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TEMA 5. A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de 

Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

 
Logo da Guerra Civil, haberá que agardar ao final dos anos corenta para 

podermos asistir a unha tímida recuperación da literatura en galego por causa da 
censura do Réxime. As primeiras mostras desta nova etapa, no que se refire a Galicia, 
atopámolas na publicación do poemario Cómaros verdes (1946), de Aquilino Iglesia 
Alvariño, e na colección de poesía Benito Soto (1950-Pontevedra), na que se publican 
obras en verso de Álvaro Cunqueiro, Luís Pimentel, Manuel María e outros autores. 
 Como ben se pode supoñer no ambiente de política represiva, os poetas 
galegos destes primeiros anos da posguerra retoman as liñas poéticas menos 
comprometidas ensaiadas na poesía galega anterior ó conflito bélico: imaxinismo, 
neotrobadorismo, a poesía paisaxista e, nalgúns casos, un intimismo existencial. Ao 
longo da década, iranse introducindo correntes modernas, como o clasicismo cultura-
lista e, xa cara ao final, a poesía de preocupación existencial (Escola da Tebra) e o 
socialrealismo de Celso Emilio Ferreiro, que se desenvolverá plenamente na década 
seguinte. 
 A crítica literaria tende a agrupar os autores da poesía galega de posguerra en 
tres xeracións ou promocións: a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xera-
ción dos 50 ou das Festas Minervais. 

A Xeración de 1936 está formada por autores nacidos entre 1910 e 1920 e que 
publican os seus primeiros poemas durante a República, en revistas das que son 
responsables os escritores máis vellos (Nós, Ronsel, Yunque etc). A súa obra callará 
definitivamente despois de 1936. A esta xeración pertencen poetas que publican a súa 
obra no exilio, como Luís Seoane, Emilio Pita ou Lorenzo Varela, mais tamén aqueles 
que a comezan publicando en revistas galegas ou na citada colección Benito Soto.  
 Podemos sinalar varias direccións poéticas neste grupo de autores, algunhas, 
como xa dixemos, seguidoras das correntes da preguerra, e outras máis novas. Entre 
os autores desta primeira promoción cabería citar a Xosé Mª Álvarez Blázquez e a 
Díaz Jácome (neotrobadorismo); e a Aquilino Iglesia Alvariño e Xosé Mª Díaz Castro 
(poesía paisaxista e ruralismo). Forman parte do segundo poetas como Carballo Cale-
ro, o propio Iglesia Alvariño (clasicismo culturalista) ou Celso Emilio Ferreiro (socialre-
alismo) 
 Pola súa importancia, cómpre detérmonos na obra de poetas como Aquilino 
Iglesia Alvariño (Abadín, Lugo , 1909 – Santiago, 1961), que foi autor de Señardá 
(1930) e Corazón ao vento (1933). Os libros publicados nos anos 30 son continuado-
res da poesía paisaxista de Noriega Varela, ben que en Corazón ao vento fica patente 
o influxo hilozoísta (personificación da natureza). En Cómaros verdes acada un dos 
seus cumes: abandona a rima, emprega preferentemente o hendecasílabo branco, 
conseguindo unha enorme calidade rítmica e sonora nos seus versos cunha lingua es-
colmada de forma selecta. Os dous seguintes libros caracterízanse por un ton existen-
cialista. Lanza de soledá é outro dos seus poemarios máis intensos, empregando o 
soneto e convertendo a poesía nunha dorida e grave confesión. Finalmente, Nenias 
presenta culturalismo, con reflexións sobre o feito poético e homenaxes ós poetas 
admirados. 

Celso Emilio Ferreiro (Celanova, 1912 – Vigo 1979) eríxese na figura principal 
da corrente lírica socialrealista, que será a máis practicada até a publicación en 1976 
de Con pólvora e magnolias, de Ferrín. A poesía de Celso Emilio presenta tres gran-
des eixes temáticos: a poesía social, solidaria cos oprimidos de calquera lugar. Denun-
cia o fascismo, a emigración, a explotación, a inxustiza... O segundo eixe, intimista, 
caracterízase polo desacougo existencial, con temas como a identificación coa terra, a 
fugacidade da vida, o amor... Ademais posúe unha poesía fortemente corrosiva e críti-
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ca, influída polas cantigas de escarnio e maldicir. A ironía constitúe, pois, unha das 
calidades máis salientables de Celso Emilio. 

O soño sulagado (1954) é un libro dominado polo clima existencialista dos anos 
50, que crea un universo simbólico caracterizado pola presenza da angustia e da dor 
existencial, a soidade, a morte, o “paraíso perdido” da infancia, a paisaxe e a terra 
natal. 
 Con Longa noite de pedra (1962) a poética de Celso Emilio decántase cara aos 
temas sociais e o compromiso político cos marxinados da Terra, cuns trazos caracte-
rísticos como a sinxeleza expresiva, a preeminencia da mensaxe sobre a forma, o 
humor, ironía e sarcasmo, e o ritmo e musicalidade dos seus poemas, que os fixo 
idóneos para a adaptación musical por diversos cantautores da década, contribuíndo 
deste xeito á súa difusión. Verbo dos temas máis salientables do libro, cómpre desta-
car a denuncia da opresión, que inclúe a condena do capitalismo e o fomento dunha 
conciencia proletaria; o antibelicismo, ligado á súa experiencia como soldado na gue-
rra civil; a crítica da dictadura franquista e a defensa da liberdade; e a preocupación 
pola realidade galega, as súas xentes e a súa lingua. Obras posteriores son Viaxe ao 
país dos ananos (1968, contra os emigrantes franquistas de Caracas), Cantigas de 
escarnio e maldicir (1968), Terra de ningures (1969), Paco Pixiñas (1970), Cemiterio 
privado (1973), Antipoemas (1972), Onde o mundo chámase Celanova (1975)... 

A segunda xeración de posguerra está formada por escritores nacidos entre 
1920 e 1930, a Promoción de Enlace, formados na penuria económica e cultural dos 
primeiros anos do franquismo. Seguen modelos da literatura española, escribindo 
tamén en castelán, e actúan como ponte entre a xeración anterior e a seguinte, a das 
Festas Minervais. 
 As direccións poéticas son en xeral as mesmas das xeracións do 25 e 36. A 
escasas innovacións temáticas terán un desenvolvemento serodio. Entre os autores 
desta promoción cabe salientar a Luz Pozo Garza (poesía vitalista), Antón Tovar (exis-
tencialismo) e Cuña Novás, que, asemade, foi fundador da nomeada Escola da Tebra 
co seu libro Fabulario novo (1952), destacando tamén polo seu ton existencial. Neira 
Vilas, pola súa banda, practica nestes anos a poesía social. 

Coñécese co nome de Xeración das Festas Minervais un grupo de poetas 
nacidos na década dos 30 e que irrompen no panorama literario galego dos anos 50 
arredor da universidade de Compostela (como prosistas forman parte do que se 
coñece como Nova Narrativa Galega). En lírica, as primeiras mostras deste grupo 
atopámolas no grupo da Escola da Tebra, do que tamén forma parte Manuel María. A 
súa poesía reacciona fronte ás tendencias de estética conservadora (imaxinismo, 
paisaxismo, neotrobadorismo...) e mestura elementos surrealistas con outros proce-
dentes do existencialismo literario. É unha poesía que trata con pesimismo a temática 
da angustia vital, a dor da existencia etc. 
 Un grupo de poetas desta xeración chega á literatura na súa etapa de estudan-
tes universitarios en Santiago, baixo a tutela ideolóxica de R. Otero Pedrayo e Ramón 
Piñeiro; promotores do galeguismo culturalista da preguerra, a súa actividade está 
ligada ao nacemento da Editorial Galaxia. Tamén se lles chamou Xeración das Festas 
Minervais por participaren todos eles nos certames poéticos que con ese nome se 
viñan celebrando na universidade compostelá desde o século XVII. Entre estes poetas 
podemos citar a X. L. Franco Grande, García-Bodaño, Xohana Torres etc., autores/as 
dunha poesía de temas intimistas, existencialistas e culturalistas, aos que se unen 
figuras senlleiras como Avilés de Taramancos, Manuel María ou Uxío Novoneyra. 
 Paralelamente, outro grupo de poetas desenvolve a súa obra en Madrid, cidade 
na que cursan os seus estudos. Coñécese co nome de Grupo Brais Pinto, e pertencen 
a el, entre outros, estudantes como X. Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Ber-
nardino Graña ou Raimundo Patiño. A súa poesía, xurdida nun ambiente máis aberto, 
contén elementos temáticos máis radicais, conectando con movementos europeos e 
norteamericanos de protesta (Jack Kerouak). 
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 Contra o final da década, algúns membros desta xeración, influenciados por 
Celso Emilio Ferreiro, dedicáronse a cultivar unha poesía socialrealista e comprome-
tida (sobre todo Ferrín), e participaron activamente no cambio político xerado no 
nacionalismo galego, que derivou cara a posturas radicais (marxismo, autodetermina-
ción), e que acabaría desembocando nos partidos nacionalistas da actualidade. 
 Entre os autores máis destacados da Xeración das Festas Minervais cómpre 
citarmos a Manuel María (1929-2004: Muiñeiro de brétemas (1950), Morrendo a cada 
intre (1952), Terra Chá (1954), Documentos persoais (1958)...). A amplitude da súa 
obra poética dificulta a clasificación de Manuel María nunha das correntes poéticas 
comen-tadas pois, se os dous primeiros libros se caracterizan polo ton existencial que 
os vincula á Escola da Tebra, en Terra Chá salienta a descrición da paisaxe, o que o 
aproxima á poesía de Novoneyra, mentres que a súa produción dos anos 60 e 70 se 
enmarca no socialrealismo e na poesía de compromiso político dominante nesta eta-
pa. Nos últimos libros, o poeta elabora nunha poesía máis reconcentrada e saudosa. 

Uxío Novoneyra (O Courel, 1930 – Santiago, 1999) escribiu Os Eidos (1955), 
Elexías do Courel e outros poemas (1966), Poemas caligráficos (1979).... Posúe unha 
obra herdeira da tradición paisaxística anterior, a de Noriega e Iglesia Alvariño. Mais 
en Novoneyra atopamos unha comuñón coa natureza do Courel, un existencialismo 
telúrico que nos amosa unha paisaxe vivida intimamente. Novoneyra constrúe os seus 
versos cunha linguaxe na que predomina a exclamación e a aliteración fonosimbólica. 
 Finalmente, Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense 1938) eríxese como un autor 
clave na evolución da poesía e galega contemporánea. O seu primeiro libro, Voce na 
néboa (1957), manifesta a influencia existencialista da Escola da Tebra. A poesía 
producida nos anos 60, publicada na década seguinte baixo o pseudónimo de Heriber-
to Bens, está fortemente marcada pola tendencia socialrealista, con fortes connota-
cións sociopolíticas (Antoloxía popular, 1972). Con pólvora e magnolias é o seu libro 
de poemas máis celebrado e está considerado como a obra capital que abriu novos 
camiños na lírica contemporánea (sintaxe fóra da norma, simbolismo, creación de 
novas formas a partir de esquemas estróficos xa existentes, experimentación na métri-
ca...) a partir da morte de Franco, o 20 de novembro de 1975. 
 


