), así como o reiterado anuncio dunha obra de Rafael Dieste publicada pola Editorial Niké (quen por certo tamén
avisa dunha próxima tradución de cartas de Lenin, directamente do ruso, polo Dr. Moralejo).
Na súa primeira época, Yunque foi, pois, un verdadeiro periódico de vangarda política, pero na
segunda Yunque será tamén un periódico de vangarda cultural.

A última etapa de Yunque
Os tres números de Yunque de 1932 son os únicos coñecidos, estudados e parcial ou totalmente
reproducidos ata esta edición facsímile. Soamente o número 4 mantén a cabeceira dos números
anteriores, deseñada por Ángel Johan, e incorpora unha obra de Luís Seoane, pero nos dous últimos é o mesmo artista lucense quen deseña ou debuxa as portadas, nas que, moi significativamente, desaparece o subtítulo de Periódico de vanguardia política. Ademais, agora abundarán as
ilustracións de coñecidos artistas galegos, comezando polo propio Ángel Johan nos tres números
e continuando polo tamén lucense Arcadio Romero Boelle, principais colaboradores artísticos da
revista. No último número aparecerán tamén ilustracións de Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Luís
Seoane, e mesmo da arxentina Norah Borges de Torre, así como a reprodución dunha escultura
de Eiroa.
Tamén se incrementarán as colaboracións literarias. Así, apareceron colaboracións poéticas de
escritores galegos como Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Luís Pimentel,
Carlos Martínez Barbeito e Xulio Sigüenza, ademais de traducións do alemán Ernst Toller feitas
por Mercedes Pimentel (irmá do poeta citado). E precisamente neste periódico foi tamén onde se
publicaron por vez primeira, e despois do seu paso por Lugo, versos galegos de Federico García
Lorca, concretamente o “Madrigal a la ciudad de Santiago” no número de Outono de 1932.
En prosa literaria, salienta o artigo de Ánxel Fole “Ultreya. Las veinticuatro horas lucenses de
Mabille de Poncheville”, xa publicado no xornal El Progreso (1-1-1932), e reeditado despois, con
variantes, en numerosas ocasións, pois este texto resultaría ser o fundacional da súa famosa serie
periodística “Cartafolio de Lugo”. Mais tamén aparecerán nestes últimos números de Yunque outras
prosas literarias do propio Fole e de Arturo Cuadrado, Francisco Lamas, Carlos Martínez Barbeito,
“Dédalus” ou Álvaro Cunqueiro.
A reflexión política e social, agora minoritaria, queda en mans dos habituais Luís Manteiga,
Francisco Lamas e Ramón Piñeiro (sempre como Luís de Veiga), pero tamén de Santiago Montero Díaz e Laureano Santiso Girón. Próximo a ela, o variado comentario cultural débese ás plumas de Emilio Pita, que escribe sobre o teatro galego; de Luís Manteiga, que evoca á danzarina
Isadora Duncan, e de Arturo Cuadrado, que trata da pintura de Arturo Souto. Estes artigos, xun-
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to co misceláneo “Signario”, sobre actualidade cultural, de Ánxel Fole, mostran a extraordinaria
atención á diversidade en xéneros, linguas e países desta revista lucense e galega decididamente aberta ao mundo.
A liña ideolóxica desta última etapa de Yunque foi claramente revolucionaria e mesmo filomarxista, pois non en van o número 4, vermello e moi similar ao último número de Guión, concibiuse como conmemorativo do Primeiro de Maio de 1932, incluíu a letra da “Internacional
Comunista” e presentou unha cita do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Proba desta aproximación ao comunismo é, así mesmo, a notoria presenza na revista do intelectual soviético Ilya
Erhenburg, sobre quen escriben Santiago Montero Díaz e Luís Manteiga, ou, sobre todo, o poema “Diana”, de Ánxel Fole, que encabeza o número 4, e que terminaba aludindo implicitamente ao nome da revista:
Rebota, dura y briosa,
la canción vindicativa,
diana del proletario
que sus ímpetus hostiga:
la hoz segará cabezas
como granadas espigas;
el martillo batirá,
sobre el yunque, la mentira;
la estrella de cinco puntas
serenamente escintila.
¡Rojas banderas en marcha
el aire claro fustigan!...

Os poemas comunistas de Ánxel Fole, “Rojo” e “Diana”, obviamente influenciados polo futurista ruso Vladimir Maiakovski, conectan o número vermello de Guión, onde apareceu o primeiro, e o número vermello de Yunque, onde se publicou o segundo, co monográfico sobre o poeta soviético editado, a raíz do seu suicidio en 1930, pola revista marxista Nueva España, no que
se incluíu o obreirista poema de masas “150.000.000”.

Vangarda integral de Yunque
Diríase, pois, que Yunque foi un periódico de vangarda política durante 1931, pero que, en
1932, se converteu tamén nun periódico de vangarda cultural, resultando ser, aínda que modestamente, unha revista de auténtica vangarda integral, como as que animaron os principais movementos de avanzada revolucionaria europea durante o primeiro terzo do século XX.
A súa altura de miras, que tiña carácter universal, non renunciou ao seu lugar, Lugo, nin moito menos á súa conciencia galega, malia que o galego non sexa aínda a lingua habitual nin sequera cando se defende o seu uso ou outros principios galeguistas. Boa proba da progresiva galeguización da revista témola no feito de que, mentres os tres primeiros números, como anteriormente os de ¡Ahora! e os de Guión, aparecen datados en Lugo, os tres últimos sitúanse máis xenericamente en Galicia, a parte de que o quinto conmemora, en portada, de xeito tan preciso como
significativo, o “Día de Galicia”.
Vangarda lucense, vangarda galega, vangarda universal, vangarda integral que debemos recuperar da persecución e do esquecemento a que foi sometida durante a guerra civil, durante o franquismo e durante a súa inmediata consecuencia histórica.
Moitos dos seus protagonistas sufriron en carne propia o liquidacionismo e a represión fascista durante a guerra ou durante a ditadura. Se repasamos os nomes protagonistas dos antecedentes lucenses de Yunque vemos que os irmáns César e Avelino López Otero faleceron a consecuencia dos maltratos morais e físicos padecidos, que Rafael de Vega Barrera foi fusilado tras unha

20

Anterior

Inicio

Siguiente

farsa xudicial, que José Díaz-Villamil resultou abatido a balazos, que Aníbal Otero, Ricardo Carballo Calero e Ramón Piñeiro foron encarcerados e que Ben-Cho-Shey padeceu desterro, sen
esquecer que, entre os non lucenses, Xaime Quintanilla morreu paseado e que Víctor Casas morreu executado. Polo demais, un bo número
dos colaboradores destas empresas moraron –e mesmo algún morreu–
na emigración e no exilio durante o franquismo: Xesús Bal y Gay, Fiz
Mosteiro, Arturo Cuadrado, Xosé Otero Espasandín, Luís Seoane, Emilio Pita, Xosé López Durá... .
Do equipo fundacional de Yunque, Francisco Lamas foi condenado a
cadea perpetua, tras librarse con moitas dificultades da pena de morte;
Ángel Johan foi encarcerado; o impresor, Antonio Suárez, padeceu o
exilio, e Ánxel Fole foi detido e investigado, á parte de que case todos
foron represaliados e depurados, sobre todo laboralmente, dun xeito ou
doutro. E, por suposto, tampouco os colaboradores foráneos se libraron
da represión, como testemuña o emblemático asasinato do poeta andaluz Federico García Lorca.
A fermosa fotografía de 1932 ante a maquinaria da Tipografía aínda
entón coñecida como imprenta Villamarín, situada na rúa Armañá de
Lugo, na que figuran o ilustrador Arcadio Romero Boelle, o director
Francisco Lamas (con bastón) e J. Gayoso Veiga
Ánxel Fole, o promotor Francisco Lamas e o propio impresor Antonio
Suárez, con motivo da publicación do número 5, do que algúns teñen páxinas nas mans, é fiel
testemuño dun tempo de comprometida e esperanzada confianza na mellora de Lugo, de Galicia
e do mundo a través da exposición das artes e das ideas avanzadas. Fóra da imprenta, o grupo
promotor lucense da revista, composto polo deseñador Ángel Johan, que falta na fotografía devandita, máis Arcadio Romero Boelle, Francisco Lamas e Ánxel Fole aparece así mesmo noutra igualmente bela instantánea no Parque Rosalía de Castro de Lugo. Ambas fotografías foron publicadas
na prensa e nos libros sobre Fole e Lamas xa citados, pero no arquivo deste último, que me foi
aberto por Elvira M. Melián, atopei cinco imaxes descoñecidas relacionadas coa revista que se
publican por primeira vez acompañando a presente edición facsímile de Yunque, malia que en
dúas delas Fole aparece ollando un número da coetánea publicación irmá Resol. E a elas cómpre
agregar unha máis na que camiñan xuntos Francisco Lamas e Xosé Gayoso Veiga, ambos colaboradores do Guión vermello e de Yunque.
A morte acontece no pasado porque a vida pertence ao futuro. Matáronos, encarceráronos,
expulsáronos, silenciáronos, mais aquí están de novo as súas voces e as súas imaxes inmorrentes,
para sempre entre nós, libres e vivas.
Claudio Rodríguez Fer
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3. Yunque nos contextos de prensa galega e luguesa
Ata a publicación desta edición facsimilar de Yunque, “periódico de vanguardia política” que
na cidade de Lugo dirixiu Ánxel Fole e que entre 1931 e 1932 tirou un total de 6 números, o coñecemento das súas páxinas foi incompleto. Diferentes tentativas de procura de varios números que
podían ser anteriores ou posteriores ao ano 1932 –ano do que se coñecían tres números– non
deron resultado ningún, malia os esforzos por completar a xeira da publicación. Así, Modesto Hermida, cun traballo pioneiro e moi meritorio, confesa non ter nada novo que dicir7 sobre outros
posibles números do periódico malia os seus contactos con Francisco Lamas, médico lugués que
vivía en Madrid dende 1946, pero que fora un dos promotores e colaboradores de Yunque, amigo de Fole e integrante do grupo de mozos –universitarios moitos deles– que no Lugo provinciano da II República estimularon moi criticamente a vida literaria, a actividade xornalística e a actualidade política nas páxinas da secuencia de cabeceiras (fondamente interrelacionadas) constituída
por ¡Ahora! (1930), Guión (1930-31) e Yunque (1931-32).
Podemos presentar hoxe o que non puideron (malia o seu moi meritorio labor) nin o citado
Modesto Hermida nin Claudio Rodríguez Fer ou Alonso Montero, aínda que este ofrecera en 1997,
en edición facsimilar, o nº 6 de Yunque (outono, 1932) que, realmente, foi o derradeiro dunha publicación que naceu como “periódico de vanguardia política”, iconoclasta e revolucionario, apaixoado
e radical na defensa de postulados marxistas promovidos polo comunismo, para rematar achegado
á creación literaria, máis variado e plural en temas, estética e ideario. Foi da man de Claudio Rodríguez Fer da que, como inestimable intermediaria, recibimos a colección completa de Yunque, colección que hoxe o lector ten ao seu dispor grazas sobre todo á tarefa de Elvira M. Melián8, que fixo a
descuberta dos tres primeiros números de Yunque. Claudio Rodríguez Fer9, que prologa o traballo
da investigadora, estima que a “confección da revista Yunque” débese, definitivamente, “ao rescate
efectuado por Elvira M. Melián”. Francisco Lamas10, figura tratada no libro da investigadora, califica
o periódico Yunque de “primera publicación decididamente izquierdista de Lugo”.
Asumimos o encargo da súa edición a proposta da Asociación para a Dignificación das Vítimas
do Fascismo, que, en novembro do pasado ano 2005, contactaba co Centro Ramón Piñeiro para
render homenaxe ao poeta e xornalista Avelino López Otero –director de ¡Ahora! (1930) e Guión
(1930-1931), republicano de convición e vítima dos sucesos de 1936– coa edición destes xornais
e así mesmo de Yunque, publicación, esta última, que “conviría editar completa”, petición á que
felizmente podemos dar cumprida resposta neste libro.
Ao pouco tempo de asumir esta iniciativa e non sen máis dunha dúbida para conseguir Yunque “completo”, aparece a colección íntegra daquel periódico na casa madrileña de Francisco
Lamas, que fora alcalde republicano de Lugo en 1936. A colaboración que ofrecía a Asociación
chegou, pois, do seu vicepresidente, Claudio Rodríguez Fer, que fala nestas páxinas de como chegaron ata el a totalidade dos números de Yunque, do que el mesmo escribira que “parece que saíron seis números, tamén en Lugo, entre 1932 e 1934”11, afirmación que completamos coa síntese
do “estado de Yunque” que o mesmo ano 1997 ofrecía Alonso Montero12:
Aínda que estamos a falar do nº 6 de Yunque, desta revista, en realidade, non
coñecemos máis ca tres números, que corresponden a estas datas: 1 de maio de 1932,
Día de Galicia dese ano e “otoño” (decembro) do mesmo ano; este é o único que

7

Modesto Hermida, op.cit , p. 47.

8

Para los que no vieron. Francisco Lamas López, Memorias del alma lucense republicana, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 2006.

9

“Prólogo” a Para los que no vieron..., op.cit , p. 10

10

Op.cit, p. 47. Vx. tamén: Rafael Torres Mulas El Lugo de la diáspora, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 1987, pp. 25-44.

11

Claudio Rodríguez Fer, Anxel Fole. Vida e obra, Vigo, Edicións Xerais, 1997, p. 33

12

Prólogo á edición facsimilar do número 6 de Yunque, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago. Servicio de Publicacións
e Intercambio Científico, p. III.
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consigna o número (¿de orde?). Ninguén, que se saiba, ten batido con exemplares dun
número anterior ó do primeiro de maio nin posterior ó de decembro de 1932.

A comprensión e valoración de Yunque pasa por diferentes contextos, entre eles a panorámica
das publicacións máis ou menos coetáneas que apareceron en Galicia nos anos que van da II
República á guerra civil (1931-1936), calificadas algunhas delas por Fole como “simpáticas revistas juveniles” e caracterizadas polos seus contidos, que levaban o selo do cultural, pero que puñan
a énfase no literario, no político, no relixioso ou no universitario e docente, liñas case sempre misturadas en diferentes proporcións. En definitiva, compañeiras de viaxe13 de Yunque na primeira
metade da década 1930-1940 foron:
—Galiza. Mondoñedo (1930-33). Poética e despois política. Galeguista. Dirixida e fundada por
Álvaro Cunqueiro.
—Logos. Pontevedra (1931-36). Boletín católico. Publicación fundada e dirixida por Filgueira Valverde e Iglesias Vilarelle. Utiliza exclusivamente a lingua galega. Cultural, literaria e relixiosa.
—Cristal. Pontevedra (1932-33). Revista literaria. Predominio da lírica. Gravados en linóleo. Directores literarios: Juan Vidal Martínez, A. Díaz Herrera, R. Ulloa e Xosé Mª Álvarez Blázquez.
—Universitarios. Santiago (1932-33). Dirixida por Francisco Fernández del Riego. Docente e literaria, cultural e centrada na Universidade de Santiago.
—Resol. Santiago (1932-36). Hojilla volandera del pueblo. Literaria e lírica en especial. Directores:
Arturo Cuadrado, Luis Seoane e, en Lugo, A. Fole, responsable do seu nº 10 (25 de xullo de
1936). Seoane levouna en 1937 a Bos Aires, onde tirou dous números xunto co suplemento El
Bulubú. Antifranquista.
—Erte....!. Ferrol (1933). Boletín galeguista. Director, N. García Pereira. Entre política e literario-cultural.
—Máis!. Santiago (1933). Folla da “Vanguarda Nazonalista Galega”. Dirixida por Álvaro de las
Casas. Política e galeguista radical. Tirou un só número.
—Papel de color (Mondoñedo. Editorial Un. “Oficiña lírica do Leste galego”) (1933-35). Curta serie
de tarxetóns poéticos creada e dirixida por Álvaro Cunqueiro e continuada posteriormente en
Frol de Diversos.
Nos anos 1934-35 apareceron cabeceiras tan coñecidas como a do boletín político Alento (Santiago, 1934-35), creado e dirixido por Álvaro de las Casas; Spes (Pontevedra, 1934-47), voceira da
mocidade da Acción Católica de Pontevedra e dirixida ata 1947 por G. Méndez Rodríguez; Ser
(Santiago, 1935), “Semanario gallego de izquierdas” que dirixiu Ramón Suárez Picallo e que adoptou un claro compromiso galeguista; P.A.N. (Madrid, 1935), “Revista epistolar y de ensayos”, dirixida por Xosé Otero Espasandín e na que colaboraron numerosos escritores galegos que vivían
en Madrid, e Guieiro (Ourense, 1935-36), “Outavoz patriótico da F.M.G.” de Ourense, nacionalista radical e combativa.
A esta panorámica, á que seguiron as publicacións xurdidas nos anos da guerra civil (1936-39)
(El Miliciano Gallego, Misión, Nueva Galicia, Nova Galiza, Galicia Libre e outras), hai que engadir outra, xeograficamente máis limitada: a de prensa luguesa14 da II República na que Yunque se

13

Contamos hoxe con edicións facsimilares de Galiza, Cristal, Papel de Color, Resol e Universitarios, publicadas polo Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades entre 1994 e 2006.
14

Sobre a prensa luguesa pódense consultar, entre outros: José Altabella Hernández, “El periodismo lucense hasta nuestros días”, en
El Progreso, Lugo, (17-VIII-1958), pp. 23-24; Uxío Carré Aldao, Monografía historica acerca del periodismo Lucense, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, 1991; Mª Paz Teijeira e María de la Torre, A prensa en Lugo, dous séculos de historia, Deputación Provincial
de Lugo, 1997.
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insire. Trátase agora daquela prensa diaria ou semanal movida e orientada por idearios políticos
e intereses diverxentes ou sostida por núcleos liberais, conservadores, monárquicos, republicanos,
católicos, etc., que mantiveron cabeceiras propias (algunhas como La República explicitan con
claridade a súa filiación), que se enfrontaron ás veces de forma polémica e animaron a vida política e cultural luguesa. Por certo que nalgunhas destas cabeceiras están sinaturas presentes en
Yunque, a de Ánxel Fole entre outras.
Circulaba nos anos 1931-35 un xornal que sobrevive aínda hoxe como o máis emblemático de
Lugo, El Progreso, que aparecera en 1908 e que se proclamaba “Diario Liberal”. Fundador e propietario deste diario foi Purificación de Cora (don Puro de Cora); Xosé Gayoso, Antonio de Cora e o
mesmo don Puro foron os seus primeiros directores. Fole publicou en 1928 as súas máis temperás
colaboracións xornalísticas aquí e con posterioridade faría do xornal algo así como a súa segunda
casa, na que desenvolvería un estensísimo labor literario-cultural e mesmo deseñaría unha longa e
amena crónica de Lugo cidade. A. Cunqueiro, C. Fernández de La Vega, Trapero Pardo, F. Fernández del Riego e Luís Pimentel colaboraron, entre moitos outros, nas súas páxinas.
Pero no mesmo ano 1928 publicaba Fole o seu primeiro artigo xornalístico (versaba sobre o
poeta Rafael Alberti) que aparecía en La Provincia, “Diario de información y de intereses generales”, liberal-conservador, (F. Lamas foi un dos seus redactores) cuxa xeira cruza os anos vinte e ao
fin desa década debeu rematar. Nilo Fernández Castro foi o seu director.
Precisamente a La Voz de la Verdad alude ¡Ahora!, nº 2 (23-III-1930) nun solto no que lemos:
“También agradecemos a La Voz de la Verdad su silencio”, declaración irónica e reveladora dos
ben diferentes posicionamentos ideolóxicos das dúas cabeceiras da prensa luguesa. Pero nese
mesmo escrito, e xa sen ironía, hai unha expresión de gratitude para El Progreso e El Regional15.
Este último nacía en Lugo en 1884, dirixido por Aureliano J. Pereira, e chegaría ata 1931. De ideario rexionalista, amosou interese pola literatura galega, apoiou a creación da Academia Galega e
contou con numerosos e destacados colaboradores, publicando, como folletín, a peza narrativa A
Cruz de Salgueiro, de Xoán Rodríguez López.
Algo anterior foi a xa citada La Voz de la Verdad (1910-1937), o “Diario católico” e antiliberal
que comezou a dirixir Eugenio Zavala. Foi partidario e defensor da dereita política (da agrupada
na CEDA) e naceu por iniciativa das Damas de la Buena Prensa de Lugo, recibindo despois o
apoio da Editorial Católica Lucense. Nos anos vinte circulaban na cidade luguesa El Progreso, La
Provincia e La Voz de la Verdad.
Nos anos trinta xorde, baixo a dirección de Juan A. Correa Calderón, Vanguardia Gallega (1931-1933),
subtitulada “Diario de la República” e fundada por Evaristo e Juan Antonio Correa Calderón. Colaboradores das súas páxinas como L. Pimentel, Víctor Casas ou Alexandre Bóveda comparecen tamén en
Guión ou Yunque, pero tamén Castelao, Otero Pedrayo ou Valentín Paz Andrade foran os seus colaboradores. Cultura, educación ou economía foron preocupacións fundamentais deste diario.
Menos preciso é o coñecemento que temos de La República (1932-36), voceiro do partido
Unión Republicana e, en parte, coetáneo de Yunque, o mesmo que Alborada (1931-36), subtitulado “Diario de Galicia” e de clara tendencia monárquica. “Dios, España y Galicia” foi a súa aposta particular. En fin, tamén nestes anos trinta tiveron curta xeira cabeceiras como Labor (1933),
voceiro das organizacións campesiñas de Lugo, e Mundo de Ahora (1933-34), fundado por Antonio López Acuña, de ideario católico e actitude radical, que foi órgano de expresión da Xuventude da Unión Rexional de Dereitas.
Pouco ou nada sabemos daquela revista Horizontes que cita Rodríguez Fer16, na que, seguramente polos anos de Guión e Yunque, deu saída Fole ao seu espírito revolucionario, ao seu ache-
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María X. Rodríguez Valcárcel: Lingua e Literatura en “El Regional”. Santiago, Lea, 1993.

16

Claudio Rodríguez Fer, op.cit, p. 31
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gamento ás propostas do marxismo e do comunismo, aos seus ataques ás boas conciencias burguesas, católicas e benpensantes da cidade luguesa. Serviuse para tal fin do pseudónimo “Bacurín” (inspirado na toponimia luguesa), certamente fácil de confundir con Bakunin, polo que o
escritor lle insistía a Carlos Casares: “Si señor, Bacurín”, cualificando aqueles seus artigos de
“Demagóxicos...moi forzados. Non estaba un no seu sitio”17.

Arredor de ¡Ahora! e Guión
Un lugar aparte, pola súa moi directa relación con Yunque, merecen o par de cabeceiras ¡Ahora! (1930) - Guión (1930-31). ¡Ahora! era un “semanario republicano” voceiro da ORGA de Lugo
na que Fole militou por un tempo para deseguido pasar ao Partido Republicano Radical Socialista
e despois ao Partido Galeguista. Dirixido polo xornalista e poeta Avelino López Otero (1903-1936),
¡Ahora!, que tirou oito números, centrouse en temas de Política-Cultura-Información. O prezo do
exemplar era 15 cts. nos dous casos. A xeira das dúas cabeceiras dirixidas por López Otero foi certamente moi curta. Pola contra, é significativa e relevante a nómina dos seus colaboradores: Xesús
Bal y Gay, Aníbal Otero, Enrique Ramos, Avelino López Otero, M. Sariñena, César López Otero,
Otero Pedrayo, Ramón Villar Ponte, Vicente Risco, R. Carballo Calero, Ángel Revilla, J. García Labella, Rafael de Vega Barrera, José Mª Castroviejo, Ben-Cho-Shey, Xaime Quintanilla, Antón Villar Ponte, Suárez Couto, Xosé Otero Espasandín, José del Peso Sevillano, Cándido Carreiras, Fiz Mosteiro,
Julio Ramos, José Díaz-Villamil, Mauro Varela, B. M. Gómez Otero, R. Pazos Jiménez, Luciano García de la Riva, José Lourido, F. Tornés Serra, Cástor Carballeda, Juan Carballeira, etc.
Xunto aos xa citados debemos facer mención doutros que reaparecerán en Yunque: L. Pimentel,
A. Fole (Troitiño), Luís Manteiga, Francisco Lamas, Romero Boelle, Ángel Johan, Luís Seoane, Víctor Casas, Arturo Cuadrado, Pepe Gayoso, Ramón Martínez López ou Xosé López Durá. Polo que
atinxe os pseudónimos citemos: Dedalus (seguramente José Barbeito Ramos, aínda que se ten falado de Vicente Risco), Troitiño (A. Fole, como xa dixemos), Yó de aquí (Avelino López Otero, que
empregou tamén o de Abel de Acevedo) e outros como El Duende, Cauterio e Incrédulo. En definitiva, dende o prezo ata o formato, dende o subtítulo ata o enderezo da redacción e administración, dende o director ata un considerable grupo de colaboradores, dende o número de páxinas
ata a tipografía dalgunhas cabeceiras e as liñas centrais dos contidos, de carácter político, social e
cultural e aínda a numeración correlativa dos números das dúas cabeceiras fan de ¡Ahora! e Guión
unha unidade que, co engadido de Yunque, posúe a seguinte secuencia cronolóxico-numérica:
a) ¡Ahora!: do nº 1 (16-III-1930) ao nº 8 (4-V-1930).
b) Guión: do nº 9 (11-V-1930) ao nº 15 (22-VI-1930) –Extra con motivo da Festa do Traballo
(1-V-1931).
c) Yunque: do nº 1 (14-V-1931) ao nº 6 (outono 1932).
Como ¡Ahora! e mais Guión son claros precedentes de Yunque, non estará de máis facer algunhas
observacións froito da consulta directa dalgúns números deses semanarios republicanos que dirixiu Avelino López Otero e que, como dixemos, foron a mesma e única publicación, circunstancia
que se pon de relevo no nº 8 de ¡Ahora! (4-V-1930) no que en primeira páxina, nunha viñeta de
Ángel Johan, lemos: “AHORA... GUIÓN... el periódico cambia de nombre, pero nada más que de
nombre”, advertencia que se reitera na derradeira páxina: “Este periódico, a partir del próximo
número, aparecerá con otro nombre: GUION”, matizando deseguido o motivo do cambio de cabeceira: “Don Luis Montiel, propietario de «Estampa», nos participa que el título «¡Ahora!» está registrado a su favor como nombre comercial y para un diario madrileño que se publicará en breve.”
Xa falamos das claves que confirman plenamente a unicidade das dúas cabeceiras. Nesa liña
podemos engadir que non varían as seccións –informativas ou de opinión– que ¡Ahora! mantiña:
17

Carlos Casares, Conversas con Ánxel Fole, Vigo, Galaxia, 1984, p. 41.

25

Anterior

Inicio

Siguiente

“Vida agraria”, “Coplillas”, “Lucus Augusti”, “Libros y revistas”, “Editoriales”, “La Provincia”, “Folletones” e algunha máis. Tamén hai –como xa anotamos– a mesma nómina de colaboradores, dos
que unha parte significativa ingresa en Yunque.
Estamos, fundamentalmente (unificando as dúas cabeceiras), ante un semanario republicano
que nace un ano antes da proclamación da II República e que declara a súa filiación e a súa liña
de actuación: “nos hallamos hoy al servicio de al República” (Guión, nº 15, de 22-VI-1930, p. 1),
polo que son cotiás as informacións referidas á Alianza Republicana. Outras significativas presenzas son as das Irmandades da Fala e do Partido Socialista.
O galeguismo de signo autonomista e federalista, que en Fiz Mosteiro (sección “Pregóns
galeguistas”) rexeita o separatismo, ten aquí unha canle afirmada, evidente, pero certamente
subsidiaria. O uso da lingua está limitado a algún comunicado das Irmandades ou ás colaboracións de Fiz Mosteiro, R. Villar Ponte, Ben-Cho-Shey e Otero Espasandín. Irrelevantes son as
achegas de creación literaria; pola contra, son máis significativas as informacións culturais
sobre libros e revistas, actos da vida literaria (conferencias, presentacións) e tamén novidades
de cine, teatro e espectáculos diversos con atención especial á capital da provincia. No entanto, o marco informativo non é só local, senón rexional e nacional aínda, con particular dedicación ao ámbito lugués-galego (“La Provincia” luguesa posúe unha sección de seu).
A defensa da República, os ataques á Ditadura –á de Primo de Rivera e á posterior do goberno do xeneral Berenguer–, a actualidade das agrupacións republicanas, a preocupación polo agro
galego, os ataques ao caciquismo, a atención á Universidade de Santiago e ás actividades da F.U.E.,
a crítica das imposicións da censura política, a confesión da fe democrática, os comentarios e
informacións de agrupacións políticas e sindicais de ámbito local ou nacional, as noticias do mundo obreiro, os artigos de carácter anticlerical e antimonárquico, as propostas de novas eleccións
son as constantes que inspiran este semanario (sexa ¡Ahora! ou Guión) onde o peso da información e a actitude crítica e reivindicativa dende a radical liberdade de opinión e información son
algúns do seus máis salientables sinais de identidade.
A crítica a puntuais feitos e personaxes da política nacional ou local, en ton satírico-burlesco, é
a función das “Coplillas” de Yó de aquí, que non é senón o propio director do semanario, Avelino López Otero18. O mundo agrario, tamén con sección propia, ten unha segunda e sorpresiva
canle de manifestación no folletón de B. M. Gómez Otero, pero a súa actualidade aparece en
varias informacións breves.
O frecuente “visado pola censura” dá pé aos múltiplos xuízos que ven no goberno de Berenguer unha continuación da ditadura primorriverista, polo que a conclusión das multas e suspensións de que son obxecto os medios de prensa e algúns políticos non é senón que “Continuamos
viviendo en régimen dictatorial” (¡Ahora!, nº 2, 23-III-1930). No mesmo número ocupa ampla
extensión a noticia da morte de Primo de Rivera.
En fin, a nota de acuse de recepción que ¡Ahora! publica, fala da oposición na prensa lucense:
dunha banda, El Progreso e El Regional saúdan o novo colega; doutra La Voz de la Verdad silencia a súa aparición. En calquera caso, estamos diante dunha plataforma que apoia a chegada da
República, consciente dos moitos problemas e dificultades que se presentarán, e dende unha actitude de vixía crítica do día a día, da actualidade. Trátase de facer política dende a idea de República, dende a liberdade e dende a fe no futuro. Política como cultura, porque tamén a política é
problema de cultura que require acción, pragmatismo, solucións para os vellos problemas e traballo para a consolidación da vida democrática.

18

Sobre a vida e obra de Avelino López Otero, vx.: Claudio Rodríguez Fer, A literatura galega durante a Guerra Civil, Vigo, Edicións
Xerais, 1994, pp. 111-114.
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4. De periódico político a periódico literario.
O periódico Yunque, que agora recuperamos para a súa difusión, sae do prelo o 14 de maio
de 1931 levado por un grupo de mozos de Lugo e Santiago de Compostela que constituían a sección máis esquerdista do xornal Guión, “Semanario republicano de Política-Cultura-Información”
no que colaboran desde o seu nacemento ata o primeiro de maio de 1931. Nesta data prodúcese
a escisión dalgúns dos membros desta empresa editorial e nace a “xeración Yunque”19, formada,
entre outros, por Ánxel Fole, Francisco Lamas, López Durá ou Martínez López. Neste último número de Guión (1º de Maio de 1931) xa se evidencia
un cambio de ton, sendo moi significativo o feito de
mudaren o subtítulo “Semanario republicano” e
mesmo o formato do periódico. Catorce días máis
tarde aparece a primeira entrega de Yunque onde,
a través do editorial (p. 2), se explica o motivo que
os levou a abandonar a publicación anterior:
Nace Y UNQUE por razón de urbanidad
política. Nuestra sensibilidad no podía
resistir más tiempo el espíritu en cierto modo
conservador que se pretendía que tuviese
“Guión” por eso nos separamos.

Declárase tamén, neste editorial inaugural, que
Yunque será un periódico político que tentará acabar co ton conservador que se pretende impor á
Homes de Yunque: Romero Boelle, A. Johan, F. Lamas
República española. E certamente así será, especiale A. Fole, que está a ler Resol
mente nos catro primeiros números, que se caracterizan pola presenza de artigos de marcada filiación esquerdista. Os números restantes (5 e 6) supoñen unha ruptura plena con respecto aos anteriores xa que, agás algunhas colaboracións de Luís
Manteiga ou de Santiso Girón, encontramos unha revista literaria onde se reproducen textos de
autores significativos da literatura galega e que abandona case por completo o ton reivindicativo.
Alén desta transformación temática, tamén se aprecian diferenzas no que respecta ao formato e
número de páxinas.
Podemos, por tanto, establecer dúas etapas nesta publicación, tendo en conta a evolución do seu
contido, nun percorrido que vai desde o período político e combativo ata o periódico case estritamente literario, aínda que no número 6 advirtamos artigos políticos de Ramón Piñeiro e Santiso Girón.

Primeira etapa
O número 1 de Yunque (14-V-1931) ábrese co revelador “editoriales”, que pon en evidencia a
radicalización das posturas que defenderán a través das páxinas desta publicación os seus fundadores, figuras que durante os anos da II República xogaron un papel moi notable, sendo a maioría destes mozos perseguidos desde 1936 e, nalgúns casos, asasinados polas súas ideas políticas.
Entre outros, é salientable un texto de Víctor Casas, “galicia20 ante o momento autual”, que
expón as mudanzas experimentadas tras a instauración da República en Galicia, considerándoas
inconclusas ata a chegada do Estatuto de Autonomía:

19

No nº 4 (1 de maio de 1932) os fundadores desta publicación declaran o seguinte: “Nosotros que nos llamamos, con legítimo orgullo, «generación Yunque»”.

20
O anómalo e xeralizado uso de minúsculas onde a norma ortográfica pide maiúsculas é un signo transgresor no particular ámbito
da grafía destas páxinas que, neste sentido, están na liña do deseño gráfico ruso e alemán da época.
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Fai falla agora que nos dispoñamos a abranguer o trunfo compreto e definitivo. Ese
trunfo será cando teñamos conquerida a constitución legal da Repúbrica federal
hespañola e a autonomía integral de Galicia.

O sentimento nacionalista-federalista estará presente nas páxinas de Yunque, sendo significativo neste número inicial o feito de reproduciren o anteproxecto do Estatuto de Galicia elaborado
polo Seminario de Estudos Galegos, así como o artigo de Gayoso Veiga, que critica a algúns
“socialeros de Lugo” por consideraren que o “autonomismo, regionalismo=negación de internacionalismo, universalidad, tendencia a unir todas las razas y naciones”, afirmación que el considera “Tópico y falacia”.
É de comprida mención tamén o escrito titulado “Después de todo lo pasado, cura y renovación”,
de Francisco Lamas, o cal insiste na necesidade de formar persoas autónomas e críticas, como única
solución para acabar co analfabetismo e ignorancia que truncaban o progreso do Estado. Aínda sendo maioritarias as achegas puramente políticas, Luís Pimentel colabora cun artigo de marcada denuncia social a través dun texto en prosa cun carácter máis literario que rompe, en certa medida, coa
tónica dominante no periódico. Destacable é tamén a sección “Metralla”, que se continuará en todos
o números de Yunque, agás nos dous últimos, e que se caracteriza por unha aceda ironía e un ataque contra os reaccionarios da época, centrándose sobre todo en personaxes do Lugo do momento.
Así as cousas, faise patente desde o comezo da publicación a orientación política que defenden estes mozos de Lugo e Santiago. Seguen na liña republicana que caracterizaba Guión e a súa
antecesora ¡Ahora!, aínda que desde unha posición máis revolucionaria e progresista, cunha
defensa en xeral do federalismo, tendo presente sempre os intereses de Galicia.
Doutra banda, resulta lóxico que neste periódico que nace con vontade política aparezan anuncios
sobre chamamentos, reunións ou outros actos organizados durante a República, tal e como o lector
pode observar na páxina 2, no artigo titulado “una significativa convocatoria”.
Iníciase o número 2 de Yunque, ao igual que o anterior, coa sección “editoriales”, onde se
comenta, entre outros asuntos, a necesidade da unión dos partidos republicanos con vista ás eleccións que se celebrarían proximamente. J. López Durá incide de novo no tema da educación –como
fixera Francisco Lamas– co artigo “sobre la caracterología del actual estudiante de Derecho: un
fenómeno altamente sugestivo”, aínda que neste caso centrándose no ensino universitario, concretamente no relativo á avogacía. López Durá dá conta da necesidade de formar non simples avogados, senón persoas con conciencia social. Este tipo de declaracións revelan a fe que estes homes
depositaban no pobo como medio para erradicar a situación que se arrastraba desde a ditadura.
Tamén fican reflectidas as inquietudes deste colectivo nas palabras de Ánxel Fole que, partindo dun escrito de Rafael Dieste –publicado en Crisol21–, invita a mocidade galega a “instar al poder
público a que expulse de sus feudos, durante el período electoral, a todos los caciques”.
Na liña dos artigos de temática política e social encádrase o de Ramón Martínez López, quen
desde unha posición galeguista fai unha crítica ao centralismo na súa colaboración “varias mentiras y una verdad”. Achamos tamén neste número dous artigos en que se comentan accións levadas a cabo pola Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) en Palas de Rei e a presentación da nova “Agrupación Socialista” creada en Rábade.
O carácter político que caracteriza Yunque, québrase –ao igual que no número anterior fixera
con Pimentel– coa colaboración de Álvaro Cunqueiro “arredor de nós. Seitura inicial” que, a través dos ollos dun home que observa con atención a paisaxe, fai unha chamada á unidade e ás
expectativas dos novos tempos.

21
Crisol nace o 4 de abril de 1931 baixo a inspiración de José Mª Urgoiti e Ortega y Gasset, convertido posteriormente nun dos diarios máis respectados de Madrid.
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O extracto do ideario do partido republicano radical socialista que inicia o seguinte número de
Yunque (o nº 3), a reprodución dos “Estatutos de la Organización Republicana Galega de la Provincia de Lugo (ORGA)” ou a sección “metralla”, son reveladores do predominio de colaboracións
de filiación política que seguen a ser unha constante.
López Durá, co seu artigo “a autualidade galega. rexionalismo e internazonalismo”, abre un
debate que continuará noutros números de Yunque, sobre a defensa do nacionalismo ou do
internacionalismo. Mostra disto é tamén unha das consignas que aparecen na mesma páxina:
“La República unitaria, es tan absurda como la misma monarquía. La realidad española, reclama
la implantación de la República federal”. Luís Manteiga chama á loita, á revolución en “después
del silencio conminación a la lucha” e Luís de Veiga (Ramón Piñeiro) en “política de contido”
chama a atención sobre o feito de non abandonar a loita unha vez conseguido o triunfo da
República, pois tal e como el di “a verdadeira laboura escomenza agora, a laboura de remoción
das bases sociaes, de destruizón dos poderes de feito mais tiránicos e mais difíciles de desarreigar do que os ministros do vello réxime das suas cadeiras de mangoneo”.
Enlazando co número anterior –o número 2– onde se presentaba a nova “Agrupación socialista” de Rábade, exponse agora o seu ideario, ademais doutras cuestións como o número de membros ou os candidatos a ocupar determinados postos dentro da agrupación. Alén disto, aparecen
ao longo de todo este número anuncios informativos sobre a constitución de “el nuevo ayuntamiento”, sobre os próximos actos que organiza a ORGA ou arredor da asamblea celebrada na
Coruña, onde se debatiron cuestións relativas ao estatuto.
O número 4 de Yunque, considerado durante moitos anos como o número inicial, ten un formato superior e un deseño diferente aos restantes. Ademais, o feito de conter un artigo co título
de “re-presentación” levou a pensar a estudiosos das nosas letras, entre eles Alonso Montero ou
Claudio Rodríguez Fer, que este era o primeiro número do periódico, xa que se observan afirmacións como as seguintes: “el último número de Guión (1º de Mayo de 1931) se tiñó de rojo estridente. Esto escandalizó a los señores que lo financiaban. Entonces lo abandonamos definitivamente, y fundamos YUNQUE”. Mais a verdade é que si é unha “re-presentación”, pois reaparecen
despois dun período de ausencia, agora como xeración, sinalando que: “YUNQUE será algo más
que un periódico (mejor un aperiódico) de vanguardia política”.
Ánxel Fole, que figura neste número como director, –única referencia ao respecto sobre a
dirección deste xornal– introduce a poesía nesta publicación, co texto titulado “Diana”, que
como sinala Modesto Hermida22, é “un cántico ás reivindicacións proletarias e á revolución”.
Evidénciase unha forte defensa do comunismo23, reproducíndose a Internacional Comunista, e
mesmo consignas tiradas do “Manifiesto comunista” de Marx e Engels. Nesta liña encádrase o
artigo de Santiago Montero Díaz –“eremburg y galicia”– no cal comenta o libro España, república de trabajadores, publicado polo escritor ruso Iliá G. Ehrenburg, que comenta a situación
da España do momento sen esquecer Galicia. Reparará nisto Montero Díaz, facendo unha chamada de atención á situación dos galegos esquecidos desde Madrid (“Madrid, en cambio, no
lo conoce. Porque no quiere verlo”) e rematando este artigo cunha esixencia revolucionaria:
Es hora de llevar a los campesinos una conciencia revolucionaria. Demostrarles que
el problema no se resuelve trasladando su esclavitud ni concentrando las energías.
Concentrándolas en las células revolucionarias campesinas. Pero no en emigrar,
sino para hacer la revolución.

Luís Manteiga tamén incide na necesidade de unión e de loita do pobo como solución á situación problemática que atravesaba o país:
22

Modesto Hermida, op. cit., p. 51

23

Aínda que como di Alonso Montero na introdución á edición facsimilar do número 6 de Yunque : “a maior parte dos responsables
e simpatizantes de Yunque (Fole, Manteiga, Seoane, Montero Díaz, Francisco Lamas, Ánxel Xohán...), que non pertencían ó Partido
Comunista nin sequera ó socialista, posuían un certo fervor marxista”.
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Pueblo: no es este gobierno manso y cobarde, el que puede traernos la revolución,
no es tampoco yendo a la calle, a tontas y a locas, como lograrás tus derechos.
Organízate, prepárate, agrúpate, hazte fuerte. Las horas llegan y sólo se puede
aprovechar si hemos sido previsores.

Francisco Lamas e Arturo Cuadrado dedican nestas páxinas unhas palabras ao 1º de Maio –protagonista deste número– e Ramón Martínez López, cun breve artigo de base nacionalista titulado
“deseo”, expón a necesidade de “lograr una España organizada en libres nacionalidades”.
Seguindo a dinámica de Yunque aparece, por última vez, a agresiva e contundente sección
“metralla”. Alén disto, é destacable a colaboración plástica de Seoane “Galiza ergueita” –que é máis
que ilustrativa do seu ideario– e a ornamentación de A. Romero Boelle.

Segunda etapa
Sendo ben perceptible a diminución da temática política no número 5 (25-VII-1932) de Yunque, sorprende así mesmo este número pola ruptura total co número anterior tanto no contido
como no formato. Estamos agora ante unha revista onde predomina a literatura, aínda que esta,
en ocasións, tamén será utilizada como arma ideolóxica na que publican autores importantes das
nosas letras. Neste penúltimo número achamos poemas de Álvaro Cunqueiro (“Poemas do Si i-o
Non”), Aquilino Iglesia Alvariño (“Na oscuridade...”) ou Luís Pimentel (“Horas”). Mais os artigos
de filiación política non desaparecerán completamente, e así Francisco Lamas, en “Ollos mollados”, invita o pobo a loitar xunto cos “galeguistas”, pois será así a única forma de salvar Galicia.
O número ábreo Ánxel Fole con “Ultreya. Las veinticuatro horas lucenses de Mabille de Poncheville”, onde relata a visita do escritor francés a Lugo, e continúa cun artigo de Arturo Cuadrado titulado “Teleflor”, adicado a Gómez del Valle, “poeta, comunista e mártir”24.
Alén dos artigos publicados por Luís Manteiga ou Carlos Martínez Barbeito é de destacar o artigo final de Emilio Pita no que defende un teatro social e comprometido co pobo (“El teatro, por
ser el arma más eficaz de sugestión y acción directa...”).
Este número do 25 de xullo de 1932 contén un encarte complementario que leva por unha parte un poema en galego de Xulio Sigüenza, e pola outra un linóleo de Ánxel Johan.
O sexto e derradeiro número de Yunque, moi en consonancia co anterior, contén colaborarións
poéticas de grande interese, destacando a publicación por vez primeira do “Madrigal a la ciudad
de Santiago” do poeta Federico García Lorca. Carlos Martínez Barbeito participa neste número cos
poemas “Apolitikon” e “Sin Dios”; Luís Pimentel, na liña do simbolismo, colabora con “Oración” I
e II e “Paseo” e Xulio Sigüenza con tres poemas –en galego– sobre a paisaxe. Tamén está presente unha composición do alemán Ernst Toller (“Das schwalbenbuch”) traducido por Mercedes
V. Fernández Pimentel.
A cuestión política é tratada por Luís de Veiga e L. Santiso Girón, debatíndose este último entre
o internacionalismo e o nacionalismo. O aspecto cultural é comentado por Luís Manteiga, que
lembra á bailarina e comunista Isadora Duncan; por Dedalus, que publica unha semblanza do
escritor Ramón Gómez de la Serna, e por Arturo Cuadrado, quen dedica unhas palabras á figura
do pintor Arturo Souto.
Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole colaboran nesta entrega con fragmentos de prosa. O segundo
deles participa de novo na sección “Signario”, que dá noticia das novidades culturais do momento e, xunto co seu amigo Luís Manteiga, pecha Yunque con “Libros”, sección que recolle comen-

24

Título dun artigo publicado por Alonso Montero en Madrygal, n. 2, Madrid, 1999.
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tarios sobre obras de Ehrenburg, mais supomos que a idea destes homes sería ampliar esta sección con outros autores de referencia.
Temos de destacar, no referente á faceta plástica, que estamos diante do número máis ilustrado, pois nel colaboran artistas galegos como Colmeiro, Ángel Johan, Eiroa, Maside, Seoane e
Romero Boelle, alén da arxentina Norah Borges. Anúnciase na páxina final deste número de outono de 1932 a saída duns “Cuadernos Yunque” de economía, política, literatura, arte, etc., mais ata
o momento non temos coñecemento da súa existencia.
Á vista dos seis números de Yunque podemos facer unhas valoracións a modo de conclusión.
Como se dixo ao longo das páxinas precedentes, estamos ante unha publicación que se caracteriza por unha afervoada convocatoria á
participación crítica na vida política
tras o recente triunfo da República,
centrando a atención en Galicia.
Á hora de valorármonos Yunque
debemos ter en conta que, aínda que
os seus creadores denominaran “periódico” a esta publicación –vocábulo que
tamén usamos nós nestas páxinas
introdutorias–, na realidade estamos
máis ben ante un publicación periódica de irregular comparecencia, comprometida e combativa, pro-republicana, socialista, federalista, autonomista e
ata vangardista elaborada por xentes
entusiastas e con anhelo de cambios
sociais e políticos.
En síntese, Yunque. Periódico de
Na imprenta, mirando Yunque: Romero Boelle, Fole, F. Lamas e A. Suárez
vangarda política foi unha publicación
que naceu como froito da ilusión e da
exaltación dun grupo de mozos que, tras a etapa ditatorial primorriverista (1923-1930), viron a
posibilidade de loitar por uns ideais políticos e sociais, nidiamente de esquerdas e revolucionarios, que ata ese momento parecían inviables. Porén, o carácter da publicación foi mudando ata
se converter nunha revista literaria –sen deixar nunca o ton reivindicativo– na que encontramos
un importante grupo de interesantes sinaturas, varias delas –Fole, Cunqueiro, Pimentel, Aquilino
I. Alvariño ou García Lorca– convertidas en voces de primeira liña da literatura galega e da española no caso de Lorca.
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5. Colaboradores de Yunque25
A maior parte dos autores que compoñen a nómina de colaboradores de Yunque estiveron presentes en proxectos previos como ¡Ahora! e Guión e mesmo, nalgúns casos, en Resol.26 Establécese así unha clara liña de continuidade
cos contidos, informacións e obxectivos
destas dúas primeiras publicacións, aínda
que diferenciándose claramente na maior
radicalidade con que son expostos agora
os presupostos políticos e ideolóxicos dos
que parte Yunque.
En total son vinte e dous os colaboradores de Yunque, entre eles só tres recorren á camuflaxe do seu verdadeiro nome
baixo un pseudónimo, trátase de Corresponsal, Dedalus e Luis de Veiga. Deles
unicamente este último é identificable coa
persoa que se agocha tras el: Ramón
Piñeiro López. Caso a destacar é o de
“Dedalus”, pseudónimo sobre o que ten
De novo na imprenta, comezando pola esquerda: A. Suárez, Romero Boelle, A. Fole,
persoa sen identificar, Ángel Johan e Francisco Lamas
habido diferentes intentos de identificación: Fole, Vicente Risco, etc. Recentemente Antonio M. Chaves Cuiñas27 ten sinalado que o nome real oculto baixo “Dedalus” é o de
José Barbeito Ramos, curmán de Carlos Martínez Barbeito:
Arturo debió advertir en mi rostro cierta muestra de perplejidad, como así era,
cuando pronunció con apasionado tono el nombre de Barbeito... Pronto me sentí
aliviado al escuchar «Dedalus es Barbeito como Barbeito es Dedalus»... En un
interesante y emotivo trabajo titulado García Lorca, poeta gallego. Un viaje a
Galicia del cantor de Andalucía, que en El Español (Madrid, 24 de marzo de 1945)
y posteriormente reproducido en Grial (Vigo, número 43) firma Carlos MartínezBarbeito, nos recuerda el autor a su primo, «el penetrante escritor» José Barbeito
Ramos («Dedalus»), «cuya difícil y dolorida sensibilidad comprendió muy bien
(Federico García Lorca), y a quien dedicó el soneto que empieza Árbol de sangre
moja la mañana, publicado días después en la revista Héroe».

No que respecta á lingua empregada nas colaboracións, Yunque é unha publicación que non
manifesta especial interese pola elección lingüística e os textos son publicados tanto en castelán
como en galego, aínda que entre os colaboradores predominan os que empregan unicamente o
castelán. A opción menos frecuente é a da alternancia entre o uso do galego e do castelán, que
só se dá en dous autores. Podemos, pois, realizar unha división dos colaboradores en tres grupos
segundo a lingua que empregan habitualmente:
a) Colaboradores que empregan de xeito exclusivo a lingua galega: Víctor Casas, Álvaro Cunqueiro, Luís de Veiga, Aquilino Iglesia Alvariño, Federico García Lorca e Julio Sigüenza.
b) Colaboradores que participan na publicación con colaboracións unicamente en castelán:

25
Ofrecemos aquí breves referencias biobibliográficas dos colaboradores de Yunque de orixe luguesa ou daqueles que foron amigos do
núcleo responsable da revista.
26

“Un grupo de muchachos muy de hoy no por pedante y epidérmica autodeclaración de modernidad, sino por auténtico imperialismo biológico. –Maside, Cuadrado, Moralejo, Martínez Barbeito–”, en “Magazine «Resol»”, artigo de Dedalus publicado en El Pueblo
Gallego, 24-7-1932, p. 1.
27

Antonio M. Chaves Cuiñas: Resol de ensueños para Arturo Cuadrado, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2004, pp. 83-86.
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Gayoso Veiga, Luis Pimentel, Ramón Martínez López, Ánxel Fole, Corresponsal, Luis Manteiga, Arturo Cuadrado, Santiago Montero Díaz, Emilio Pita, Carlos Martínez Barbeito, L.
Santiso Girón e Dedalus.
c) Colaboradores que alternan o uso do galego e do castelán: Francisco Lamas e J. López Durá.
Os autores que participan na publicación exclusivamente en galego teñen en común algunhas
características: formaren parte do grupo de autores máis reputados sendo, ademais, na súa maior parte poetas (aínda que non exclusivamente), mentres que entre os que realizan as súas colaboracións
en castelán a actividade que é compartida por varios deles é a de xornalista. En definitiva, as colaboracións en galego concéntranse nos textos literarios, principalmente poéticos, fronte as colaboracións
que recollen temas políticos, sociais, etc., que se desenvolven en castelán. Concretando o número total
de colaboracións en cada lingua, aparecen un total de once en galego e vinte e sete en castelán.
Como xa dixemos, algúns dos colaboradores de Yunque xa participaran en publicacións luguesas (ou doutras xeografías galegas) anteriores. Moitos deles contaban con certo recoñecemento
nos anos trinta, mais outros eran uns descoñecidos para o público, aínda que se tratase de profesionais estimables nos seus respectivos campos de traballo; deles, pouco ou nada soubemos ata
hai pouco tempo da súa faceta de xornalistas ou creadores. Deste xeito a recuperación completa
de Yunque é un instrumento útil á hora de completar a listaxe de traballos e proxectos de homes
como Luís Manteiga ou Francisco Lamas entre outros. Velaquí algunhas sinaturas de Yunque das
que só recuperamos trazos da súa presenza naquelas páxinas ou notas bio-bibliográficas de interese, algunhas relativamente pouco coñecidas.

Casas, Víctor (A Coruña, 1900 - Pontevedra, 1936)
A súa vida vai estar ligada desde moi novo ao galeguismo e á participación activa na vida política galega. Forma parte das Irmandades da Fala, sendo administrador do seu voceiro A Nosa Terra,
publicación da que será colaborador activo e na que chegará a ostentar o cargo de director após a
renuncia de Antón Vilar Ponte. O seu compromiso político lévao a ser un dos fundadores do Partido Galeguista e a formar parte do seu Consello Executivo. Tras o estoupido da guerra civil é detido
e condenado a morte por un consello de guerra, sendo executado o 12 de novembro de 1936.

Cuadrado Moure, Arturo28 (Denia, Alicante, 1904 - Bos Aires, 1998)
Nace en terras levantinas, mais despois da morte do seu pai a nai decide regresar cos seus fillos
á súa Galicia natal. Alí arribarán Arturo e os seus irmáns en 1920, a San Lourenzo de Agolada
(Coristanco), onde permanecerán poucos meses, posto que no mesmo ano estarán xa vivindo en
Santiago de Compostela. En Santiago traballará como encargado de protocolo do Concello. Estuda o bacharelato en Noia con Álvaro de las Casas como titor. Desde mozo comeza a colaborar en
distintos xornais e revistas non só galegas, senón tamén de Madrid, Barcelona, Valencia e, mesmo, nas publicacións do exilio: El Pueblo Gallego, El País Gallego, Guión, El Sol, Política, Nueva
Galicia, La Vanguardia, Nova Galiza, El Mercantil, Correo Literario, Galicia Emigrante, etc. Mais
onde ten un papel verdadeiramente sinalado como promotor e principal impulsor do proxecto é
en Resol, publicación á que, porén, el non presenta ningún texto. Asóciase con Xohán Xesús González para a creación da Librería Niké –único anunciante co que contará Yunque–, especializada
en textos marxistas e cun concepto da venta de libros moi particular29.

28

Para unha información máis detallada da biografía de Arturo Cuadrado e importantes referencias a súa participación en Yunque, vx.
Antonio Chaves Cuíñas, op. cit.

29

Para máis información sobre a Librería Niké véxase a edición facsimilar de Resol, hojilla volandera del pueblo/folla voandeira do
pobo, Santiago de Compostela, Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1997, pp. 17-35 e ss.
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Imbuído do ambiente cultural da súa época participará en numerosas tertulias compostelanas nas
que terá ocasión de trabar amizade con Luís Manteiga, Ánxel Fole, Colmeiro, Arturo Souto, Carballo
Calero, Álvaro Cunqueiro, García-Sabell, Fernández del Riego, Ánxel Casal e Luís Seaone. Após a
guerra civil o seu destino estará no exilio, en Bos Aires, onde, novamente con Seoane, porá en marcha numerosos proxectos editoriais revitalizadores da vida cultural galega na diáspora.
Cunqueiro Mora, Álvaro (Mondoñedo, 1911 - Vigo, 1981)
Estuda o bacharelato en Lugo e alí fai amizade con Ánxel Fole e Luís Pimentel; os estudos universitarios realizaraos en Santiago de Compostela, onde é asiduo de tertulias culturais e literarias
e amplía o seu grupo de amizades a Arturo Cuadrado, Ánxel Casal e Luís Seoane entre outros.
Comeza a realizar diferentes colaboracións en prensa (Resol, Universitarios e, por suposto, Yunque) e inicia proxectos publicísticos como Galiza e Papel de Color.
Tres son, unicamente, as súas colaboracións en Yunque. A primeira delas, “Arredor de nós:
seitura inicial” (nº 2, pp. 4-5), é un texto en prosa, un pequeno ensaio no que Cunqueiro reflexiona sobre o home e a adaptación deste ao medio natural galego, á xeografía, ao clima... e,
por riba de todas estas circunstancias, á paisaxe como condicionante do contorno, como caracterizadora da propia psicoloxía dos galegos. O texto achéganos a un Cunqueiro reivindicativo,
que lle sinala directamente ao home galego cales son as súas carencias fundamentais:
Somos un pobo impávido; soio nos sentimos comunidade pol-o sentimento. Por iso,
non dixéramos nunca: Nos somos nos; cáseque non tiñamos a sensazón da unidade, é por iso non percevimos xamais a realidade da armonía. Van vir xeiras, escreve iste home, pra vivir a eito. Non-as podemos vivir soios. Precisamos unha posizón
concreta i-unha xerarquia. Cáseque xerarquia millor que disciprina...

Corresponsal
Nada sabemos do autor que se oculta baixo este tecnicismo xornalístico. En Yunque preséntase unha única colaboración baixo este nome: “Nueva agrupación: los socialistas de Rábade” (nº 2,
p. 8), onde dá conta da constitución o 16 de maio de 1931 dunha “Agrupación Socialista, filial del
Partido Socialista Obrero Español” e recolle o discurso pronunciado polo presidente da Agrupación, Fernando Arias Rodríguez.
Dedalus
Como xa sinalamos, sobre o pseudónimo “Dedalus” ten habido diferentes interpretacións acerca
de quen é a persoa que está detrás del. Algúns identifícano con Vicente Risco; outras interpretacións
argumentan que se trata do propio Ánxel Fole. A que semella máis certeira é a de Antonio M. Chaves, por proceder dunha fonte directamente coñecedora do personaxe –Arturo Cuadrado– que si se
atreve a dilucidar directamente a cuestión de quen está detrás desta sinatura, afirmando que é José
Barbeito Ramos, curmán de Carlos Martínez Barbeito, colaborador tamén de Yunque.
Fole, Ánxel (Lugo, 1903-1986)
Ánxel Fole é unha das figuras máis destacadas das letras galegas. Da súa biografía pouco ou
nada cabe dicir aquí, posto que é de ben coñecida e hai, á disposición de quen o precise, diferentes estudos e obras de referencia con abondosa información30. Esta é a causa principal pola

30
Sobre Ánxel Fole, Vx.: Claudio Rodríguez Fer: A Galicia misteriosa de Ánxel Fole, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 1981; Ánxel
Fole, vida e obra, Vigo, Xerais, 1997; VVAA, Ánxel Fole (1903-1986). Unha fotobiografía, Vigo. Ed. Xerais, 1997; Carlos Casares: Conversas con Ánxel Fole, Vigo, Galaxia, 1984.
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que nos centraremos nos datos biográficos de Fole arredor dos anos 30 e, en concreto, no papel
por el xogado como director de Yunque. Efectivamente, Fole foi o director de Yunque, aínda que
o seu nome non aparece vinculado a este cargo ata o número 4 da publicación. Esta mención ao
cadro directivo é un dos argumentos que teñen sido empregados para afirmar que este número
era, en realidade, o número 1 da publicación, ao estar perdidos os tres primeiros números e non
existir datos claros sobre a periodicidade e data de inicio da mesma.
A grande implicación de Fole no proxecto Yunque, unha revista que, como temos visto, seguía
unha liña política marxista e fortemente crítica e denunciadora que se recollía non só nos textos de
tipo político, –adoutrinadores ou arengatarios– senón tamén nos textos estritamente literarios,
encaixa á perfección coa orientación ideolóxica persoal que Fole mantén durante estes anos (aínda que nunca chegará a militar realmente no comunismo). Froito desta liña revolucionaria é o poema “Diana”, publicado no número 4 de Yunque, que constitúe unha clara continuación da liña
aberta con “Rojo”. Non é Maiakovski o único escritor ruso polo que Ánxel Fole recoñece o seu fervor nesta época; admira, e declárao abertamente, a Fiodor Dostoievski, Maxim Gorki, León Tolstoi
ou Antón Chejov e, en menor medida (aínda que tamén con forte pegada en parte da súa obra), a
Leónidas Andreiev, S. Esenin e Iván Bunin. A identificación co comunismo non se deixa sentir unicamente na súa vertente literaria, a admiración por artistas e personaxes rusos lévao a constantes
referencias nos seus artigos de prensa a músicos, políticos e a diferentes episodios da historia recente da Unión Soviética e das circunstancias socio-políticas que alí se estaban a vivir. Posteriormente
Fole irá distanciándose dos postulados comunistas ata a sinatura do Pacto xermánico-soviético entre
Hitler e Stalin, que o decidirá a afastarse completamente desta liña política.
Nos seus anos de estudante Fole está en Santiago de Compostela –aínda que visitando Lugo
constantemente– cursando Dereito, carreira que non chegará a rematar. Como estudante participa
activamente da FUE, organización cuxos obxectivos fundamentais eran a creación da Facultade de
Filosofía e Letras, dunha cátedra de lingua e literatura galegas na Universidade de Santiago e, en xeral, a modernización e galeguización
da universidade.
García Lorca, Federico (Fuentevaqueros-Granada, 1898-VíznarGranada, 1936)
Os poemas galegos31 de Lorca están relacionados coas súas viaxes a
Galicia, que foron catro, tres delas en 1932. A primeira tivo lugar a
finais de novembro de 1916, cando un Lorca mozo –descoñecido aínda– fixo unha viaxe de estudos a Galicia e visitou Santiago –xunto cun
grupo de compañeiros da Facultade de Letras e Dereito da Universidade de Granada– para marchar despois á Coruña e Lugo. A comezos de
maio de 1932 chegou a instancias dos Comités de Cooperación Intelectual galegos e pronunciou varias conferencias. No mes de agosto do
mesmo ano visitou con La Barraca numerosas vilas e cidades galegas,
participando nas actividades teatrais daquela compañía. Novamente os
Comités de Cooperación chamárono para dar conferencias, esta vez en
Pontevedra e Lugo.
Os poemas galegos do escritor son froitos das viaxes de 1932. Yunque adianta o “Madrigal” dedicado á cidade de Santiago (nº 6, outono de 1932) que pouco despois
verá a luz en El Pueblo Gallego (Vigo), Resol (Santiago) e aínda El Sol (Madrid). En galego ou castelán
temos poemas lorquianos en publicacións galegas como Cristal, Resol, Yunque ou El Pueblo Gallego.

31

Sobre esta cuestión, que ten suscitado unha abondosa bibliografía, vx.: José Landeira Yrago, Federico García Lorca y Galicia, Sada/A
Coruña, Ediciós do Castro, 1986, e do mesmo autor, Viaje al sueño del agua (El misterio de los poemas gallegos de García Lorca),
Sada/A Coruña, Ediciós do Castro, 1986.
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Gayoso Veiga, José (Outeiro de Rei-Lugo, 1905 - Lugo, 1995)
A súa inquedanza polos estudos lévao a iniciar diferentes carreiras simultáneas da área de ciencias sen ter chegado a rematar ningunha, aínda que si chega a adquirir unha sólida formación en
diversas especialidades como a Matemática ou a Física que lle valerá para traballar como docente
nun centro privado en Lugo. Colabora coa prensa luguesa da época nalgunhas cabeceiras como
El Progreso e Guión. A súa obra narrativa limítase a un volume onde recolle a crónica do Lugo da
súa época, Coa nosa xente (1973), e a un pequeno conxunto de narracións breves en galego e en
castelán.
Iglesia Alvariño, Aquilino (Seivane-Abadín, 1909 - Santiago de Compostela, 1961)
No ano en que nace Yunque, Iglesia Alvariño está en Ferrol cumprindo co servizo militar e tiña
xa publicado a súa primeira obra, Señardá (1930). Alí coñece a Carballo Calero e entra en contacto con outros intelectuais do momento: Castelao, Otero Pedrayo, Crecente Vega, etc. Chega a
Santiago en 1933 e da man de Álvaro Cunqueiro –a quen xa coñecía dos tempos do seminario en
Mondoñedo– e Luís Manteiga entra no universo literario-cultural santiagués. En Santiago formaliza o seu ingreso no Partido Galeguista e na Federación de Mocedades Galeguistas, impulsado por
Fernández del Riego, e traballa como director de A Nosa Terra durante algúns meses. A súa poética terá gran repercusión non só entre os seus coetáneos, senón tamén con posterioridade. Nos
anos en que nace Yunque, publícase Corazón ao vento (1933), obra da que se extrae a súa colaboración nesta revista (nº 5, sen paxinar).

Lamas López, Francisco32 (Lugo, 1905-Madrid, 1987)
Coñecido principalmente polo seu labor político dentro de Izquierda
Republicana que o levará a ser alcalde de Lugo xusto antes do estoupido do levantamento militar que conduce á guerra civil. Simultaneamente non descoida o seu papel de colaborador e impulsor de diferentes empresas do ámbito cultural, participa con Ánxel Fole, Gayoso
Veiga e outros autores do grupo lugués en proxectos como Guión e
Yunque, que codirixirá xunto con Fole. Xunto con eles un grupo de
escritores e xentes do mundo das artes lucenses comezarán a pór en
marcha diversas iniciativas culturais (cine-clube, conferencias...).
Xa desde unha idade moi temperá se tiña iniciado na lectura dos
autores clásicos galegos, fundamentalmente Rosalía de Castro, cuxos
versos lía xunto cun grupo de amigos en reunións arredor da muralla de Lugo. Esta paixón inicial polos clásicos motivará a invitación
para impartir unha conferencia organizada pola Asociación de Estudiantes del Instituto de Lugo (que titulará “Rosalía de Castro y Curros
Enríquez”) cando ten só dezaseis anos. Pouco despois iniciará a súa
traxectoria no mundo do xornalismo e as colaboracións en diferentes
revistas e proxectos editoriais, época á que se fai referencia nas súas
memorias33:
Al mundo de la prensa le debo el contacto con lucenses como Aquilino Iglesia
Alvariño, Anxel Fole, José Gayoso, y Álvaro Cunqueiro, entre otros. Los influjos de
la Institución Libre de Enseñanza, matizados por un sentimiento galleguista intenso,

32
Podemos atopar máis información sobre a biografía de Francisco Lamas no libro citado con anterioridade, da autoría de Elvira M.
Melián.
33

op. cit, p. 36
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serían nuestros cimientos ideológicos y, aunque con los años sacudidas violentas
habrían de debilitar la fuerza con que declarásemos, no lo hicieron sobre la firmeza
de los mismos.
Defendíamos la fuerza de la vida sobre la tragedia que
constituye el triste éxodo de exisitir, y la vuelta a los cauces
biológicos desde el desequilibrado aturdimiento del
romanticismo mórbido que caracterizó la literatura y la filosofía
del siglo XIX. Defendíamos el equilibrio entre un sentido
humanístico de la religión y la búsqueda de la verdad a través
del conocimiento, y nobleza e idealismo como respuesta a la
blasfemia biológica que es atribuír toda felicidad al sentido
social y materialista de la vida.

En 1931 participa, xunto con Lorenzo Varela e outros intelectuais lucenses, na fundación do Ateneo Popular de Lugo, do que
será nomeado secretario primeiro, mais o proxecto non chegará a
bo termo, sinalando Lamas, entre outros factores, a desidia e a
indiferenza manifestadas polos propios socios. O Ateneo xogaba
un papel oposto ao do Círculo de las Artes, cuxas actividades culturais e membros considerábanse en exceso institucionalizadas e
burocratizadas. Neste momento o grupo do Ateneo comeza a
organizar algunhas actividades xunto con grupos culturais (formais ou non) de Santiago de Compostela. Deste contacto nacerán
colaboracións e proxectos comúns ou máis ou menos simultáneos e o xermolo de parte do equipo de Yunque:
Para la pequeña historia el último número de Yunque publicaría en diciembre de
1932, “El Madrigal a la ciudad de Santiago”, poema inédito de Federico García Lorca.
Injustamente relegado al olvido, casi paralelamente lo haría también Resol, en Santiago,
habiendo comprendido Federico que éramos brazos de un tronco común.34

Sobre Yunque comenta Lamas López nas súas memorias:
...Yunque, la primera publicación decididamente izquierdista de Lugo. Al menos así
nos presentamos el 24 de Mayo de 1931 cuando nos separamos de Guión, en estos
números que algunos dudan que existan, y que mis manos acarician hoy con la
nostalgia impotente ante lo perdido. Textualmente nos definíamos como un periódico
político y social dirigido a modificar el tono conservador que se pretendía imponer a
la República Española y timonearla decididamente con rumbo de izquierda35.

López Durá, X. (A Habana, 1910-México 1973)
Profesor de Dereito Administrativo na Universidade de Santiago, manterá como unha constante
ideolóxica unha grande actividade política que o conducirá a formar parte do Seminario de Estudos Galegos, (dirixindo a sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas) e a ser concelleiro
polo Partido Galeguista en Santiago de Compostela. Tras o comezo da guerra civil vese obrigado a
exiliarse a México, onde exercerá como docente da Universidade de San Nicolás de Hidalgo. Formou parte do consello de redacción da revista Vieiros e manterá vivo o seu compromiso coa política galega ao formar parte do Consello de Galiza e, posteriormente, da Unión do Povo Galego.

34

Elvira M. Melián, op. cit, p. 42.

35

Op. cit, pp. 47-48.
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Manteiga, Luís (Santiago de Compostela, 1903-1949)
As circunstancias familiares da súa primeira infancia e o padecemento desde moi novo de tuberculose condicionan case toda a súa vida. A súa primeira vocación foi a relixiosa, circunstancia derivada do ambiente en que se tiña criado.
Desenvolverá ao longo da súa vida diferentes traballos: empregado de comercio, profesor de
academia –tanto en Lugo como en Ourense–, etc. En Compostela entra en contacto co grupo de
Arturo Cuadrado, Colmeiro, Lois Tobío ou Francisco Fernández del Riego, cos que participa nas
tertulias máis frecuentadas da época, entre elas ás da Librería
Niké, Editorial Nós ou a do Café Español. Nese ambiente coñece a García Lorca durante a visita deste a comezos de maio de
1932 a Santiago de Compostela. Colabora en todas as publicacións da época: Resol, Guión, Yunque, Nós, A Nosa Terra e ten
unha sección fixa (“Pregón”) en El Pueblo Gallego. A nota
común entre todas estas colaboracións é o seu firme compromiso cunha liña política de esquerdas e revolucionaria. Firme
coas súas conviccións, decide poñer en marcha Claridad.
Semanario de Izquierdas de Compostela para toda Galicia,
publicación da que será director36, o compromiso coa publicación conducirao mesmo a pasar unha tempada no cárcere.
Pouco despois de saír, ao serlle conmutada parte da súa
pena, decide dimitir do seu cargo, aínda que seguirá formando parte do corpo de redactores da revista. Un dos motivos
alegados é a viraxe da publicación cara a unha defensa aberta da República que se materializa no apoio explícito a dous
partidos: Izquierda Republicana e o Partido Galeguista, en
cuxa unión tiñan depositadas as súas esperanzas de renovación política, mentres Manteiga se reafirmaba cada vez máis no
seu marxismo e, mesmo, amosaba certas posicións ideolóxicas
coincidentes co anarquismo. O primeiro dos artigos que publica en Yunque (“Después del silencio: conminación a la lucha”,
nº 3, pp. 4-5) deixa ver ben claro que Manteiga practica e
defende activamente un posicionamento político global da
sociedade, do proletariado e ínstaos a actuar sempre en consecuencia cos postulados defendidos,
sexan estes de dereitas ou de esquerdas, preocupado, pois, pola firme defensa da ideoloxía persoal ou colectiva e a non corrupción fronte ao poder.
Abandonada a dirección de Claridad marcha a Ourense, onde redefine a súa postura política e
formula unha triple opción para que o pobo galego acade a súa plena autonomía: a vía económica, a política e a cultural. Neste momento da súa vida Manteiga decide identificarse con esta
última, que desenvolverá nunha ideoloxía, en gran medida, debedora dos postulados de Vicente
Risco, aínda que a súa base marxista lle provocará certas incongruencias entre as dúas posturas.
No tempo que dura a súa estancia en Ourense convértese en colaborador asiduo do semanario
de orientación republicana (e afín ao Partido Galeguista) El Heraldo de Galicia (1930-1935), asinando algún dos seus textos co pseudónimo de Sergio Ivaguín.
Polo que a Yunque respecta, o total de cinco colaboracións que presenta na publicación convérteno no colaborador máis prolífico da revista, tendo sempre en conta que, como xa mencio-
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Neste proxecto estará acompañado por moitos outros intelectuais da época, algún deles coincidirán con el posteriormente en Yunque. Algúns dos seus compañeiros da etapa de Claridad foron Ánxel Fole, Ánxel Casal, Laureano Santiso Girón, Xoán Xesús González e Luís Seoane e Ramón Suárez Picallo. Os dous últimos actuaron como directores da publicación na etapa carceraria na que Manteiga non puido facerse cargo dela; por este motivo son citados con certa frecuencia como os directores da mesma.
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namos, o número de colaboradores é alto para unha
publicación cuxa xeira se limita a seis números mais o
número de textos aportados por cada un é reducido.
Como creador literario Luís Manteiga dedícase á narrativa e ao teatro. O galego é a lingua preferida para a súa
expresión literaria, malia que os seus artigos xornalísticos, e gran parte da súa produción en prosa (concretamente a posterior a 1936), estean en castelán. En 1934
publica tres contos en Nós, fragmentos dunha obra recentemente recuperada: Intres37, e en 1935, na mesma revista, Albiña, un fragmento de Contos pra non contar, obra
que se anuncia e que hoxe por hoxe está perdida. Se hai
unha característica a salientar da súa obra narrativa é a
cantidade de datos autobiográficos que contén, desde
episodios da súa infancia ata referencias ás frustradas
relacións amorosas que intenta ou ao sufrimento ao que
o condena a súa enfermidade.
A produción teatral de Manteiga en galego componse
de cinco obras, A Mecada (Estampa rural en 4 cadros);
Branca (Drama curto); O Brouzo (Drama curto); Zabulón (Drama de ensoños en tres esceas) e Apocalipsis (Drama en tres esceas), todas nunha liña afastada do costumismo e que se aproxima ao teatro de vangarda europeo.

Martínez Barbeito, Carlos38 (A Coruña, 1913-1997)
Nos seus anos de estudante en Santiago de Compostela –antes de continuar estudos en Madrid–
formou parte de FUE xunto con García-Sabell, Carballo Calero, Maside, Álvaro Cunqueiro, Luís
Seoane e Francisco Fernández del Riego. É nesta etapa na que colabora da posta en marcha da
revista Universitarios (1932-1933), onde se inclúen dúas colaboracións súas.
Cando se traslada a Madrid para realizar estudos de Dereito fai grande amizade con García Lorca, o que lle posibilita relacionarse coa elite poética española: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Dámaso Alonso e Gerardo Diego. O mesmo lle acontece en Cataluña, cando marcha a Barcelona e se integra nun grupo de importantes autores cataláns: Carles Riba, Josep
Pla, Salvador Espriu, Díaz-Plaja e Eugenio d’Ors. Foi o posuidor dunha das máis valiosas coleccións de libros, folletos e impresos sobre Galicia, paixón coleccionista que practicou durante toda
a súa vida.
Desenvolveu o seu labor docente como profesor de Historia dos Descubrimentos e de Xeografía de América na Universidade de Madrid e foi director do Museo de América, do que sería nomeado director honorario perpetuo.
Ademais de diversos traballos científicos publica, no apartado de creación, as novelas finalistas
do Premio Nadal El bosque de Ancines (1947), a súa obra máis coñecida polas adaptacións cinematográficas posteriores, e Las pasiones artificiales (1950).
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Luís Manteiga: Intres, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2005. A edición está baixo o coidado de Laura Tato Fontaíña e Manuel
Ferreiro Fernández.

38
Sobre a amizade entre Martínez Barbeito e García Lorca foi publicado o artigo “Carlos Martínez Barbeito e Federico García Lorca”,
de Luís Pérez Rodríguez, no Boletín Galego de Literatura, nº 31, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela,
2004, pp. 135-148, que inclúe tamén referencias a amizade entre José Barbeito Ramos (Dedalus) e García Lorca.
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Martínez López, Ramón39 (Boiro (A Coruña), 1907-Pontevedra, 1989)
As claves para nos achegar ao pensamento e traxectoria vital de Martínez López son fundamentalmente o seu labor como investigador e pedagogo e o seu compromiso coa militancia galeguista. A súa traxectoria académica está chea de éxitos, remata no curso
1922-23 o preparatorio de Dereito e Filosofía e Letras e no mesmo ano participa na creación do Seminario de Estudos Galegos, cando só conta con
dezaseis anos. Un dos primeiros proxectos que emprende na súa chegada á
Universidade de Santiago de Compostela é a edición clandestina da revista
Adral, proxecto que desenvolveu con Lois Tobío e Xosé Fernando Filgueira Valverde. O contacto con Armando Cotarelo Valledor será fundamental
para el nos seus anos universitarios, a súa relación chega a tal punto que
Martínez López –xunto con F. Bouza Brey e Xoán Xesús González– participa como actor na representación do drama Lubicán en 1924. Durante os
seus anos de estudo universitario participará nas actividades reivindicativas
de selo galeguista que se están a desenvolver na Universidade (críticas á
relación da Universidade con Primo de Rivera, oposición frontal á implantación e difusión das corridas de touros en Galicia, etc).
Lois Tobío foi o seu habitual compañeiro durante estes anos de formación.
Ambos os dous entran en contacto con Cambó na visita que este realiza a
Santiago e nomeadamente ao Seminario de Estudos Galegos. A influencia
catalá non se deterá aquí, xa que algúns anos despois Martínez López afondará no traballo do Institut de Estudis Cataláns e en xeral na lingua e cultura catalás.
En maio de 1930 gaña a oposición á cátedra de Lingua e Literatura Española e obtén praza na
cidade de Lugo, a onde se traslada para comezar o curso académico 1930-31. Na cidade participará activamente do ambiente cultural da época, sendo –como moitos dos seus compañeiros en
Yunque– un dos impulsores da visita de García Lorca á cidade. A súa actividade política mantense durante estes anos en que, despois de se ter presentado como candidato a deputado pola
ORGA, participa da fundación do Partido Galeguista, co que se presentará ás Cortes por Lugo e
será un dos principais impulsores das Mocedades Galeguistas, das que nese momento forman parte, entre outros, Ramón Piñeiro, Lorenzo Varela ou Antón Figueroa.
O golpe militar de 1936 dá con el e a súa muller en Galicia e, axudado por Valentín Paz-Andrade, regresa a Portugal, concretamente a Lisboa, de onde deberá partir en 1936 ao ser declarado
persoa non grata polo goberno portugués. Encamíñase cara a Marsella, despois pasará a París e
posteriormente a Alxer, onde retomará novamente a práctica docente ao impartir unha serie de
conferencias na cátedra Marcel Bataillon. Pouco despois deberá regresar a España para participar
na guerra loitando no bando republicano. Cando o goberno republicano se traslada de Madrid a
Valencia, Martínez López marcha para esta cidade onde se reencontra, entre outros, con Castelao,
Ramón Suárez Picallo e Lois Tobío.
Precisamente con Suárez Picallo –e con Rafael Dieste– inicia un novo proxecto: a edición da
publicación Nova Galiza. Boletín quincenal dos Escritores Galegos Antifeixistas, que se publica en
Barcelona durante case un ano. Barcelona será o seu destino desde 1938, ao ser retirado das trincheiras por problemas oculares, ficará na cidade –coa compaña de Dieste e Otero Espasandín–
ata a entrada das tropas sublevadas. Será levado ao campo de refuxiados de Argelés Sûr Mer onde
non pasará nin un mes completo e despois entre Perpignan e París completa o seu período de
exilio francés. En 1939, da man de Xosé Núñez Bua, marcha a Bos Aires en busca de mellor fortuna; nada máis chegar á cidade entra en contacto con Luís Seoane. Pouco tempo despois, no
verán de 1940, marcha rumbo aos Estados Unidos para impartir clases de lingua e literatura espa-

39
Datos e estudo máis completos sobre a biografía e obra de Ramón Martínez López áchanse na obra: Ramón Martínez López. Pola
Universalidade de Galicia, Noia, Edicións Sementeira, 1992, de Elixio Villaverde García e X. Amancio Liñares Giraut.
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ñola na Universidade de Texas. Desde alí viaxa e permanece como profesor visitante en Wisconsin, Novo México, Denver e Porto Rico. Non esquece en ningún momento o contacto cos compañeiros de filas exiliados; Castelao,
Suárez Picallo, Núñez Búa, Blanco
Amor, Seoane, Dieste, Lois Tobío, Arturo Cuadrado, Otero Espasandín, Florencio Delgado Gurriarán, Ramiro Illa Couto, Xesús Bal y Gay, Ramón Cabanillas
ou López Durá, cos que manterá
correspondencia e mesmo organizará
con algún deles proxectos de revistas
literario-culturais que non chegarán a
ver a luz. Nestes anos prepara tamén o
que será a súa grande contribución as
letras galegas, a edición da versión
galega da General Estoria e realiza edicións e estudos dos textos de Unamuno, Antonio Machado, Valle Inclán, etc.
En 1948 chega a súa muller, que tras
demorados e arduos intentos, consegue
Ramón Martínez López cos seus alumnos do Instituto de Lugo (outono de 1930)
viaxar a Estados Unidos.
A partir de 1951 Martínez López comeza as xestións para que se lle conceda un visado que lle
permita visitar España. Catro anos despois regresará a Madrid para pasar as vacacións, acadando
a entrada grazas ao seu pasaporte norteamericano, e entra en contacto con Ramón Piñeiro, Fermín Penzol, Álvaro Gil e Francisco del Riego, reincorporarase ao posto de Texas mais no ano 1963
estará novamente en Madrid cunha bolsa Gugenhein. En 1968 regresa a Compostela. Abandona
pouco a pouco a docencia mais mantén contacto continuo con investigadores, estudantes, profesores, xornalistas, etc. Comeza o inxente labor de clasificar a súa biblioteca e en 1976 ingresa na
Real Academia Galega.
Manterá o seu activismo político e en 1978 é elixido presidente do Partido Galeguista, mentres
está a traballar na refundación do Seminario de Estudos Galegos, e será presidente de honra do
mesmo partido en 1980. En maio de 1981 élle concedido o Pedrón de Ouro. Morre en Pontevedra en setembro de 1989.

Pimentel, Luís (Lugo, 1885-1958)
Reside durante a maior parte da súa vida en Lugo, cidade da que só se afasta nos anos de estudante, marchando a Santiago de Compostela para cursar medicina. Rematada a carreira marcha a
Madrid para realizar o doutoramento e alí entra en contacto con intelectuais do 27 español como Federico García Lorca ou Salvador Dalí. Luís Pimentel publicará o seu primeiro poema en galego no ano
1930 na revista Guión, dirixida por Avelino López Otero, amigo do autor e compañeiro no Círculo de
las Artes de Lugo40. Os tres textos que aparecen en Yunque –dous poemas e un breve texto en prosa– están en castelán, lingua na que desenvolve a maior parte da súa obra literaria de pre-guerra, fronte ao galego, que será a lingua empregada para os textos publicados –en moitos casos postumamente– finalizada a guerra civil. En moitas ocasións a aparición dos seus textos en galego débese á tradución desde o castelán na que lle axudan algúns seus amigos como Ánxel Fole ou Ramón Piñeiro.
Alén de Triscos (1950), que é o seu primeiro poemario, con tan só oito composicións, o groso da súa
obra está recollido en Sombra do aire na herba (1959), publicado un ano despois do seu pasamento.
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Desta agrupación tamén formaban parte Enrique Ramos, Ángel Johan, Arturo Souto, Manuel Sariñena e Xesús Bal y Gay.
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Pimentel, María Mercedes41 (Lugo 1902-Caracas 1965)
A participación de Mercedes Pimentel en Yunque cínguese á tradución dos textos do poeta
alemán Ernst Toller. Poucos datos coñecemos da irmá do poeta Luís Pimentel agás os derivados do seu propio labor como tradutora. Recibiu formación regrada en Madrid, na Residencia
de Señoritas (o paralelo feminino da Residencia de Estudiantes), dirixida por María de Maeztu,
onde adquire formación no idioma alemán. Foi tamén colaboradora da revista Ronsel, participando nos seus dous primeiros números, para os que traduce textos de Albert Sergel, Emma
Bhöm e Emma Müllenhoff.
Pita, Emilio (A Coruña 1909-Bos Aires 1981)
Marcha con seus pais a Bos Aires con tan só doce anos e non regresa a Galicia ata 1933, ficando no país só un ano para partir novamente e non regresar máis. De formación autodidacta, a
presenza e o estudo da música serán unha constante na súa vida e unha referencia a ter sempre en conta na súa obra poética. Funda o cuarteto Ultreya co obxecto de difundir a música tradicional galega. Durante a súa estancia en Galicia entra en contacto co movemento nacionalista do momento e pasa a formar parte primeiro da Federación de Mocedades Galeguistas e despois do Partido Galeguista, co que colaborará para a publicación en México no ano 1943 do
Cancioneiro da loita galega. Non publica os seus primeiros poemarios ata non rematada a guerra civil, así a súa primeira obra será Jacobusland (1942) á que seguirán outros títulos como
Cantigas de nenos (1994), Os relembros. As cantigas (1959), O ronsel verdegal (1964) ou Serán
(1974).

Santiso Girón, Laureano. Traballa como avogado dende 1933 ata 1972 en Santiago, actividade que alterna coa de xornalista, tendo especial relevancia as súas colaboracións en El Pueblo
Gallego como correspondente en Santiago.
A súa participación na actividade política do momento nas ringleiras do socialismo radical lévao
a acadar o posto de gobernador civil de Salamanca durante a República. O inicio da ditadura obrigarao a abandonar o seu cargo e ademais será encarcerado pola súa actividade política. Unha vez
cumprida a súa condena deixa a política para dedicarse por completo ao exercicio da avogacía.
Nos anos trinta participa activamente nos actos de difusión do Estatuto galego, nos que entra en
contacto con Arturo Cuadrado. Na mesma década colaborou en Céltiga (Bos Aires), Eco de Galicia (A Habana), Galicia Emigrante (Bos Aires), El Pueblo Gallego, Galicia (Montevideo), Claridad
(Santiago), El Adelanto e La Gaceta (Salamanca).

Sigüenza, Xulio (A Coruña, 1898-1965)
Emigra desde unha idade temperá a diversos países de América do Sur, primeiro residirá en
Cuba e despois pasará a Arxentina e, finalmente, Uruguai. Na Habana permanece trece anos. É
nesta etapa na que se inicia a súa afección pola literatura e comeza a escribir os seus primeiros
versos en castelán, que verán a luz baixo o título de De los agros celtas (1923). En 1924 aparecerá o segundo poemario: Del amor y de la muerte. Frecuenta a tertulia do café “La Puerta del
Sol” da Habana, xunto con Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Roberto Blanco Torres, Waldo
Álvarez Insua e José Castro “Chané” entre moitos outros personaxes da intelectualidade galega
presentes na Illa cos que colaborou en proxectos xornalísticos como Eco de Galicia (1917-1936),
onde publica varias colaboracións. Será fundador da primeira Irmandade da Fala da Habana en
1917.
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Vx.: Carmen Blanco, Mulleres e independencia, Sada-(A Coruña), Ediciós do Castro, 1995, pp. 125-126..
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Durante a súa etapa bonaerense colabora en diversas publicacións periódicas: Airiños, El
Heraldo Gallego, La Razón, Galicia (revista del Centro Gallego de Buenos Aires) e dirixe Céltiga (1926-1930). Neste mesmo período publica o seu único libro en galego Cantigas e verbas ao
ar (1928), reeditado en 1957 baixo o título de Verbas ao ar. O resto da súa produción literaria
en lingua galega céntrase na narrativa e aparece publicada de forma dispersa en numerosos xornais e revistas: A Nosa Terra, Céltiga, Vida Gallega, Galiza, Resol e, por suposto, en Yunque.
Non chegará a permanecer en terras arxentinas nin sequera un ano e marcha directamente a
Montevideo, onde traballa como secretario do Centro Gallego. En marzo de 1929, en Montevideo, pon en marcha, xunto con Constantino Sánchez Mosquera, un novo proxecto, a Asociación
Protectora de la Cultura Gallega cuxos obxectivos fundamentais eran dar apoio á Real Academia Galega e ao Seminario de Estudos Galegos. En 1929 nace Arazua, boletín da citada Asociación, que só chegará a publicar dous números.
No ano 1931 viaxa Sigüenza42 a Galicia representando ao Centro Gallego na presentación
dun anteproxecto de Estatuto polo Seminario de Estudos Galegos e para formar parte da
campaña electoral con motivo da celebración de eleccións para Cortes Constituíntes republicanas. Unha vez en Galicia, decide presentarse como candidato a deputado por Lugo nas ringleiras da Federación Republicana Galega, aínda que non resultará elixido. Regresa a Montevideo, onde fica vinculado ao Centro Gallego a pesar de non ostentar Sánchez Mosquera a
presidencia do mesmo.
Regresará a Galicia para casar en 1933 e establecerase na cidade de Vigo. Nesta etapa pronuncia numerosas conferencias en distintos puntos da xeografía galega e continúa o seu labor
xornalístico como director de La Tarde e redactor-xefe de El Pueblo Gallego. Ademais, colabora ocasionalmente en diversas publicacións: Cristal, Alba, La Voz de Galicia, La Noche ou Mensajes de poesía. A derradeira etapa profesional da súa vida transcorrerá no Faro de Vigo, onde
colaborará como redactor e crítico de arte.

Toller, Ernst (Samotschin (Baviera), 1893-Nova York, 1938)
Cursa os seus estudos universitarios en diferentes centros alemás e ingleses nos que comeza a
súa actividade política e se afilia ao Partido Socialista Independente. Debe ingresar na fronte alemá durante a primeira guerra mundial. Resulta ferido no campo de batalla e retorna definitivamente a Alemaña, dedicándose activamente á propaganda pacifista A súa actividade contra o
poder gobernamental e a activa oposición a calquera tipo de enfrontamento violento condúceno
ao cárcere, onde comeza a súa traxectoria literaria escribindo a obra de teatro Die Wandlung
(1918), para a que se basea, en certa medida, na súa propia traxectoria vital. Queda en liberdade
coa revolución de Novembro de 1918.
No ano seguinte encabezará unha revolución popular sendo presidente do Comité Central de
Obreiros, Soldados e Labregos, que será duramente reprimida polo goberno alemá e el rematará
novamente no cárcere; alí pasará cinco anos. A súa traxectoria como escritor continúa con Die
Maschinenstürmer (Os destrutores de máquinas), de 1922, Das Schwalbenbuch (O libro das anduriñas), libro de poemas líricos publicado en 1923, desenganado da realidade alemá coa chegada
de Hitler ao poder exíliase nos Estados Unidos, onde escribe e publica unha obra autobiográfica,
I was a German (Era un alemán) en 1934 e as cartas que escribira durante os anos de cárcere,
Look through the Bars (Mirando a través dos barrotes) en 1936. Dous anos máis tarde suicídase na
cidade de Nova York.
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Un estudo biográfico completo xunto coa compilación da súa obra poética galega áchase en Xulio Sigüenza. Obra galega, Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 2000, edición a cargo de Josefa Beloso Gómez.
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Veiga, Luís de (Ramón Piñeiro) (Armea-Láncara (Lugo) 1915-Santiago de Compostela 1990)
Na etapa de Yunque (1931-32) contaba Ramón Piñeiro dezaseis ou dezasete anos. Mozo aínda,
está xa interesado no galeguismo e a instancias súas ingresará Fole no Partido Galeguista en 1935.
Estes dous escritos de Yunque son, seguramente, as primeiras publicacións de Ramón Piñeiro na
prensa galega e amosan o seu interese por Galicia, pola vida política e pola política galeguista.
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6. Índices

6.1 Colaboracións
Nº 1 (14/V/1931)
—“editoriales: definición. -la autonomía de las regiones”, s/s, p. 2
—“una significativa convocatoria”, s/s, p. 2
—“galicia ante o momento autual”, Víctor Casas, p. 3
—“metralla”, s/s, p. 3
—“después de todo lo pasado: cura y renovación”, Francisco Lamas, pp. 4-5
—“galicia, elemento de la unidad universal”, Gayoso Veiga, p. 6
—“galicia”, Luis V. Fernández Pimentel, p. 6
—“anteproyecto de estatuto de galicia”, s/s, pp. 7-8

Nº 2 (23/V/1931)
—“editoriales: Nuestra (sic) comentario a los pasadas sucesos.- La unión de los partidos republicanos.-La próxima lucha electoral”, s/s, p. 2
—“sobre la caracterología del actual estudiante de Derecho: un fenómeno altamente sugestivo”, J.
López Durá, p. 3
—“metralla”, s/s, p. 4
—“arredor de nós: seitura inicial”, Álvaro Cunqueiro Mora, pp. 4-5
—“metralla”, s/s, p. 5
—“varias mentiras y una verdad”, Ramón Martínez López, p. 6
—“acción ciudadana: en palas de rey”, s/s, p. 6
—“los servidores de la epública (sic)”, s/s, p. 6
—“criterios: la juventud y el caciquismo”, A. Fole Sánchez, p. 7
—“nueva agrupación: los socialistas de rábade”, Corresponsal, p. 8

Nº 3 (6/VI/1931)
—“partido republicano radical socialista: breve extracto de su ideario”, s/s, p. 2
—“a autualidade galega: rexionalismo e internazonalismo”, X. López Durá, p. 2
—“los socialistas”, s/s, p. 3
—“metralla”, s/s, p. [4]
—“después del silencio: conminación a la lucha”, Luis Manteiga, pp. [4-5]
—“metralla”, s/s, p. [5]
—“estatutos de la Organización Republicana Gallega de la Provincia de Lugo (O.R.G.A.)”, s/s, pp. 6-7
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—“el nuevo ayuntamiento”, s/s, p. 7
—“acción ciudadana”, s/s, p. 7
—“partido republicano radical socialista”, s/s, p. 8
—“hacia el nuevo estado gallego: la asamblea de coruña”, s/s, p. 8
—“política de contido”, Luis de Veiga, p. 8

Nº 4 (1/V/1932)
[p-1, anverso]
—“diana: «¡Rojas banderas en marcha...»”, a. fole43
—“re-presentación”, s/s
—“la canción del día. Filmófono”, arturo cuadrado
—“eremburg y galicia”, santiago montero díaz
—“galiza ergueita”, seoane, (ilustración)

[p-2, reverso]
—“internacional comunista”, s/s, (himno)
—“hambre y sed de justicia”, francisco lamas (ornamentación de a. romero boelle)
—“deseo”, r. martínez lópez
—“jornada de lucha: preparemos nuestro frente”, luis manteiga
—“metralla”, s/s

Nº 5 (25/VII/1932)44
—“Ultreya. Las veinticuatro horas lucenses de Mabille de Poncheville”, A. Fole
—“Linoleum”, Romero Boelle (ilustración)
—“Teleflor”, Arturo Cuadrado
—“Do livro: poemas do si i-o non (1931-32): –limiar e –12, Álvaro Cunqueiro
—“Na oscuridade...”, Aquilino Iglesia Alvariño (Do libro Corazón au vento)
—“Ollos mollados”, Francisco Lamas
—“Mitos. Segadores a Castilla”, Carlos Martínez Barbeito
—“Horas”, L. V. F. Pimentel, (poema en castelán)
—“Día de Galicia”, Luís Manteiga
—“Teatro gallego”, Emilio Pita

43

Co título de “Rojo” apareceu en Guión (Maio de 1931) un poema moi semellante a este de “diana” que un ano despois publicou
Fole en Yunque (1 de maio de 1932).
44

Citamos os textos e ilustracións por orde de aparición ao non estar paxinado este número nin o seguinte.
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—“Linoleum”, Romero Boelle (ilustración)
—“Poema”, Xulio Sigüenza (fóra do texto)
—“Linoleum”, Anxel Johan (fóra do texto)

Nª 6 (outono, 1932)
—“Racionalización da Política”, Luis de Veiga
—“Dibujo”, Colmeiro
—“Un recuerdo. Isidora Duncan”, Luis Manteiga
—“Lorca, poeta gallego. «Madrigal a la ciudad de Santiago»”, García Lorca
—“Del libro “Das Schwalbenbuch,,”, de Ernst Toller (Tradución de Mercedes V. Fernández Pimentel)
—“Ilustración”, Norah Borges
—“Semblanza de Ramón, en estilo Pombiano”, Dedalus
—“«Apolitikon», «Sin Dios»”, Carlos Martínez Barbeito (poemas en castelán)
—“Expansión y límite del Nacionalismo”, L. Santiso Girón
—“«Oración», «Oración», «Paseo»”, Luis V. F. Pimentel (poemas en castelán)
—“Linoleum”, Romero Boelle
—“«Fuxan os ouros do día», «A noite rouba o paisaxe», «No tunel mouro da noite»”, de Julio Sigüenza (poemas)
—“Fragmentos: Acedía, Recogimiento, Palabras: música”, A. Fole
—“Grabado en madera”, Maside
—“Rua 26. Diálogo limiar”, Álvaro Cunqueiro
—“El color hecho hombre. Arturo Souto”, Arturo Cuadrado
—“Escultura”, Eiroa, (ilustración)
—“Signario”, A. F.
—“Libros”, L. M.
—“Linoleum”, Romero Boelle
—Ornamentación do número”, Luis Seoane
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—“estatutos de la Organización Republicana Gallega de la Provincia de Lugo (O.R.G.A.)”, nº 3, pp. 6-7
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—“acción ciudadana”, nº 3, p. 7
—“partido republicano radical socialista”, nº 3, p. 8,
—“hacia el nuevo estado gallego: la asamblea de coruña”, nº 3, p. 8
—“re-presentación”, nº 4, [p-1, anverso]
—“internacional comunista”, nº 4, [p-2, reverso]
—“metralla”, nº 4, [p-2, reverso]
ERNST TOLLER

—“Das Schwalbenbuch” nº 6
LUÍS DE VEIGA (RAMÓN PIÑEIRO)
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7. Yunque: facsímile
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(Periódico de vanguardia política)

(Periódico de vanguardia política)

(EDICIÓN FACSIMILAR)

YUNQUE•

(Lugo, 1931-1932)

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Política Lingüística
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