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Florencio Delgado Gurriarán é o escritor homenaxeado 
nas Letras Galegas 2022. Pero alén da súa obra literaria 
(centrada no xénero poético), a súa relevancia nas nosas 
letras débese tamén ao seu labor como articulista, crítico 
literario, coordinador editorial, lexicógrafo, tradutor e 
corrector.
Pola época que lle tocou vivir, FDG encádrase Xeración 
de 1925 xunto con autores como Manuel Antonio, Amado 
Carballo, Paz Andrade, Bouza-Brey, Rafael Dieste ou 
Blanco Amor. Con eles comparte trazos comúns, sobre 
todo a renovación da literatura galega cara ás correntes 
de vangarda, pero sen romper coa tradición (temáticas, 
personaxes, recursos, aspectos formais...). 
Dun xeito ou doutro, FDG estivo en contacto con todos 
os colectivos, entidades e proxectos vinculados á cultura 
galega (e ao galeguismo) antes da guerra civil. Así, tivo 
relación cos membros do Grupo Nós (Otero Pedrayo, 
Risco, Castelao...), achegouse aos labores das Irmandades 
da Fala, foi socio do Seminario de Estudos Galegos e tivo 
cargos de responsabilidade no Partido Galeguista.
FDG é tamén o poeta máis representativo de Valdeorras, 
a comarca ourensá onde pasou os seus primeiros anos. 
Moitos dos seus textos exaltan as calidades desta terra: 
a historia, as tradicións e os costumes, a natureza e as 
paisaxes de montaña (en especial do seu Córgomo natal), 
as xentes e a lingua... E sobre todo o viño, ao que o autor 
dedicou numerosos poemas.

Pero o gran legado de FDG chegou do outro lado do océano. 
Como moitos intelectuais galeguistas, tras o golpe de Estado 
que deu lugar á Guerra Civil tivo que exiliarse. No seu caso o 
lugar escollido foi México, onde desenvolveu un intenso labor 
para manter alí unha actividade política e cultural (espazos de 
encontro para a comunidade galega, edición de libros e revistas, 
defensa da lingua, oposición ao réxime ditatorial) que en Galicia 
resultaba imposible.
Asemade, foi un dos principais intermediarios entre os galegos 
de México e outras comunidades galegas (especialmente a 
arxentina, a máis numerosa e activa); e tamén co denominado 
“exilio interior”, é dicir, aqueles intelectuais galegos (Ramón Otero 
Pedrayo, Valentín Paz Andrade, Francisco Fernández del Riego...) 
que permaneceron en Galicia nunha situación moitas veces de 
silenciamento e marxinalidade.
FDG participou na posta en marcha de varios proxectos da 
comunidade galega en México como a revista Saudade ou os libros 
editados polo Partido Galeguista. Pero o seu maior legado foi a 
revista Vieiros (1959-1968), un fito dentro da nosa cultura pola súa 
modernidade, a calidade formal e de contidos e a súa capacidade para 
acadar a participación dos persoeiros da cultura galega da época.
Así, nunha etapa en que a cultura galega se desenvolveu máis fóra 
ca dentro das súas fronteiras, persoas como FDG desempeñaron 
un papel esencial para a súa supervivencia. Por tanto, este 
recoñecemento non se limita a un autor literario ou a unha figura 
do galeguismo, nin sequera ao exilio mexicano, senón a todos 
aqueles que, mentres comezaban unha nova vida lonxe da súa 
terra, se dedicaron a (re)construír a identidade de Galicia como 
cultura, como pobo e como país.
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Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu en Córgomo, no 
concello de Vilamartín de Valdeorras, derradeira bisbarra en terras 
ourensás antes de entrar en Castela. Os pais de FDG pertencían 
a senllas familias da burguesía valdeorresa. O pequeno Florencio 
asistiu á escola da aldea, recibiu clases particulares por parte 
de profesores das diferentes materias e o seu pai (enxeñeiro 
agrónomo) participou activamente na súa formación. 
A maiores, desde pequeno tivo ao seu dispor unha ampla biblioteca 
na que ademais de libros tamén se podían atopar as principais 
publicacións periódicas da época. E, ao contrario do que sucedía 
na maioría das familias da súa posición social, que consideraban 
o castelán como unha lingua que outorgaba maior categoría e un 
status máis elevado, Florencio criouse nunha casa en que a lingua 
materna foi sempre o galego.
En 1909, debido ao traballo do seu pai, a familia ao completo 
abandona Córgomo para se trasladar á cidade de Ourense. Na 
capital ourensá vive dos seis aos dez anos, un período do que 
apenas se conservan datos en relación coa súa biografía.
A súa vocación poética amósase desde moi novo. Na casa familiar 
apareceron os primeiros escritos, papeis soltos e algún pequeno 
caderno con bosquexos e algunha composición completa:ún

Rigueiro da miña aldea,
serpe de prata e cristal

que dás vida c’as túas augas
aos prados de castañares.
Que regas terras e hortas
e dáslles forza ós muíños

e bebid’ós paxariños

c’onde ti van refrescar.

1903 - 1928
Entre Galicia 
e Castela

Algunhas destas 
temáticas, e o seu gusto 
pola incorporación 
de termos propios 
do galego valdeorrés 
(toponimia, expresións 
tradicionais ou 
alcumes), manteranse 
ao longo de toda a súa 
obra. 

En 1913 FDG deixa Ourense para instalarse en Palencia, onde o 
seu pai é enviado polo seu traballo. Malia a distancia, o mozo 
non perde contacto co seu Córgomo natal, e alí volve nos veráns 
para pasar as vacacións. É neses períodos cando esperta nel o 
sentimento galeguista, a partir da lectura de autores como Rosalía, 
Curros, Eduardo e Lamas Carvajal, así como do semanario A Nosa 
Terra (órgano de expresión das Irmandades da Fala) ou a revista 
Nós. Nesta época FDG defínese a si mesmo como un “Robinsón” 
galeguista en terras castelás.
As súas posibilidades de comunicación co resto da 
intelectualidade galeguista non van ser doadas, ao estar fóra 
de Galicia mentres completa os estudos universitarios, e aínda 
despois. Desde o ano 1920, FDG cursa Dereito na Universidade 
de Valladolid, onde se licenciará en 1924. 
Unha vez rematada a carreira, FDG fica en Valladolid catro 
anos máis, ata 1928. As razóns da súa permanencia na cidade 
van ser as posibilidades que lle ofrece unha gran cidade con 
respecto á vida de aldea: acceso ás publicacións literarias e 
xornalísticas, asistencia a representacións teatrais e proxeccións 
cinematográficas, participación en grupos de teatro, práctica 
deportiva... 
Nese ano de 1928, o pai de FDG solicita o traslado ao Servizo 
Agronómico da Coruña, e esa será a ocasión que Florencio 
aproveite para regresar a Galicia e en concreto á casa familiar de 
Córgomo.
Malia o trastorno que supuxo vivir en tantos sitios diferentes 
nos seus primeiros anos, este periplo proporcionoulle unha 
enriquecedora experiencia para FDG, que puido así coñecer 
lugares, persoas, contornos e realidades moi diferentes. Todo un 
preludio do que logo sería a súa vida adulta.

Primeira comuñón de Florencio (ca. 1911)

Estampa familiar (ca. 1927)

Florencio co seu curmán Gonzalo (ca. 1918)



En 1928 volve a Córgomo coa intención de preparar as 
oposicións de rexistrador da propiedade. Entrementres, 
procura un traballo de pasante de avogado nun despacho 
do Barco de Valdeorras.
Nesta época empeza a publicar os seus primeiros poemas. 
Faino principalmente en xornais e revistas, como El Heraldo de 
Galicia (un semanario da cidade de Ourense) e A Nosa Terra. 
Nestes textos aparecen xa as inquedanzas que centrarán a 
produción literaria do autor:

En 1934 recompila estas 
composicións e publícaas no seu 
primeiro libro, Bebedeira, editado 
en Santiago por Nós. Foi acollido 
moi favorablemente pola crítica e 
FDG converteuse nunha das voces 
máis recoñecibles da poesía do 
momento. 

1928 - 1933
O poeta de Vadeorras

Exaltación da natureza coa personificación de 
elementos da paisaxe (árbores, ríos, camiños...):

Dez cousas de Valdeorras
As videiras, 

ledas mozas churrusqueiras
maquilladas de sulfato, 

sorrinte ao vento coquetas. 
O vento, 

baril mociño das festas, 
mercou, na tenda do souto, 
seu perfume de candeas...

Reivindicación da identidade galega e 
chamamento para que os galegos esixan os 

seus dereitos:
¡Xuntanza!

Moi preto estás do trunfo, nai Galicia,
se teus fillos amor sinten de certo

para ti. Se ese amor non é desperto;
se se deixan levar pol-a preguiza.

Denuncia das desigualdades e inxustizas da 
sociedade galega:

Fala Galiza
Ni con “niña” ni sin “niña”
tienen mis males remedio:

sen nena, tiña caciques;
coa nena, caciques teño...

Eloxio e loanza lírica das tradicións e costumes:
A malla

Pértegas e mocas,
en rexo bailado,
a eira apouvigan.
Pulo acompasado
e rítmico estrondo
no bater dos paos...

Crítica contra os que renuncian a falar galego e se 
pasan a un castelán mal falado (o “castrapo”):

Cantarelas do castrapo
Bilingüismo? Seique as cobras 

teñen a lingua fendida: 
Bilingüismo é o que nos cómpre? 

É "reptilina" Galiza?

Familia Gurriarán. Nadal de 1931. Foto de Blanco Pascual



Ao seu regreso a Córgomo, FDG decide tomar parte 
activa na política. En 1933 afíliase ao Partido Galeguista 
e pasa a ser un dos seus referentes na comarca de 
Valdeorras. Participa en todo tipo de actos en prol do 
partido e tamén de cara á aprobación do Estatuto de 
autonomía para Galicia, nos que coñeceu persoeiros 
da política e a intelectualidade da época como Otero 
Pedrayo, Bóveda e, sobre todo, Castelao.
O ámbito político centrará os seus esforzos desde 
entón e ata 1936, en que todo cambia: o 18 de xullo 
prodúcese o golpe de Estado que dará lugar a tres anos 
de guerra civil e, posteriormente, a unha ditadura de 
case catro décadas. Nun primeiro momento, FDG non é 
consciente de que a súa vida corre perigo, pese a reunir 

todas as condicións para ser 
vítima dos falanxistas. Pero o 
xefe de FDG no despacho de 
avogados en que traballara 
convencerao da necesidade 
de fuxir a Valladolid.
Alí FDG empeza a pensar 
na posibilidade de saír do 
país e emprender o camiño 
do exilio. Contacta entón 
cun parente seu axudante 
de Obras Públicas, quen lle 

organiza a fuxida: será a través da Raia Seca, a fronteira 
entre Ourense e Portugal, e disfrazado de topógrafo. 
Unha vez do outro lado da fronteira reside un tempo 
na localidade portuguesa de Tourém. Ao pouco 
decide trasladarse ao Porto, e alí consegue poñerse 
en contacto cos consignatarios dun barco noruegués 
para viaxar ata a cidade francesa de Bordeos, onde é 

1933 - 1939
Actividade política 
e guerra civil

recibido polos representantes do consulado republicano 
español. Grazas á axuda dos seus familiares pode custear 
unha pensión. Alí contacta cun grupo de galegos en 
compañía dos cales se traslada á capital francesa.
Xa en París, algúns dos membros da comunidade 
española alí exiliada organizan unha viaxe a Barcelona 
para colaborar na defensa da parte da Península que 
aínda non caera en mans dos sublevados. Para que a súa 
familia non sospeite nada, deixa en Francia postais para 
que alguén da súa confianza as envíe cada certo tempo 
e que en Valdeorras pensen que segue en lugar seguro.
Chega á Barcelona republicana en xaneiro de 1938; alí 
coincide con numerosos galegos, entre eles Castelao 
(no seu segundo encontro) ou o líder comunista Enrique 
Líster. Na súa estadía barcelonesa, FDG pasa a formar 
parte da executiva do Partido Galeguista, onde asume a 
responsabilidade de secretario de propaganda. 
A comezos de 1939 regresa a Francia para colaborar na 
organización do plan de saída dos refuxiados españois 
cara a América, ao abeiro das Sociedades Hispanas 
Confederadas, organización internacional creada para 
este fin. A guerra civil estaba perdida e moitos refuxiados 
vivían en campos de concentración en condicións moi 
precarias ou nas vivendas de familias acolledoras. 
Froito dos seus labores (e doutros membros da 
colectividade española no exterior), partiron en barco, 
en dirección a México, miles de exiliados; entre eles o 
propio FDG no mes de xuño de 1939, dous meses despois 
de rematada a guerra civil.

Xuntanza republicana. O Barco de Valdeorras (ca.1934)



CALIFORNIA
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O buque Ipanema sae desde Bordeos cara a América 
no mes de xuño de 1939 con preto de mil refuxiados. 
Moitos políticos e intelectuais galegos viaxan neste 
barco. No seu percorrido, o Ipanema pasa preto das 
costas de Galicia, algo celebrado polos galegos que 
van camiño de México. Así relata FDG o episodio: 

Lembro cousas emocionantes, como cando nos tocou 
pasar fronte ás costas galegas. Alí nos reunimos un 
grupo de galegos, que era dos máis numerosos [...]. 
Alí cantamos o himno galego e botamos ao mar unha 
botella cun saúdo ou, mellor dito, cunha despedida. 

O destino do barco é a cidade de Veracruz, en México, 
onde arribaran anteriormente outros barcos debido 
ás facilidades que lles ofrecía o goberno mexicano aos 
exiliados da guerra civil española para instalarse no 
país irmán. Logo dunha accidentada viaxe na que o 
Ipanema tivo que parar durante tres días na illa caribeña 
da Martinica, finalmente o barco arriba a Veracruz o 7 
de xullo, tras vinte e cinco días de travesía.
A maioría dos refuxiados foron instalados en barcos 
e en barracóns situados no propio porto de Veracruz, 
en precarias condicións mais nada comparable coa 
miseria dos campos de concentración franceses. 
FDG (que segue a contar coa axuda económica da 
familia) pode aloxarse nun hotel da cidade. Alí botará 
apenas uns días, pois axiña o Servizo de Evacuación 
de Refuxiados Españois (SERE) o traslada á capital.
O seu primeiro emprego será a coordinación do 
SERE en Toluca, preto da capital federal. Alí, Florencio 
desenvolve labores de axuda aos acabados de 
chegar e intercede ante as autoridades mexicanas 
para conseguir mellores condicións de vida para a 
comunidade española. Tras seis meses, Florencio 
decide instalarse na capital de xeito definitivo.

1939 - 1944
Camiño do exilio 
e chegada a México

O primeiro proxecto de certa envergadura posto 
en marcha polo exilio galego en México vai ser 
a Alianza Nazonal Galega, creada en 1941 e que 
publicou unha revista chamada Galicia entre 1943 
e 1946. FDG colaborou con esta organización, pero 
ao mesmo tempo decidiu poñer en marcha, xunto 
con outros exiliados, unha segunda publicación 
centrada no ámbito e no pensamento galeguista: 
a revista Saudade. Verba Galega das Américas.
No proxecto colaboraron persoeiros do exilio 
mexicano (Xesús Bal e Gay, Ramiro Illa Couto, 
Ramón Cabanillas fillo, Bieito Búa...), pero tamén 
da colectividade galega de Buenos Aires (Seoane, 

Dieste, Blanco Amor ou Castelao) e mesmo dos intelectuais 
que quedaran en Galicia tras a fin da guerra civil: Ramón Otero 
Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Florentino L. Cuevillas... Deste xeito, 
converteuse nun punto de encontro entre os representantes 
do exilio interior e exterior que só se pode comparar con outra 
publicación posterior: a revista Vieiros.
O outro proxecto en que colaborará nestes anos é o libro de 
poemas Cancioneiro da loita galega. Este volume créase a 
partir dos poemas de varios autores (Ramón Rey Baltar, Roxelio 
Rodríguez de Bretaña, Bieito Búa Rivas, Emilio Pita, Ramón 
Cabanillas fillo, Ramiro Illa Couto...).
Tras varios cambios laborais, en 1949 empeza a traballar na 
sociedade farmacéutica Queralt Mir, onde continuará ata a súa 
xubilación; e dous anos máis tarde, en 1951, un cambio de destino 
de FDG dentro da empresa fará que toda a familia se traslade 
desde a capital a Guadalajara, a segunda cidade do país.
FDG formou parte do Partido Galeguista en México, do 
Consello de Galiza e de Galeuzca (pacto nacionalista entre 
representantes de Galicia, Cataluña e Euskadi). Nunha reunión 
do Consello de Galiza en México, FDG tivo ocasión de coincidir 
por terceira e última vez con Castelao, o seu maior referente 
ideolóxico e cultural. Este terceiro encontro prodúcese a 
mediados da década de 1940, cando se fai evidente que a 
ditadura franquista se vai consolidar no poder. Malia tratarse 
dun goberno ilexítimo, as grandes potencias da época 
consenten a súa continuidade como baluarte para frear a 
expansión da URSS. 
Toca xa que logo prepararse para unha longa estadía fóra do 
país e centrar os esforzos en asegurar o sustento e a estabilidade 
a longo prazo, talvez para toda a vida.

Buque Ipanema



Desde a década de 1940, FDG desenvolve outra das súas 
actividades no ámbito literario: a tradución. Algúns dos 
seus traballos foron as versións galegas de Le Cimetière 
Marine (Paul Valéry), Le Bateau Ivre (Arthur Rimbaud) 
ou O Captain, My Captain (Walt Whitman), tres pezas 
fundamentais da lírica contemporánea.
En 1946 FDG, xunto con Plácido Castro e Lois Tobío, 
preséntase a un certame de tradución organizado pola 
Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires. O 
seu traballo, Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, 
foi o gañador do certame.
A gran novidade desta etapa vai ser a posta en marcha 
dunha nova liña na súa produción lírica que o autor 
denominou “poesía crioula”, é dicir, de mestizaxe e 
irmandade entre as súas referencias da Galicia natal e as 
que adquire na etapa mexicana. Así, dedícalle pezas ás 
exóticas paisaxes mexicanas, á súa natureza, aos bailes 
e músicas tradicionais, ás súas xentes... e á súa propia 
condición de viaxeiro polas terras nas que desenvolveu a 
maior parte da súa vida.

Malia a distancia, a obra de FDG vai sendo cada vez 
máis coñecida en Galicia. Aínda que adquirira certa sona 
antes da guerra civil, grazas a Bebedeira, na década de 
1950 xa se fala deste autor como un dos integrantes do 
canon literario galega. 
Pese á maior difusión da súa obra en Galicia, desde 
aquel Bebedeira de 1934 van pasar case tres décadas 
ata que FDG volva sacar do prelo un novo libro. Será en 
1963, e levará por título Galicia infinda. O libro publícase 
na colección Salnés da editorial Galaxia, coordinada por 
Celso Emilio Ferreiro, Emilio Álvarez Bázquez e Francisco 
Fernández del Riego. 
O volume componse de 43 poemas escritos ao longo 
de máis de dúas décadas. Fronte á unidade temática 
de Bebedeira (o viño e Valdeorras), nestoutra obra 
hai moitas outras vertentes e matices: a emigración, 
as figuras da nosa intelectualidade (Otero Pedrayo, 
Rosalía, Castelao...), o mundo agrario e as tradicións 
a el asociadas (centrados de novo na Valdeorras do 
autor)... Pero a sección de maior relevancia do volume 
é a denominada “Poemas mexicanos”, coa presenza de 
americanismos e a súa colorista recreación da cultura, 
os lugares e as xentes do seu país de acollida.
Galicia infinda é recibida moi favorablemente pola 
crítica literaria galega, aínda que a súa difusión vai ser 
bastante limitada fóra dos reducidos círculos poéticos 
da época. 

1944 - 1968
Poeta, tradutor 
e promotor cultural

Florencio en México

Foto de Feira. Ramón Cabanillas (fillo) con pipa e Florencio no centro (ca. 1942)

Atotonilco
Atotonilco, febreiro,

terra vermella, laranxas.
As ágaves, nas encostas,
están en terza parada.

Van, nun ronsel poeirento,
por mor de salvala ialma,

pra San Xoán os pelengríns.
E, pola noite, na praza,

hai, nos loureiros das Indias,
concello de “chachalacas”.



En 1953 fúndase en México o Padroado 
de Cultura Galega. Baixo este proxecto, 
que en 1954 conta xa con máis de 300 
socios, póñense en marcha todo tipo de 
actividades entre a emigración galega 
en México: clases de historia de Galicia, 
lingua galega, baile tradicional, gaita...; 
organízanse festas e romarías para a 
celebración de datas sinaladas; emítese 
un programa radiofónico chamado 
Hora de Galicia, que se manterá en 
antena case dúas décadas; publícanse 
libros como o coñecido Presencia de 
Galicia en México; mantense un coro, 
un grupo de teatro experimental, un 
equipo de fútbol...
Pero a grande iniciativa do Padroado de 
Cultura Galega foi a creación da revista 
Vieiros, un auténtico logro á hora de 
falar das publicacións galegas, dentro ou 
fóra do país. Tras dous anos de intenso 
traballo, o primeiro número publícase 
en 1959. E xa na súa estrea se albiscan 
as características que van definir o seu 
carácter: defensa da identidade galega 
desde unha perspectiva ideolóxica e 
culturalmente aberta, establecemento 
de pontes entre Galicia e as comunidades 
de exiliados, ruptura cos tópicos da 
cultura galega en épocas anteriores, 
enorme calidade e coidado tanto dos 
contidos como da parte formal...

Intelectualidade galega
en México

En canto ás temáticas, aínda que a sección 
cultural é a de maior presenza na revista (con 
páxinas fixas sobre arte, cine, música, poesía, 
narrativa ou ensaio), non deixan de atenderse 
outro tipo de contidos, como economía, 
historia, socioloxía ou actualidade política. 
De feito, a medida que se van publicando os 
sucesivos números, a parte artístico-literaria vai 
deixando cada vez máis espazo ás cuestións 
non vinculadas ao ámbito cultural.

O mundo cultural galego quedou abraiado tras 
o lanzamento de Vieiros, un auténtico alarde 
de calidade a todos os niveis, e cunha liberdade 
inconcibible na España franquista. Non deixaba de 
resultar sorprendente (e paradoxal, e simbólico) 
que o proxecto xornalístico-cultural máis ambicioso 
na nosa lingua non nacese na propia Galicia, nin 
sequera na amplísima e moi activa comunidade 
galega da Arxentina, senón baixo os auspicios do 
máis humilde exilio mexicano.
Tras o primeiro número de 1959, publicaríanse 
outros tres máis en 1962, 1965 e 1968. Esta 
periodicidade tan ampla explícase polo complexo 
do proceso editorial, a gran cantidade de 
colaboradores (e a distancia xeográfica entre eles) 

e o feito de que a publicación non 
contase con apoio económico fóra 
do padroado (nin sequera levaba 
publicidade).
Sen dúbida, Vieiros converteuse 
nun fito na cultura galega, e 
poucas publicacións anteriores ou 
posteriores poden gabarse dun 
elenco tan selecto de responsables 
e colaboradores de tantas etapas, 
orixes, tendencias e disciplinas.

Florencio con Elixio Rodríguez e Ramón Cabanillas, fillo (ca. 1948)

Capa da revista Vieiros



Florencio continúa desenvolvendo o seu labor 
literario e cultural, pero asemade empeza a pensar 
na posibilidade de regresar a España. Diferentes 
ocupacións van demorando a viaxe, que non se 
produce ata o verán de 1968, a piques de facer os 
65 anos e 32 despois de abandonar Galicia. Volverá 
de novo en 1976, e algunha vez máis xa na década 
de 1980.
Ademais de visitar a familia e de reunirse cos 
galeguistas históricos de Valdeorras, na viaxe de 
1968 aproveitou para desprazarse a Vigo e coñecer 
en persoa os membros da editorial Galaxia cos 
que mantiña contacto permanente. Foi tamén a 
Santiago para visitar a Ramón Piñeiro, Ricardo 
Carvalho Calero e Domingo García-Sabell; e 
á Coruña para participar nunha homenaxe a 
Castelao.  
En 1978, desde a súa casa mexicana, FDG achega 
nunha entrevista as súas impresións deste 
reencontro coa terra e aproveita para insistir 
novamente na construción dun galego limpo de 
deturpacións e coa lusofonía como referencia:

Atopei, nas miñas viaxes á terra en 1968 e 
1976, un certo progreso material e, nas aldeas, 
“acastrapamento”, moitos vellos e pouca 
mocidade. Porén, as cidades déronme a grata 
sorpresa de ver que agora hai moito galegofalante, 
estudantes principalmente. E abenzoado sexa ese 
citadino comezo da reconquista da fala, sempre 
que se faga seriamente, a base de estudo e non de 
invento de verbas, partindo do bo dos escritores e 
tomando como fonte supletoria de coñecemento 
as obras escritas no galego evolucionado que é 
o portugués.

O ano 1981 concentrará unha longa lista de acontecementos na 
vida de FDG. Entre outros:

• É nomeado pregoeiro das Festas do Cristo do Barco.
• O Instituto de Estudios Valdeorreses, fundado en 1979, 

entrégalle o título de socio de honra.
• A Real Academia Galega outórgalle a medalla de académico 

correspondente.
• En Ourense, os galeguistas históricos da provincia organizan 

un acto na súa honra. 

Comeza a etapa dos recoñecementos e as homenaxes ao poeta, ao 
tradutor, ao promotor editorial, ao intelectual e a unha das pezas 
clave para a resistencia da cultura galega fóra do país.

En 1981 aínda terá lugar a publicación do 
seu libro de poemas Cantarenas, en Ediciós 
do Castro, por iniciativa do Instituto de 
Estudos Valdeorreses. 
Pero non será Cantarenas a derradeiro 
título da súa bibliografía. En 1986, xa con 
83 anos, publica O soño do Guieiro, de 
novo en Ediciós do Castro. Esta obra, na 
que destacan os seus poemas de loita e 
compromiso político co galeguismo, a 
república, a democracia, o antibelicismo, a 
xustiza social... constitúe unha homenaxe 
a Castelao:

Daniel, que lonxe estamos do teu soño:
do pantrigo con mel e con manteiga,
para a merenda dos louros picariños,

das marelas de enxebre pedigree,
vivas fontes de manteigoso celme,
dos castiros a inzaren as encostas,

dos outeiros coroados de carballos,
das maceiras en fror e os limoeiros,
das aldeas vermellas nas cardeiras,

dos liñares de azúes salferidos,
das vizosas cortiñas e bacelos.

Daquela Florencio vive en 
California, na casa dunha 
das súas fillas; e alí sufrirá 
un infarto de miocardio de 
graves consecuencias polo 
que finalmente falece o 14 de 
maio de 1987. Nos Estados 
Unidos, lonxe da terra.
Primeiramente, as súas cinzas 
foron trasladadas a México 
e pouco despois ao seu 
Córgomo natal, tal e como el 
deixara pedido expresamente.

1968 - 1987
Últimos anos
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