
2018

ACTASI Encontro da

FundacIón olga gallEgo:
arquIvos prIvados dE

pErsoas E FamIlIas.
unha ollada á
FundacIón pEnzol

SEPARATA

Os arquivos unipersoais da Fundación 

Penzol e a memoria do galeguismo.

Mª Dolores Cabrera Iglesias
[Paxs 77-93]



ACTAS DO I ENCONTRO DA FUNDACIÓN OLGA GALLEGO: 
ARQUIVOS PRIVADOS DE PERSOAS E FAMILIAS.

UNHA OLLADA Á FUNDACIÓN PENZOL
Vigo, 27 de outubro de 2017

2018

Encontros da

F U N D A C I Ó N
OLGA GALLEGO

SEPARATA
Os arquivos unipersoais da Fundación Penzol

e a memoria do galeguismo.
Mª Dolores Cabrera Iglesias

[Paxs 77-93]



Edición: © 2018, Fundación Olga Gallego

© 2018, Os autores

Deseño e maquetación:  

Estudio Herminio Martínez

ISBN:  978-84-09-00372-3

Imaxe da capa
- 1890. Santiago de Compostela. Retrato da familia Pintos / E Carrero.
Arquivo da familia Vilariño-Pintos
- [Ca. 189-?. S.l.]. [Árbore xenealóxica da familia de Manuel José Villarino Vázquez Varela.
Arquivo de Galicia. Familia Vilariño Pintos, G121316



77

Os arquivos unipersoais da Fundación Penzol e a memoria do galeguismo

Mª Dolores Cabrera Iglesias

1.- Dous comentarios previos

Antes de comezar este relatorio debo apuntar un par de aclaracións previas, así como unha breve exposición 
das intencións que no seu día motivaron e deron sentido a  esta fundación e aos fondos que hoxe nos ocupan. 

  

ESQUEMA DA EXPOSICIÓN

1. Dous comentarios previos

2. O Arquivo da Fundación Penzol 
    e os fondos de orixe privada

   2.1. Os arquivos familiares 
          en sentido estrito

   2.2.- Os arquivos unipersoais:

A.- Media ducia de nomes do século XIX: 
López Ferreiro, Leiras Pulpeiro, 
Tettamancy, Eladio Rodríguez, Basilio 
Álvarez e o agrarismo 

B.- Tríade do tempo das Irmandades da 
Fala: os Villar Ponte, Viqueira e Penzol

C.- Castelao e outros fondos chegados de 
alén mar: Martínez López e Pérez Prado

D.- A Xeración Galaxia: Ramón Piñeiro, 
Otero Pedrayo e Fernández del Riego 

E.- Xosé Mª Álvarez Blázquez e outras 
achegas máis recentes: Pousa Antelo, Alfonso 
Zulueta e Mª do Carmo Kruckenberg

Esquema da exposición

Por unha banda, explicar que eu estou aquí, non a título persoal, senón en representación da Fundación Pen-
zol, como membro do seu padroado. Como tal, esta disertación debe ser considerada froito colectivo de varias 
persoas desta casa. Principiando polo noso director, Francisco Domínguez, e o noso compañeiro, Silvestre Gó-
mez, como responsable do boletín informativo NOVAS PENZOL (http://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol10.
php?lang=gal#/) e seguindo, por suposto, pola nosas  bibliotecarias Marián Vidal, Pilar Vilaboi e Rosa González, 
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e mais o noso arquiveiro Benito Ramírez. Sen a súa inestimable axuda e colaboración este texto sería imposible 
de elaborar. Vaia, pois, para todas elas e eles o meu agradecemento.

Por outra banda, debo tamén comentar que este traballo non é a primeira contribución ao tema. Hai xa máis de 
trinta anos, dúas persoas hoxe reiterada e meritoriamente citadas aquí, Olga Gallego e Pedro López, publicaron 
un artigo titulado “Protagonistas do galeguismo no arquivo da Fundación Penzol” no número 73 da revista 
GRIAL, correspondente ao terceiro trimestre de 1981, dedicado a Fermín Penzol co gallo do seu falecemento 
(http://hoxe.vigo.org/pdf/PENZOL/GRIAL73.pdf). O artigo, como se pode deducir do seu título, tiña un enfoque 
moi similar á temática que imos abordar. De feito, nel bebimos como modelo, aínda que agora o noso contribu-
to, polas limitacións de espazo, tentará ser só unha primeira aproximación aos arquivos afíns que dende aquel 
1981 foron entrando e arrequecendo os fondos da institución.

Composición sobre a primeira Penzol

Institución que, cómpre recordar, foi concibida no seu día dentro dun marco moito máis amplo, que englobaba 
as diferentes actuacións e estratexias posibilistas das xentes do galeguismo resistente (e clandestino) nos difíciles 
tempos da ditadura franquista, tal como se explicita nun parágrafo do documento da época, coñecido como 
“Informe de Compostela” (1958), atribuído a Ramón Piñeiro e que di así: 

A quinta misión de [Editorial] Galaxia era dotar a Galicia do máisimo de autonomía cultural, creando cen-
tros de estudo e investigación nos que os investigadores atopen os medios bibliográficos para levar a cabo 
o seu traballo [...] Un gran centro onde se reúna toda a bibliografía galega e referente a Galicia, [...] é hoxe 
en día unha verdadeira necesidade cultural do noso país. 

Para levar a cabo tal propósito, nun primeiro momento contaron coa colección e a xenerosidade do bibliófilo 
Fermín Penzol, quen tamén formaba parte do devandito grupo galeguista. Nace así a fundación privada que 
leva o seu nome e a biblioteca-arquivo que, dende 1963, mantén abertas as súas portas a cantas persoas desexen 
pescudar e traballar nela sobre a nosa historia, a nosa política e a nosa realidade cultural nas súas diferentes 
manifestacións, tanto individuais coma colectivas.   

2.- O Arquivo da Fundación Penzol e os seus fondos de orixe privada

Cuns 120 metros lineais este relevante acervo documental acolle, ademais da devandita entrega inaugural de 
Penzol, outras posteriores achegas de diversa procedencia, sobre todo doazóns ou legados, tanto de asociacións 
como de particulares. Como xa queda dito, as coleccións presentan como denominador común a temática galega 
e, en menor medida, por afinidade ou proximidade, a portuguesa e asturiana. As súas datas extremas van dende 
o século XII ata a actualidade. 

Para a organización inicial, produto da desinteresada colaboración dos xa mencionados arquiveiros Olga Gallego 
e Pedro López ata aproximadamente 1990, redactouse un cadro de clasificación inspirado no adaptado polos 
arquivos históricos provinciais. Con posterioridade, e coa chegada de novas aportacións, xorde a necesidade de 
adaptar as descricións ás actuais normas nacionais e internacionais. Partindo daquel modelo orixinal de 1980, 
hoxe o conxunto estrutúrase en tres grandes grupos de fondos: os de orixe pública, os de orixe privada e os espe-
ciais ou coleccións. No segundo deles, isto é, nos de orixe privada están situados os arquivos familiares, que son 
os que ocupan no depósito un maior volume e, para nós, pola súa relevancia, os máis importantes. Estes, á súa 
vez, subdivídense en familiares propiamente ditos e os aquí denominados unipersoais. Existen ademais, outros 
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fondos de orixe privada, como son os das asociacións, os económicos e os relixiosos, pero que nesta ocasión non 
serán obxecto da nosa atención.

  

2. OS ARQUIVOS 
FAMILIARES NOS 
FONDOS DE 
ORIXE PRIVADA

2.1. FAMILIARES EN 
       SENTIDO ESTRITO

2.1.01 Arias Teixeiro, familia
2.1.02 Castelar e de la Sierra, 
              marqueses de
2.1.03 Figueroa, marqueses de
2.1.04 Izquierdo, familia
2.1.05 Jaspe e Ron, familia
2.1.06 Maza, familia
2.1.07 Rodríguez Iriarte, familia
2.1.08 Torrado, familia
2.1.09 Urioste ou Uriarte, familia 
2.1.10 Vilagarcía, marquesado de

2.2. UNIPERSOAIS

2.2.01 Castelao
2.2.02 Colección García Bodaño. Basilio Álvarez
2.2.03 Juan Fernández Gil y Casal
2.2.04 Fermín Fernández Penzol-Labandera
2.2.05 Xosé Luis Franco Grande 
2.2.06 Xaime Isla Couto 
2.2.07 Manuel Leiras Pulpeiro
2.2.08 Antonio López Ferreiro
2.2.09 Ramón Martínez López
2.2.10 Ramón Otero Pedrayo 
2.2.11 Ramón Piñeiro López
2.2.12 Manuel Portela Valladares
2.2.13 Manuel Rodrigues Lapa 
2.2.14 Eladio Rodríguez González
2.2.15 Francisco Tettamancy Gastón 
2.2.16 Fernando Vázquez Méndez
2.2.17 Ramón Villar Ponte
2.2.18 Xoán Vicente Viqueira 
2.2.19 Antonio Pérez Prado
2.2.20 Xosé Maria Álvarez Blázquez
2.2.21. Alfonso Zulueta de Haz
2.2.22. Maria do Carmo Kruckemberg 
2.2.23. Xesús González Gómez

2.1.- Os arquivos familiares en sentido estrito

O grupo dos arquivos familiares en sentido estrito, con case 100 unidades de instalación, cronoloxicamente 
abrangue dende o século XV ata o XX, e a día de hoxe está formado por fondos que pertencen a 10 significadas 
familias da nobreza e da fidalguía galegas con numerosa e variada documentación, xenealóxica, patrimonial ou 
señorial destas casas principais, producida e reunida polas distintas ramas familiares ao longo dos séculos e das 
sucesivas xeracións. Dentro destas adoita haber tamén algún relevante membro cun certo protagonismo na vida 
pública galega. Trátase de polígrafos, eruditos ou políticos que xeraron, á súa vez, interesante documentación 
persoal, de función ou científico-literaria, como acontece no caso dos Arias Teixeiro. 

Da relación que aparece na imaxe destacan, polo seu volume e interese, os xa referidos Arias Teixeiro -48 caixas 
e máis de 600 expedientes- e os marqueses de Vilagarcía -18 caixas e máis de 100 expedientes-. Para as persoas 
interesadas en afondar un pouco máis na documentación que presentan estas e as outras familias, remitimos ao 
inventario e mais á Guía das coleccións bibliográficas e documentais da Fundación Penzol, da autoría tamén de 
Gallego & López en 1980. 

2.2.- Os arquivos unipersoais

O outro conxunto, o que responde ao epígrafe de unipersoais, é o que pasaremos a abordar máis de vagar. Como 
o seu nome indica, os seus fondos proceden dun só personaxe e son todos eles contemporáneos, dos séculos XIX 
e, maiormente, do XX. O conxunto está configurado por achegas, en gran medida, dos máis dos promotores e 
sucesivos padroeiros da fundación e xentes próximas, nunha lóxica e coherente actitude contributiva. Case todos 
son senlleiros protagonistas da nosa cultura -sobre todo, do mundo das letras- e da política galeguista. Son arre-
dor de 400 unidades de instalación que contabilizan 23 nomes propios, algúns abondo coñecidos e recoñecidos, 
como os irmáns Villar Ponte, Castelao, Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro ou Fernández del Riego. Inclúese aquí 
tamén o filólogo luso Rodrigues Lapa, por motivos que logo comentaremos. Non se trata dun grupo pechado, 
de feito, todos os anos segue ampliándose esta nómina. 
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Cada un destes fondos clasifícase conforme o modelo proposto por Gallego & López, dacordo co seguinte es-
quema:

  

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DOS 
ARQUIVOS UNIPERSOAIS

1. FONDO ORGÁNICO

DOCUMENTOS PERSOAIS

Correspondencia

Individuais

Homenaxes

DOCUMENTOS PATRIMONIAIS

DOCUMENTOS DE FUNCIÓN

DOCUMENTOS CIENTÍFICOS 

E LITERARIOS

Autógrafos manuscritos 

             e mecanografados

Obra impresa

2. FONDOS ESPECIAIS

DOCUMENTOS FIGURATIVOS

Cartográficos

Iconográficos

COLECCIÓNS 

Manuscritos

Impresos

Accesibles individualmente na nosa web, de cada arquivo facilítase información de contexto, con datos biográ-
ficos, historia arquivística ou forma de ingreso; de contido e estrutura; das condicións de acceso e utilización ou 
sobre outra documentación asociada. Nalguns casos o seu nivel de descrición está bastante avanzado. Remiti-
mos á súa consulta en rede (http://212.170.32.250:8181/jopac/browser?nombre=ficharesumen.jsp&publi=1798). 
A seguir, polas limitacións obxectivas de espazo, seleccionaremos e comentaremos por grupos ou dun xeito 
particular, aqueles que consideramos de maior relevancia, salientando algunhas das súas singularidades, se ben 
xa adiantamos que case todos recompilan, como rasgo común, corpus epistolares, máis ou menos extensos, que 
polo seu valor serán citados dun xeito reiterado.  
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A.- Media ducia de referencias do século XIX: López Ferreiro, Leiras Pulpeiro, Tettamancy, Eladio Rodríguez, Ba-
silio Álvarez e o agrarismo 

Atendendo a criterios cronolóxicos, demoraremos primeiramente en media ducia de personaxes nacidos a me-
diados do XIX, que desenvolveron a finais dese século ou xa a comezos do XX unha recoñecida actividade a prol 
da nosa cultura e, nos máis dos casos, un público compromiso político. O volume destes arquivos, comparados 
con outros da casa, ocupan apenas unha ou varias caixas por persoa, mais aportan pezas e datos de interese. 

Así, o do coengo e historiador compostelán Antonio López Ferreiro (1837-1910) conserva algúns documentos 
persoais, pero nel abundan máis os fondos especiais con abundantes materiais figurativos, como fotografías e 
debuxos de monumentos galegos ou de restos arqueolóxicos, así como outro material con apuntamentos, trans-
cricións e algún orixinal, como este pleito homenaxe do  XV de Álvaro Veloso, polas Torres de Pontevedra, ao 
arcebispo de Santiago. Elementos todos moi acordes e necesarios para os seus eruditos e numerosos traballos de 
investigación sobre o noso pasado histórico. Este arquivo aparece vinculado ao do xesuíta Celestino Fernández 
Romero (1855-1929).

Pleito homenaxe de Álvaro Veloso e dous debuxos

O segundo, o do médico e poeta mindoniense Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912) foi doado polo noso padroei-
ro e tamén poeta Xosé Luís Franco Grande. Trátase de textos xerocopiados, que o doante empregou para elabo-
rar a edición da obra completa do autor de Mondoñedo en 1970, seica promovida e custeada por Fermín Penzol, 
polos lazos de amizade que dende a súa nenez este mantivo con Pulpeiro e a súa familia. Son documentos de 
carácter persoal e de función, dos que se reproduce, ademais de unha foto, o oficio da Real Academia Galega 
(RAG) nomeándoo membro da institución, así como a súa resposta refugándoo modestamente e outrosí o seu 
curioso testamento ológrafo. Posúe ademais copias manuscritas e impresas da súa obra, tanto literaria como de 
investigación lexicográfica.

Foto-retrato de Leiras Pulpeiro e material manuscrito vario
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do escritor e político coruñés francisco Tettamancy (1854-1921) consérvase un monllo de cartas de diferentes 
remitentes como pérez constanti, lence santar ou casto sampedro e unha minuta del cunha autobiografía; 
numerosos textos con borradores e notas preparatorias das súas obras de creación e de investigación histórica, á 
parte de variadas pezas, encasillables nos denominados fondos especiais.

carpeta con manuscritos do diccionario de eladio rodríguez

avanzando no tempo, o arquivo do tamén poeta e lexicógrafo ourensán Eladio Rodríguez (1864-1949), algo máis 
voluminoso, proporciona tamén medio cento de misivas e diferentes documentos de función, entre outros os 
pertencentes á rag, da que foi membro fundador e terceiro presidente, ou os relacionados co seu nomeamento 
como membro da asemblea de municipios de galicia, en 1932, para a redacción do estatuto de autonomía. e, así 
como nos outros casos,  abundantes follas con autógrafos dos seus poemas. aínda que o máis salientable del son 
as catro caixas cunha parte dos manuscritos do seu referencial Diccionario enciclopédico gallego-castelán que, 
con máis de 45.000 entradas, sería publicado post mortem en tres tomos,  entre 1958 e 1961. 

diversos retallos de prensa sobre Basilio Álvarez e impresos agrarios da época

e xa para rematar este primeiro grupo, citaremos o fondo do crego agrarista Basilio Álvarez (1877-1943), que 
aparece vinculado, na súa condición de produtor, ao tamén dirixente agrario salvador garcía-Bodaño fernán-
dez. apenas posúe documentación propia, pero si bastante e variada sobre as homenaxes e outros recoñece-
mentos que se lle promoveron á parte de abundantes recortes de prensa do seu traballo parlamentar e dos 
discursos e conferencias de tan carismático e afervoado orador. compleméntase cun interesante material sobre a 
Confederación Rexional de Agricultores Galegos, que o sacerdote ourensán liderara no seu día, ademais doutros 
impresos sobre movementos sociais.
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B.- Tríade do tempo das Irmandades da Fala: os irmáns Villar Ponte, Viqueira e Penzol

Relacionados co movemento nacionalista galego das Irmandades da Fala (IdF), xa centenario, pois desenvolveu 
a súa actividade entre 1916 e 1931, podemos traer a colación na Penzol tres arquivos xa algo máis voluminosos. 

Foto das Irmandades (1922) na que, entre outros, figuran os irmáns Villar Ponte.

O primeiro é o de Ramón Villar Ponte (1890-1916), que inclúe tamén fondos do seu irmán Antón (1881-1936), 
ambos os dous presentes na xuntanza creacional da primeira irmandade e teóricos fundacionais desta corrente 
política. Dentro da documentación persoal son de interese novamente a correspondencia –con algo máis de me-
dio cento de cartas de relevantes figuras do seu tempo, hoxe fotocopiadas pero inicialmente orixinais-, así como 
a relativa á homenaxe tributada a Antón no seu Viveiro natal. Na de función, o hetereoxéneo material derivado 
da súa militancia, tanto nas devanditas IdF como na Irmandade Nazonalista Galega (ING) e, con posterioridade, 
no Partido Galeguista, con recibos, suscricións, nomeamentos, circulares e outras pezas. 

Orixinal e impreso de O Mariscal (1926)

No tocante á documentación literaria e intelectual, destacan o manuscrito da emblemática obra dramática O 
Mariscal. Traxedia histórica en verso, escrita á par por Ramón Cabanillas e Antón, e máis de cincocentos recortes 
de prensa con artigos e colaboracións deste último. Nos fondos especiais, cunha ampla colección de impresos e 
folletos de temática diversa, hai unha especial atención á política galega do momento: numerosos programas, 
regulamentos, manifestos, memorias, circulares, bandos e propaganda varia. 
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Militante tamén e mesmo presidente das IdF foi o filósofo, psicólogo e pedagogo Xoán Vicente Viqueira (1886-
1924). No seu arquivo, de produción propia, dentro dos documentos persoais, ademais da xa recorrente corres-
pondencia, neste caso con coñecidos nomes como Risco, Villar Ponte, Losada Diéguez ou Teixeira de Pascoaes, 
chaman a atención pola súa singularidade os seus cadernos de ampliación de estudos en varias universidades de 
Alemaña. Posúe igualmente autógrafos da súa obra, tanto poética, sempre escrita en galego, como docente e 
pedagóxica, na que se evidencia a súa preocupación pola reforma do noso sistema educativo -de mozo formouse 
na Institución Libre de Enseñanza- e mais pola súa galeguización.

Foto na Penzol con Jacinta Landa, a viúva de Viqueira, e documento académico

Por último dentro da mesma tríade, malia a súa data de nacemento un pouco posterior, cómpre citar tamén 
o noso fundador, se temos en conta unha parte do seu fondo propio. De Fermín Fernández Penzol-Labandera 
(1901-1981), ademais da súa recoñecida actividade como bibliófilo, temos que poñer en valor outra dimensión, 
algo menos coñecida: a da súa militancia política, sobre todo neste tempo das Irmandades. Dela custodiamos 
arredor de 50 misivas do xornalista  nacionalista Víctor Casas sobre a xénese e evolución do grupo Mocedade 
Céltiga, filial das citadas IdF en Madrid, do que Fermín foi un dos principais referentes e responsables. Desta 
militancia dos anos mozos, hai outro lote de cartas máis voluminoso con significados e variados correspondentes 
xunto a outros documentos complementarios, de incorporación xa máis recente ao seu arquivo. 

Cartas de Víctor Casas e Vicente Risco
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C.- Castelao e outros fondos chegados de alén mar: Martínez López e Pérez Prado

A historia do galeguismo non se pode entender nin explicar sen ter presente o labor e a implicación da emi-
gración e, sobre todo, do exilio transoceánico, xa non como complementario do de aquén mar, senón polo seu 
propio  protagonismo. E ao falarmos do exilio americano, o referente indiscutible é Castelao, de quen tamén 
garda esta fundación un material de excepción. 

Tres cartas do fondo Castelao, dúas delas cruzadas

O arquivo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), cuantitativamente non é moi grande, pero é 
imprescindible para o estudo da súa dimensión política, en especial a que vai dende ano 1938 ata o seu falece-
mento en Buenos Aires. Son fondos que pasaron, por vontade testamental da súa viúva, Virxinia Pereira, ao seu 
amigo o tamén galeguista Rodolfo Prada quen, como legatario, doóunos á Penzol, xunto con outros acumulados 
por el mesmo, maiormente sobre a Irmandade Galega Bonaerense de 1941. Trátase de dúas seccións comple-
mentarias. Se a estas engadimos outras pezas da casa, en especial dos fondos de Fernández del Riego ou Ramón 
Piñeiro, coidamos que estamos diante dun dos materiais políticos máis importante conservados a día de hoxe do 
ilustre rianxeiro. 

Atribuído a el como acumulador, abundan os documentos relativos á súa actividade política e, en menor me-
dida, á intelectual e artística. Entre os primeiros mencionaremos o importante corpus epistolar con misivas de 
diferentes persoalidades e políticos, tanto galegos como do resto do estado, nomeadamente vascos e cataláns. 
Nestas cartas intercámbianse pareceres e estratexias de actuación, non exentas ás veces mesmo de lóxicas discre-
pancias, froito das diferentes posturas defendidas dende a distancia xeográfica naquel aveso e incerto contexto 
de resistencia. 

Manuscrito sobre o frustrado proxecto da Xunta de Galiza
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Completan esta correspondencia diferentes textos sobre o Consello de Galiza e o pacto de Galeuzca, así como os 
relativos ao seu tempo de ministro do Goberno da República (1946-1947) en París, entre outros.  

Tocante aos orixinais da súa obra, custódiase unha fermosa carpeta de láminas con sete autocaricaturas de mozo. 

Consérvanse tamén catro cadernos manuscritos con ilustracións e  anotacións varias sobre libros, apuntamentos 
de viaxes ou de creación literaria, ideas para discursos e artigos ou outras reflexións breves. Unha selección dos 
mesmos foi coeditada por Galaxia e a Penzol en 1993 co título Castelao. Cadernos (1938-1948). Escolma. E ou-
trosí, unha das caretas por el deseñadas para a posta en escena da súa obra Os vellos non deben de namorarse 
en 1941. 

Cuberta e interior do Caderno A de Castelao

Dende América chegaron outro par de arquivos unipersoais: o do tamén exiliado galeguista Ramón Martínez 
López (1907-1989), docente e investigador na Universidade de Austin (Texas) entre 1940 e 1971, onde mantivo 
unha longa relación co hispanista Américo Castro, á súa vez exiliado en EEUU, e que exerceu en certa medida 
do seu mentor. Desta relación fica constancia nunhas 150 misivas e varias fotos. Este fondo incorporouse logo 
da xubilación do doante e xa de volta a Galicia, na década dos 80. Nel son de especial interese as series de do-
cumentos relacionados coa súa función docente e estadía norteamericana ou as relativas ás diversas asociacións 
e institucións culturais das que formou parte, como o Seminario de Estudos Galegos, a Real Academia Galega 
ou o Museo de Pobo Galego e, sobre todo, a Fundación Castelao, que promoveu e da que foi o seu primeiro 
presidente. Así como o material referente á refundación en 1978 do novo Partido Galeguista, do que tamén foi 
primeiro presidente.

Carta de Américo Castro e debuxo de Martínez López da autoría de Seoane
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Composición sobre a entrega dos fondos de Pérez Prado

O segundo arquivo é o do médico bonaerense, fillo de emigrantes galegos, Antonio Pérez Prado (1926-2009), 
que entrou recentemente, en 2012, por vontade propia e mais da súa filla Aixa,  grazas á inestimable colabora-
ción do Consello da Cultura Galega. O autor do libro Los gallegos y Buenos Aires (1973), moi recoñecido, tanto 
na colectividade como nos círculos intelectuais arxentinos, mantivo constantes contactos e lazos con Galicia. Á 
parte do epistolario, nel destacan o seu guión do documental Castelao. Biografía dun ilustre gallego (1980) do 
director Jorge Perolán cunha copia íntrega do mesmo, sen censuras, unha colección de debuxos da súa autoría e 
medio cento de reveladores diarios autobiográficos.

D.- A Xeración Galaxia: Ramón Piñeiro, Otero Pedrayo e Francisco Fernández del Riego 

Dentro deste grupo de persoas, que toma o seu nome xeracional da editorial homónima fundada en Vigo en 
1950, hai tres grandes figuras das que a Penzol posúe ou custodia cáseque a práctica totalidade dos seus fondos. 
Dúas delas  foron os máximos alentadores e responsables da editora (xunto a Xaime Isla, cuxo material perma-
nece na súa propia fundación e aquí consérvase polo de agora tan só unha unidade de instalación) e a outra, co 
seu recoñecido prestixio, exercerá como primeiro presidente ata o seu falecemento, en 1976. Son Ramón Piñeiro, 
Francisco Fernández del Riego e Otero Pedrayo, senlleiros protagonistas do galeguismo interior na posguerra, 
alén de autores dunha probada obra intelectual e literaria. Trátase de arquivos de gran importancia, polo seu 
volume -o do primeiro contabiliza 117 caixas e o do último 160- e mais pola rica e exclusiva información que 
ofrecen, tanto persoal como colectiva. 

Gabinete con retrato de Ramón Piñeiro
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O de Ramón Piñeiro (1915-1990) ingresou por cesión en uso dos seus herdeiros en 2005. Ademais da documenta-
ción propiamente dita, presentaba a singularidade de vir acompañado do mobiliario e obxectos do seu gabinete 
compostelán, cáseque de valor museístico. Isto permitiu montar en 2009 unha recreación do mesmo, coa súa 
epicéntrica e simbólica mesa de braseiro, arredor da que se reunía a cotío con xentes próximas e afíns, moitas 
delas xente nova e universitaria, para conversaren e inicialas as máis das veces no sentimento galeguista no es-
curo tempo da ditadura. Entre a panoplia de cadros da parede do cuarto figura un retrato seu dos anos corenta, 
pouco coñecido e feito no cárcere polo tamén preso R. Bastif.  

Piñeiro cultivou tamén a diario o xénero epistolar, en parte coa mesma finalidade formativa cando os interlo-
cutores eran mozos. Fica así unha copiosa correspondencia, que vai dende 1943 ata practicamente o seu fale-
cemento en 1990. Están descritas varios miles de cartas cunha ampla nómina de remitentes, tanto do ámbito 
galego coma do resto do estado, neste caso en especial de membros doutros grupos ou partidos da oposición 
franquista, ademais dos “irmáns” de América -quer emigrados quer exiliados-, do alumnado e profesorado dal-
gunhas universidades europeas e americanas (impartiu cursos de verán no Middle College de Vermont nos anos 
1966-1969), así como de diversos colegas do mundo cultural luso-brasileiro. 

Manuscrito e mecanoscrito de Ramón Piñeiro de contido político

Do seu intenso activismo político, onde exerceu diferentes e sucesivos cargos representativos e de mediación ata 
a chegada da autonomía e a instauración do Parlamento de Galicia, do que foi deputado entre 1981 e 1984, o 
documento máis antigo que conservamos é este texto manuscrito da súa participación, en sendo un mozo de 
vinte anos, no Mitin da Arengas do 25 de xullo na Quintana de Santiago de Compostela. 

Tamén é de interese, dentro da documentación de función, a que recolle o seu paso polas nosas máis significati-
vas institucións culturais, entre elas o Consello da Cultura Galega, do que foi, ademais dun dos seus promotores, 
o primeiro presidente dende 1983 ata o seu pasamento. E, por último, a derivada do seu cargo de director lite-
rario da Editorial Galaxia e mais da revista GRIAL.  

O do patriarca das nosas letras, Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), é o arquivo unipersoal máis voluminoso e, 
á vez, quizais tamén o máis completo da institución, porque se incorporou por manda testamentaria do propio 
autor e contén toda a documentación producida ao longo da súa vida e incluso a relacionada con algúns dos seus 
antepasados. Trátase, pois, da principal fonte primaria de obrigada consulta para o estudo da súa traxectoria 
vital, así como da súa fecunda obra. 

Dentro deste fondo documental de novo ocupa un lugar fundamental o extenso epistolario, con máis de 50 
caixas. Del destacan, pola súa orixinalidade, as cartas enviadas ao longo de 50 anos á nai, dona Eladia, na súa 
condición de fillo único, orfo de pai, dándolle conta dende a distancia do devir e vicisitudes do día a día. Son 
1355 misivas que foron publicadas, por Galaxia e a súa fundación no 2007 en dous volumes, en edición crítica de 
Patricia Arias Chachero e Mónica Pazos Martínez. 

Dos orixinais da súa magna obra hai numerosos autógrafos dos diferentes xéneros por el cultivados, salientan-
do o manuscrito da referencial novela xeracional Arredor de si, de 1930. De entre os inéditos, veu a luz aínda 
hai ben pouco un novo poemario, as Xeórxicas do pan, promovido pola Penzol no 2013. Consérvanse ademais 
milleiros de retallos de prensa coas súas colaboracións, como as da coñecida sección “Parladoiro”, no xornal 
compostelán La Noche. 
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Carta e retrato de mozo de Otero Pedrayo

Artigo impreso e orixinal de Arredor de si de Otero Pedrayo

  

Axendas familiares
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Volvendo ao material persoal, cómpre mencionar ademais unha serie de curiosas axendas e cadernos de notas, 
que fornecen interesante información tanto sobre a súa rutina doméstico-familiar, como literaria. Por último, 
como útil material gráfico suplementario, acopia unhas 1.000 fotografías, propias e alleas. 

O arquivo de Francisco Fernández del Riego (1913-2010), quen foi director vitalicio da nosa institución dende os 
seus inicios ata o 2010, está ubicado nesta Casa Galega da Cultura de Vigo, xunto coa súa biblioteca e a súa co-
lección de arte e outros obxectos persoais. Todo foi doado por el, en vida, en 1995 ao pobo vigués, en recoñece-
mento á cidade na que viviu os máis dos seus anos. Porén, dado que este patrimonio se xestiona conxuntamente 
co da Penzol, ambos os dous figuran xuntos para acceder á súa consulta na nosa web.

  

Foto da biblioteca-arquivo de Fernández del Riego

Como acontece cos dous fondos anteriormente comentados, este presenta un material de temática e forma moi 
variado, producido e recompilado polo propio protagonista coa súa metódica disciplina e constancia ao longo de 
máis de 80 anos. Relevante material para o estudo do século XX en Galicia, en especial no que atinxe aos campos 
da política e mais da cultura. Alén dos específicos documentos persoais biográficos, que culminan cos referentes 
ás homenaxes e outros recoñecementos a el tributados, está a súa vasta e esclarecedora correspondencia, con 
máis de seis mil misivas, pertencentes a case un milleiro de diferentes nomes, e xerada tanto por razóns persoais 
e familiares coma froito do seu constante compromiso co noso país. Na imaxe, a modo de exemplo, pode apre-
ciarse unha composición con algunhas das obras publicadas sobre a mesma.

Varias cubertas de libros de correspondencia

Na documentación de función destaca a de carácter político, complementaria ou interrelacionable coa devan-
dita correspondencia. Cómpre recordar -e eloxiar- a este respecto que a relativa á actividade clandestina do 
Partido Galeguista e mais a da súa relación co exilio americano, segundo as súas declaracións, foi agochada e 
enterrada polo propio Del Riego nunha maleta, logo da detención de Ramón Piñeiro, durante moitos anos no 
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domicilio vigués da súa nai. Grazas a tan arrichado xesto puido chegar a nós, sendo consultable na actualidade 
na publicación Castelao e os galegos do interior (Galaxia, 2000), en edición do historiador Xavier Castro. Trátase 
dun medio cento de variadas pezas con cartas informes, propostas e borradores, actas de xuntanzas, acordos, 
resolucións, comunicados e outros textos e  escritos.   
A maiores, están as series que recollen a súa produción literaria e xornalística e mais o labor de editor ao fronte 
de Galaxia, da que foi fundador e xerente durante moitos anos, compartindo responsabilidades, como xa se 
dixo, con Ramón Piñeiro, ademais das que recollen a súa participación en diferentes asociacións de carácter so-
cio-cultural. 

Cédula persoal de Fernández del Riego e foto de familia

Como complemento gráfico, ofrece tamén numerosas fotos que retratan a súa vida e mais a do seu entorno, coa 
descrición do lugar, ano e as persoas que nelas aparecen.
Por último, dentro das coleccións facticias, mencionaremos o voluminoso conxunto de retallos de prensa que dan 
conta do devir político pre e post autonómico de Galicia, reunidos e recortados minuciosamente por el mesmo 
case a diario dende 1976 ata o 2009.

Foto de grupo (Álvaro Cunqueiro, Rodrígues Lapa, Fernández del Riego e 
Martínez Risco) e carta do segundo

Antes de rematar este apartado dedicado ás xentes de Galaxia, hai outro nome de alguén que, non sendo galego 
de nacemento, si o foi de compromiso e de corazón, mantendo unha longa  relación case de irmandade co noso 
país. Trátase do profesor e filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa (1897-1989), que no seu día foi o encar-
gado de pronunciar a conferencia ou lección inaugural da biblioteca Penzol e quen tanto contribuíu a estreitar 
lazos entre as culturas galega e luso-brasileira, tan próximas. Por este motivo ten tamén aquí un fondo propio 
con documentos persoais, correspondencia, notas de traballos, artigos, etc. Fondo que nos chegou a través do 
seu fillo Armando.
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e.- Xosé mª Álvarez Blázquez e outras achegas máis recentes: alfonso Zulueta, avelino pousa antelo e mª do 
carmo Kruckemberg

  

cartel de entrega dos fondos de Álvarez Blázquez e mesa de exposición do 2015

o arquivo do escritor, erudito e editor Xosé Mª Álvarez Blázquez (1915-1985) outro dos nosos fecundos polígra-
fos, incorporouse en 2012 por doazón dos seus herdeiros. con posterioridade houbo outras entregas arredor do 
2015, ano do seu centenario. podemos consideralo aínda un fondo aberto, pois coidamos que hai vontade de 
seguir achegando novo material. 

con máis de 50 unidades de instalación reflicte o perfil e saber enciclopédico do seu produtor e a súa grande 
actividade a prol da nosa cultura. dentro dos fondos orgánicos hai cumprida mostra da súa obra de creación lite-
raria e de investigación, tanto histórica como etnográfica, nomedamente a adicada á literatura popular. especial 
significación ten o orixinal con notas da biografía que publicou sobre alexandre Bóveda, o seu curmán político. 
contabiliza tamén moreas de artigos e crónicas na prensa escrita, así como dos seus guións de programas de 
radio.  

tocante ao material de función, alén do docente e político ou do relativo aos cargos desenvolvidos como cronis-
ta da cidade de vigo e comisario local de excavacións arqueolóxicas, citaremos o xerado polo seu labor como 
libreiro e editor, campo no que creou os selos monterrey e castrelos. cómpre citar, por último, 18 caixas con 
abundantes e variados fondos especiais, así como a súa colección de filatelia.

avelino pousa antelo e alfonso Zulueta de Haz



93

Por último, a tan valioso e rico herdo documental cómpre engadir as recentes achegas doutros dous destacados 
galeguistas: a do notario e anterior presidente da Penzol, Alfonso Zulueta de Haz (1924-2017), e a do mestre 
Avelino Pousa Antelo (1914-2012), na actualidade en xestión. E o único arquivo con nome de muller, o da poeta 
viguesa Mª do Carme Kruckenberg, (1926-2015), que entrou en 2015 por vontade da propia escritora e mais da 
súa filla, actuando como mediadora Mercedes Queixas, a súa biógrafa. Está composto maiormente por orixinais 
e impresos da súa obra, con algún inédito, e material de prensa vario, coas súas colaboracións ou con escritos 
sobre ela e a súa actividade poética. 

Acto de entrega dos fondos de Mª do Carmo Kruckemberg

Colofón

Rematamos. E queremos facelo cun parágrafo dun dos xa amentados impulsores desta institución e meritoria 
empresa cultural, Ramón Piñeiro, extractado do libro Homenaxe a Fermín Penzol, publicado en 1972. Premoni-
torio parágrafo de recoñecemento ó amigo e fundador e mais de posta en valor do centro e o seu valioso patri-
monio. Tan necesario daquela como imprescindible na actualidade:

Ademais dos que somos amigos [de Fermín Penzol]  por obra do trato persoal están tamén os que o son 
por obra do trato cultural. E estes son máis, porque irán anovándose ao longo dos tempos. Algúns son -ou 
serán- doutras terras, mesmo de terras lonxanas; moitos son agora picariños, sen outra arela que bixou-
bear; os máis deles, claro, aínda non naceron. Mais andando o tempo, cando sintan interese por estudar a 
realidade galega irán acudindo á Biblioteca Penzol á procura de fontes, á compulsa de textos, á rebusca de 
datos. E alí, cada libro, cada revista e cada documento consultado abriráselle xenerosamente como unha 
man tendida. Poisque para eles formou Fermín a súa biblioteca, eles están aquí connosco. 
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