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Mañá, Día
D do Librro, cúmpreense 180 anos
a
do nace
emento do célebre p oeta
composstelán, fam
moso polo sseu “Brind
dis”
no Banq
quete de Conxo
C
de18
856.

Un liibro manusscrito con 50
5 poemas de Aurelio
Aguiirre Galarraaga (Santia
ago, 1833‐A
A Coruña,
1858
8) foi atopaado en marzo por Alvaarellos Edittora
nos ffondos do Museo/Dep
M
putación dee Ponteved
dra.
O volume leva por
p título Recuerdos
R
dde agosto e fai referen
ncia ao veráán que Aure
elio
Aguiirre pasou en
e Vigo ond
de se traslaadara despois da polémica xurdiida en Com
mpostela
coa ssúa interveención no Banquete
B
dee Conxo o 2 de marzo de 1856.
mas son tota
almente inééditos; outtros foron publicados
p
na prensa da
Partee dos poem
épocca en vida do
d autor ou
u pouco desspois do seu
u tráxico fa
alecementoo (ocurrido con só
25 añ
ños nas auggas da praiia coruñesaa de San Am
maro); verssos que nunnca máis se
e
volveeran editarr, pois non figuran na única obraa hoxe accesible do auutor, as Poesías
selecctas (Biblioteca Galleg
ga, de 1901 , e con edicción facsim
milar máis reecente de 1994
1
do
Conssorcio de Saantiago).
RINDIS’ DE CONXO
O “OUTRO” ‘BR
ñecidas, com
mo é o casoo do “Brind
dis” do
Outrras compossicións destte manuscrrito son coñ
Banq
quete de Co
onxo, pero a versión q
que aquí deescubrimoss é distinta á que se crría
orixiinal ata hoxxe, o que fa
ai pensar qu
ue puido haaber modificacións allleas posterriores.
A exiistencia desta obra só
ó era coñec ida por un grupo moi reducido dde estudoso
os do
poetta, e nestes días, os esp
pecialistas están a esttudar o alca
ance do achhádego.
Henrrique Alvarrellos, direcctor de Alvaarellos Editora, sinala
a que “dem
mos co manu
uscrito
tras as informaacións faciliitadas poloo profesor e investigad
dor Ramón
n Torrado, a quen,
xa en
n 1995, lle descubrira
a a súa existtencia o hisstoriador e escritor Xoosé Figueirra
Valvverde. O maanuscrito —afirma
—
Al varellos— é unha xoia, sen dúbiida. E unha
a noticia
S
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de alcance para a nosa cultura e tamén para o Romanticismo español. Unha e outro
teñen moi ignorada a figura fundamental de Aurelio Aguirre”.
ÍNTIMO DE ROSALÍA DE CASTRO E TODA UNHA “ESTRELA” NO SEU TEMPO
Aurelio Aguirre é un exemplo de gran escritor inxustamente esquecido. Malia ser
toda unha “estrela” na sociedade do seu tempo, íntimo amigo de Rosalía de Castro, de
Manuel Murguía e de Eduardo Pondal, a súa obra —producida nos albores do
Rexurdimento, mais situada temática e lingüisticamente preto do Romanticismo español—,
permaneceu, ata hoxe, nun gran esquecemento. Mañá, Día Internacional do Libro,
cúmprense 180 anos do seu nacemento en Santiago.
A profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez‐Tudela, preparará a edición
crítica destes Recuerdos de agosto, nun volume que tamén contará coa colaboración
do filólogo Xurxo Martínez González (quen prepara unha tese sobre o xornal vigués
La Oliva onde Aguirre foi colaborador habitual).
A obra pasará a integrar a Colección Rescate de Alvarellos Editora. Esta empresa está
a realizar as xestións oportunas con institucións públicas na percura de
cofinanciamento para a publicación deste valioso inédito.

Páxina do manuscrito onde aparece, á dereita, o inicio do “Brindis” orixinal do Banquete de Conxo.
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