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O motivo destas liñas, a modo de pró-
logo, é dar a coñecer as conferencias que 
Suárez Picallo e Blanco Amor pronunciaron 
no Centro Galego de Montevideo en 1928, 
ofrecidas en edición facsímil pola A. C. Ir-
máns Suárez Picallo.

Constantino Sánchez Mosquera, co-
ruñés de nacemento e licenciado en me-
dicina pola universidade de Santiago de 
Compostela, presidía nese tempo o Centro 
Galego de Montevideo, nos anos que van de 
1925 a 1930, verdadeiro Ateneo de cultura 
hispanoamericana, sendo este ilustre médi-
co tamén periodista e conferenciante desta-
cado.

O Centro Galego de Montevideo pu-
blicou estas conferencias celebradas en 
1928, que son agora pequeñas xoias pola 
persoas que subiron á súa tribuna. A modo de exemplo, destacamos as ofrecidas 
nese mesmo ano de 1928 por Gerardo Diego e Juana de Ibarbourou, textos posible-
mente aínda descoñecidos do público lector. 

O primeiro, xove poeta aínda e autor que sería de Ángeles de Compostela, 
diserta sobre a súa propia vocación poética en La vocación poética, sincerándose 
cos oivintes: como naceron as súas primeiras experiencias poéticas (1918-21), os 
seusprimeiros pasos docentes como catedrático, ofrecendo un amplo recital da súa 
poesía. Na outra conferencia sobre Actualidad poética de Fray Luís de León, valora 
e interpreta a importancia do poeta, con lectura de textos de poetas que amaron a 
poesía do autor estudiado: Juán Ramón Jiménez, Emilio Prados, Rafal Alberti.

RAMÓN SUÁREZ PICALLO E EDUARDO BLANCO AMOR 
EN MONTEVIDEO

Luís Pérez Rodríguez

Centro Galego de Montevideo.



Juana de Ibarbourou ofrece aos ou-
vintes unha lectura e nova interpretación 
das cantigas de Sta. María do Rei sabio, 
ante un público receptivo a un tema que 
pertence tamén á nosa litertura.

O tema que nos ocupa é dar a coñe-
cer as conferencias de Ramón Suárez 
Picallo e Eduardo Blanco Amor: Inter-
pretación emocional del paisaje gallego e 
Guía para un estudio integral del Rena-
cimiento Gallego. Dicir tamén que son 
as únicas destas publicacións que tratan 
directa e expresamente temas culturais e 
literarios galegos.

Estas conferencias debémolas situar 
no contexto de dous escritores da nova 

Galicia en América, valedores dos emigrantes, ambos os dous apuntando xa o seu 
grande maxisterio oral. Blanco Amor e Suárez Picallo son amigos e traballan con-
xuntamente en Buenos Aires polo renacemento da cultura galega, atentos ao que 
está a acontecer en Galicia. Ambos interveñen no nacemento e dirección de revistas 
e periódicos, influíndose mutuamente. Blanco Amor, baixo os auspicios do nacio-
nalismo, recibe e comparte as ideas sociais de Suárez Picallo, formado na política 
sindical e municipal, á vez que o autor sadense é receptivo aos ideais do incipien-
te nacionalismo. Ambos comparten a dirección de Galicia do Centro Galego de 
Buenos Aires, así como traballan cóbado con cóbado en El Despertar Gallego da 
Federación de Sociedades Galegas e, máis tarde, no medio que sería a súa continua-
ción, Galicia. Suárez Picallo comeza a súa disertación así: “Eduardo Blanco Amor, 
mi entrañable camarada, hermano predilecto de mi espíritu…”.

A conferencia de Suárez Picallo Interpretación emocional del paisaje gallego, 
é unha excursión para os ouvintes por Galicia adiante, recoñecible na saudade dos 
emigrantes que, obrigados a deixar a Terra, andan polos mundos de Cuba, México, 
Buenos Aires ou Montevideo. As tres paisaxes, montaña, val e mariña, conforman a 
terra galega. A montaña é suave e, cruzada por ríos e regatos, sabe cantar ou rezar. O 
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val é un milagre de colorido, cos seus 
viñedos, os seus patriarcais castiñei-
ros, o vello muiño de rodicio, o cru-
ceiro. Pero a costa, arrebatado polos 
seus recordos infantís de Sada, tráelle 
á memoria as paisaxes máis efusivas 
e cordiais: os cantís de Corrubedo, 
A Marola, os solidarios mariñeiros, 
as rías do Burgo e Sada, bordeando 
a península das Mariñas. Continúa 
percorrendo ao traveso do recordo as 
ciudades galegas: a fidalga Coruña, a 
peregrina Compostela, Vigo progre-
sando. Pontevedra, Betanzos, Tui, 
Lugo e Ourense, vestixios perennes 
do mundo romano. Segue describin-
do esa paisaxe, de ton e selo oteriano: 
as igrexas, mosteiros, castelos e pazos, 
que gardan feitos heroicos e lendas. 
Especial interese teñen para el os cru-
ceiros, levantados pola piedade popu-
lar dos canteiros, que un día recolleron a oración do emigrante, cando se despide de 
xeonllos da Terra diante do cruceiro. Remata describindo a paisaxe coma un estado 
de ánimo, que acompaña ao espírito do home galego, polo que será sempre a fonte 
da súa morriña e saudade da Terra nai.

A conferencia de Blanco Amor Guía para un estudio integral del Renacimien-
to gallego, percorre os rexistros da nosa cultura, que nos fan diferentes aos demais 
pobos. A poesía dos nosos cancioneiros, o pensamento de Prisciliano e do P. Fei-
joo, basamento da nosa sicoloxía: escepticismo, panteísmo, como formas do noso 
humus sicolóxico, humorismo. O noso sentimento da paisaxe, elemento da nosa 
sentimentalidade. No friso no noso pórtico, están tanto os nomes da Galicia que 
non puido ser, a Galicia que loitou contra o cesarismo dos Reis católicos, a dos Ir-
mandiños, a do Mariscal Pardo de Cela, coma a Galicia que aportou nomes á cul-
tura galega e hispanoamericana: Alfonso de Fonseca, fundador de universidades, 
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galegos próceres de América, o P. Sarmiento, Feijoo. Especial atención aos homes 
do nosorexurdimento: Vicetto, Murguía, historiadores, Brañas filósofo, e os poetas 
Pondal (lira de ferro), Rosalía (é a terra, o ar, a luz, a alegría, a dolor de Galicia), 
Curros (a lírica da rebeldía). No momento literario do que el é xa testemuña viva, 
Risco, descubridor de Tagore, con La Centuria e o seu atlantismo, as Irmandades 
da Fala na Coruña, a Nosa Terra. E segue a lista: Amado Carballo, López Abente, 
Noriega Varela, Cabanillas coas súas sagas, Florentino Cuevillas, Xesús Bal, Villar 
Ponte, Quintanilla, Otero Pedrayo, Castelao, Dieste, Filgueira Valverde. Non faltan 
na súa evocación os pintores Cebreiro e Maside, os escultores, coma Asorey e Bono-
me. Por último, un guiño ao uruguaio Julio J. Casal, que fundou na Coruña Alfar, 
que aparecerá posteriomente en Montevideo. España, coma o mundo, di Blanco 
Amor, non debe pretender a uniformidade, senón deber ir cara a harmonía dos seus 
pobos, unidade trascendente e superior. Dirá, ante un público entregado, na Galicia 
da nova xeración está a arder unha fe que non se deterá ante nada.

Suárez Picallo e Blanco Amor estaban a iniciar un camiño que sería a razón da 
súa vida: a súa entrega aos emigrantes. Sentiron sempre o seu deber de despertar o 
ser e sentir do emigrante para reconducilo ao compromiso de seres operantes na súa 
cultura. Mesturados con ese público de emigrantes, chegados de todos os recantos 
de Galicia, perdidos na grande urbe e nos valores de defensa do seu, procuraron 
con fe atraelos de novo á súa propia cultura, pois vivían de costas ao que tiñan de 
máis íntimo, a patria da súa propia cultura. Por iso, para crear concienca galega nos 
emigrantes, estes debían coñecer os procesos políticos e sociais que estaban a nacer 
na Terra. E, recollendo as palabras de EBA no seu prólogo ao libro Revoeira (anecdo-
tario de homes, feitos e verbas) de Xosé Nuñez Búa, perderon a vida nesta tarefa, “case 
sempre, coma o xastre das Abaíñas, cosendo de balde e pondo as liñas”.

Para rematar, sinalar que as vidas de Suárez Picallo e Blanco Amor son un mo-
delo de amizade, sempre viva a pesar das súas proprias circunstancias vitais, amizade 
que resume lapidariamente o texto daquela carta que en 1943 lle escribe Ramón 
aoseu entrañable amigo Eduardo: 

“Presente meu Capitán”. Navegues como quieras, poñas proa ao Norte 
ouao Sur, ao Leste ou a Oeste, a calquera dos puntos da Rosa de todos os 
ventos, eu, que te coñezo, sei de antemán que sempre irás a dar a Porto 
libre e salvo, coa nosa vella dorna, que se chama Galicia e Liberdade.

















































































Ramón Suárez Picallo pronunciando unha conferencia. 
Buenos Aires, 1926 (Céltiga, 25/10/1926)

Este Caderno edítase para conmemorar  o X Aniversario da repatriación das cinzas de
Ramón Suárez Picallo  ó cemiterio de Sada.

Inclue as conferencias impartidas por Eduardo Blanco Amor e Ramón Suárez Picallo 
no Centro Galego de Montevideo en 1928.

A Asociación Cultural “Irmáns Suárez Picallo” agradece a Luis Pérez Rodríguez 
que lle facilitase o contido delas así como a introdución ás mesmas.



Edita       Colaboran

Nº 1 - «O Ateneo de Cultura Política y Social: unha 
experiencia societaria na Sada da II República» 
· M. Pérez Lorenzo

Nº 2 - «As letras e o mar» · M. L. Freire-Calvelo, R. 
Suárez Picallo

Nº 3 - «As letras e as festas» · E. Rocha Llobregat, 
M. L. Freire-Calvelo, R. Suárez Picallo, X. A. 
Suárez Picallo

Nº 4 - «Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contor-
nos» · A. López Soto, M. Pérez Lorenzo

Nº 5 - «A represión franquista en Sada. As vítimas 
mortais» · M. Pérez Lorenzo

Nº 6 - «A sociedade Sada y sus Contornos» · M. Ga-
yoso Barreiro

Nº 7 - «Palabras de Nadal e Aninovo» · R. Suárez Pi-
callo Nº Extraordinario - «Isaac Díaz Pardo e as 
Cerámicas do Castro» · Xosé Díaz

Nº 8 - «Voces de xustiza. Artigos e manifestos dos 
anarquistas de Sada na II República» · AA.VV.

Nº 9 - «Homenaxe a Juan Carlos Medal “Jaitos”» · 
AA.VV.

Nº 10 - «As letras e as festas II» · M. L. Freire-Calvelo, 
X. A. Suárez Picallo

Nº 11 - «Francisco Varela Posse. O fotógrafo de Sada» 
· F. Pita Fernández, M. Pérez Lorenzo

Nº 12 - «Ricardo Flores. Sempre en Sada» · M. Pérez 
Lorenzo

Nº 13 - «Fontán nas nosas letras» · R. Suárez Picallo, 
M. Lugrís Freire, M. L. Freire-Calvelo Nº Ex-
traordinario - «Isaac en Sada: documentos» · 
AA.VV.

Nº 14 - «Carnoedo na historia: textos e documentos» · 
AA.VV.

Nº 15 - «O Entroido en Sada. A comparsa “Os Malean-
tes”» · AA.VV. 

Nº Extraordinario - «Chovía en Boisaca. Palabras para 
Isaac Díaz Pardo no II cabodano do seu pasa-
mento» · AA.VV.

C A D E R N O S   D E   E S T U D O S   L O C A I S
Nº Especial - «Mariñana, unha revista ilustrada na Sada 

de 1925» · Xesús Torres Regueiro.
Nº 16 - «O Entroido en Sada: as comparsas “Os Broas” 

e “Os Pequeniños”» · AA.VV.
Nº Extraordinario - «Pombas e mazás. Palabras para 

Isaac Díaz Pardo no III cabodano do seu pasa-
mento» · AA.VV.

Nº 17 - «Edificio “La Terraza” de Sada» · C. Fernán-
dez-Gago

Nº 18 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 
1929» · AA.VV.

Nº 19 - «Inundacións en Sada: consecuencias locais de 
fenómenos climáticos globais» · R. Carballeira 
Coego

Nª Especial - «As sete Terrazas de Sada» · J. R. Soraluce 
Blond, Laura Bouza

Nº Extraordinario - «Opúsculo agradecido. Paralabras 
para Isaac Díaz Pardo no IV cabodano do seu 
pasamento» · AA.VV.

Nº 20 - «A praia de Sada - I. Area, fango e orixe xeo-
morfolóxico» · R. Carballeira Coego, Á. Alon-
so Millán

Nº 21 - «A praia de Sada - II. Evolución histórica recen-
te» · R. Carballeira

Nº 22 - «A praia de Sada - III. Natureza» · R. Carballei-
ra Coego

Nº 23 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 
1982» · AA.VV.

Nº 24 - «Mimina. Unha vida ao servizo da cultura gale-
ga» · AA.VV.

Nº Extraordinario - «Bo e xeneroso: Palabras de Isaac 
Díaz Pardo no V cabodano do se pasamento» 
· AA.VV.

Nº 25 - «Homenaxe a Xosé Neira Vilas, amigo e grande 
escritor» · J. Martínez-Romero, A. Blanco To-
rrado

Nº 26 - «O Entroido en Sada. Os Meiguiños de Fontán. 
Ano 1987» · AA.VV.


