
DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2022 

Florencio Delgado Gurriarán, avogado, milítante 

galeguista e poeta exiliado en México 

Designado como autor ao que se lle dedica o Día das letras 
Galegas do ano 2022, Florencio Delgado Gurriarán naceu o 
27 de agosto de 1903 en Córgomo (Vilamartín de 
Valdeorras). 

O poeta Florencio Delgado Gurriarán exerceu a avogacía 
no Barco de Valdeorras, onde se afiliou ao Partido 
Galeguista (PG). Acadada unha notable sona como 
avogado e como poeta, ao instaurarse a República e 
reorganizarse as forzas políticas clandestinas durante a 
ditadura de Primo de Rivera (1923-1930), en Delgado 
Gurriarán aséntanse os seus ideais republicanos e 
plenamente galeguistas. Comezou a militar no Partido 
Galeguista (PG), fundado en 1931, moi comprometido, 
sobre todo, coa defensa do seu tesouro máis prezado, o 
idioma que aprendeu a falar coa súa xente da terra de 

Valdeorras e a escribilo de forma autodidacta lendo os Aires 
da miña terra de Curros Enríquez. Como militante do PG e 
socio protector do Seminario de Estudos Galegos, en 
xaneiro de 1934 asistiu en Ourense á III Asemblea anual do 
partido en representación do grupo de Córgomo-Portela. Alí 
coñeceu a Castelao. 
 
Guerrra  
Dada a súa militancia galeguista e incorporado á Fronte 
Popular, ao estalar a guerra civil o desasosego amedrentou 
a Florencio, que nun principio estivo agochado en varios 
lugares de Valdeorras e en Valladolid. En outubro de 1936, 
fuxindo por Portugal, logrou embarcar clandestinamente no 
Porto con destino a Bordeos. Viviu nesa cidade e en París, 
ata que en xaneiro de 1938 pasou á Barcelona republicana, 



onde se integrou na Subsecretaría de Armamento e 
despois no Servizo de Información Periférico do Estado 
Maior do Exército de Terra. 
 
Exilio 
 En 1939 exiliouse en México, país no que se integrou e no 
que seguiu loitando polo ideal galeguista. 
Como un refuxiado máis, Florencio chegou a Veracruz no 
buque Ipanema en xullo de 1939. Logo duns días de 
estadía en México DF, o cineasta Carlos Velo conseguiu 
que nomeasen a Delgado Gurriarán delegado en Toluca do 
SERE.  
 
Como militante do PG, Florencio estivo sempre moi activo 
nos círculos galeguistas de México. Redactou a versión 
mexicana do pacto Galeuzca, formou parte da delegación 
do Consello de Galiza de México, participou nas reunións 
dos exiliados republicanos españois e foi fundador do 
Padroado da Cultura Galega . Creador das 

revistas Saudade e Vieiros. Publicou os 

poemarios Bebedeira (1934), Galicia 
infinda (1963), Cantarenas (1981) e O soño do guieiro (1986). 
 
Viaxou a Valdeorras por primeira vez en 1968. Volveu en 
1976, O 6 de setembro de 1981 recibiu no Barco a medalla 
de académico correspondente da Real Academia Galega. 
 
En Fair Oaks (California), onde se trasladara para ser 
atendido dos seus problemas cardíacos, e onde faleceu o 
14 de maio de 1987. 
Florencio declaroulle á historiadora mexicana Dolores Pla 
en 1979 que ser refuxiado era un sentimento penoso, pero 

heroico: aquí venimos por haber luchado por un ideal y, aunque nos 
derrotaron, nos mantenemos firmes hasta el fin. 
 

A toda a Comunidade Educativa do IES Plurilingüe Eusebio da 
Guarda:  FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2022!!! 
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