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LOUSADA DIÉGUEZ

Uns  días,  poucos,  despoixa  do  enterro  de  Antón  Lousada  faloume  Castelao  desfacendo  cun 
parpadexar as bágoas: "Imos facer un libro sobre Lousada, un libro que ha de ser encuadernado un ouro, 
ilustrado por min, pra regalar aos amigos..."

Castelao tiña o senso de respecto e simbolismo do libro. Unha vez aceso de entusiasmo ante a novela 
galega dun amigo chegou a dicir que lle poría por cuberta un anaco da súa propia pel...

-"Eu mesmo sacareina da miña pel, de onde non faga moita falla. Pois ainda sei manexar un pouco o 
bisturí ¿sabes? e hai anos, con Baltar, cando eu traballaba un pouco boteille un remendo e compuxen o labre 
dun home, e ¿sabes? quedou cun sorrir moi pavero que lle gustou moito a don Ánxel...

Para os xóvenes de 1915 e 16 Lousada Diéguez e Eloy Luis Andrés eran dúas inquedanzas e dúas 
esperanzas galegas na esfera gasalleira do filosofar. Percibíase non abondar coa Poesía. As pequenas viaxes, 
o chover a súa nova beleza nas rías, as pedras brillantes de Vigo, o espertar do barroco, a conversa dos 
labregos xa lonxe do pintoresquismo turraban pola interpretación ensaísta e para elo estaban ben filósofos 
afeitos ás néboas e ás froumas mañanceiras.

Eu coñecía a Lousada ben dinantes de ser o seu amigo. Andaba polo Ateneo de Madrid, co ar que 
endexamais perdeu do que chega de viaxe, a tagarnina dura na boca, o xesto de humorística interrogante con 
bondoso humorismo diante os homes e as cousas. Outras veces atopábao no coche do Andrés, o coche de 
cabalos do Carballiño con aquila tralla leda e estoupante nas revoltas de Punxín e o Barbantiño. O señor 
Andrés non era o dono, merecía selo por bo cocheiro e xigante e fidalgo curazón amigo dos amigos.

Despoixa faloume Lousada da sorpresa que lle produciu mirarme a min en Punxín, diante o Pazo de 
Sarmento en compaña do señor vello de máis clásica e estatuaria cabeza branca que daquila se paseaba por 
recoletos e rubía,  ás veces,  á  Biblioteca do Ateneo,  a compulsar  discursos de Aparisi  Guijarro.  Por súa 
esposa, santa señora, tiña bens en Galicia e viña todos os outonos no tempo dos derradeiros soles loiros e 
graves nas encostas do Faracho.

Lousada Diéguez e eu falámonos na primeira conversa como se foramos vellos.
Non teño coñecido personalidade de semellante forza suxestiva. Foi lóxico que a penas escribira 

nada quen alentaba con tan calmo e custante entusiasmo na actualidade. O escribir supón un tempo restado 
do devalar da vida. Lousada vivia cada intre de se iniciar, rubir e cristarecer a onda de cada minuto.

De terlle El Señor concedido máis anos de vida houbera escrito ou dictado como ningúen a historia 
de seu tempo. Dos homes, dos momentos, das esperanzas cun xénero de gozo intelectual remanecido da súa 
fe relixiosa e da súa fe galega. Como ninguén sabía descubrir na política ou na economía as febras e fíos 
viventes dexando as mortas. Il anovou o carlismo con esencias galegas, descubriu no paisano máis do que a 
amor o senso total da terra como forma da súa personalidade, il descía as vías dende a aldea nas mañás de 
xiada levando un optimismo san, unha risa moza de claustro, de aula e de camiño aos despachos, ás oficinas, 
aos cafés...
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Tiña fe, ademais, nun latinismo, disposición a primeira vista estrana en espírito envolveito no engado 
da fortaleza exemplar de Euskadi e na céltiga promesa. Daquila o tipo e disposición basca diante a vida o 
traballo e leda enerxia, o espírito "sietecallejero" de Bilbao, os tempos de inocente e forte senso do mar e da 
terra,  séculos de  histoira frolecendo no idilio e  na aventura dos  heroes barojianos,  no anovado e  xentil 
iberismo, impúñase, e non soio na economía, nos horizontes de España. Foi como se no recanto de Basconia 
se houbeta gardado, como perola en furna, unha mañá de orixes. Lousada lembrando con ledicia de escolar e 
camiñante os seus tempos de Deusto, as súas horas de Begoña e Archanda levaba unha chama de entusiasmo 
galega no espírito sobre cada montaña do patrio chan ao xeito das fogueiras acesas polos bascos, nas festas 
nos seus claros cumios...

Entre os papeis de Lousada hai anacos de traduccións de Fogazzaro. Gostaba con amarga paixón de 
Leopardi. O "canto notturno" do pastor errante nun tempo no paraíso do Real descubríamos un senso daquila 
soedade e cosmocidade de Leopardi nas  Estepas de Asia central  de Borodín e a "ginesta" "que Unamuno 
traduciu, vivía no declamar de Lousada. Forza,  precisión, de montaña probe e esgrevia de Italia. Xeórxica da 
Sabina, dureza de mudas pedras e vontades co amor das cinzas de Toscana. Os meditativos dentro do devalar 
da vida descobren en adrais, eirados e alciprestes de montaña galega semallanzas ausónicas, millor no ritmo 
e na medida.

Tamén un espírito non lonxano o de Lousada, grande amigo e gloria do saber galego o doutor Pedret 
Casado tivo, en tempos, a inquetude, do estilo de restrebas queimadas pola paixón e precisos asucamentos de 
Fogazzaro.

Sentía Lousada as bateladas das torres asulagadas da arte e quixo ser catedrático da única -ou case 
soia- disciplina, a Teoria de la Literatura y de las Artes, profesada na materia na Universidade. Coido que 
foron as oposicións na cátedra de Salamanca, Lousada dicía, sorrindo, como se trabucara na clasificación da 
catedral de Orvieto naquiles exercicios.

Deixou a cátedra de Toledo pola de Ourense permutando con Eloy Luis André. Sobre o autor de 
Etica española en Toledo e as súas oposicións universitarias poderíase ensaiar un bo estudio. Eloy Luis 
André, no seu tempo toledano, figura como protagonista na novela moi soada e discutida e non soio por 
motivos literarios, Carmiña, flor de Galicia de outro bo espírito galego, don Antonio López Carballeira.

O señor López Carballeira nado e como feito para o cóengo compostelán non foi. Arestora vive nun 
pazo antigo adubiado á burguesa, como unha crónica do XV en novela galdosiana, nunha rúa de Valladolid, 
coas saúdes de Santiago.

Con Lousada fixen a miña primeira campaña política e electoral o ano 1913. Lousada cos mestres, 
xoves mestres de Galeguismo, figurou na asamblea de Lugo e despois na de Monforte. Aínda por venturanza 
é vivo don Manuel Banet Fontela, entón notario de Monforte, rexa palabra dona dun fondo e realista senso 
xurídico. A fronte rexionalista traballou con sereo e entusiasta programa. Foron días e tempos de severo gozo 
nas mentes xoves. Os seus guieiros Lousada, Porteiro, Pena Novo, Risco.

Na viaxe dos cataláns Lousada Diéguez fixo no teatro Apolo de Ourense a presentación de Cambó. 
Estivo forte e digno, como lexítimo tribuno diante o escándalo pagado polos cartos e as intencións raposeiras 
máis miserentas do que os cartos dunha maniobra de baixa política. Loitou Lousada pola Estrada. Era o seu 
pobo. Cruce de vieiros, outa luz, un sereo dominio do mimoso e ricaz devalar da Ulla. A vella e fidalga liña 
carlista de Lousada ten na ferra de Tabeirós -como no outo Ribeiro, en Pontevedra, no Miñor- raíces e 
torgueira. Un tío de Lousada non quixo nunca deixar as viaxes de a cabalo para percorrer as súas facendas e 
cumplimentar amigos e parentes. Todas as primaveras pasaba unha tempadiña no corazón do Ribeiro de 
Avia. Soio pra escoitar os finos rousinois.

Falábame distas e outras historias paseando polas rúas compostelás en noites de outas estrelas, e 
outas  torres.  Arestora  paseo  na  compaña  de  sombras  gasalleiras  de  amigos.  Non  falla  a  de  Lousada. 
Descendendo polas Casas Reales falaba das súas tempadas en Moldes.

Catedrático xove, en Ourense, cheo de forza e entusiasmo, mestre das primeiras horas da mañá no 
meu  querido  Instituto  sufriu  en  Ourense  a  dura  proba  do  pasamento  da  súa  primeira  e  xove  esposa. 
Entrambos caeron doentes no lume do tifus do outono cando il  volveu en si  a  dona noviña,  fermosa e 
exemplar, estaba na terra.
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De entón Lousada cursou os tempos da ascese da dor e da lembranza, foi un bo cristián. Soubo aturar 
a soedade. Vivía no Hotel Miño, en compaña de amigos como o doutor Peña Rey, e López Enríquez, tamén 
médico ilustre. Gardaba a súa habitación de estudiante outra volta. Foron tempos de proba. Volveu a tomar 
estado na mesma familia, de Tabeirós tamén, de Espinosa, xinea de nobres e bos amigos meus.

Quixera facer a crónica do dia que pasamos Antón Lousada, Vicente Risco e mais eu, en tempo de 
raxeiras que acendían as encostas de laxas e facian amorosas as sombras pé do rio e da ponte ilustre e das 
adegas de Pazos de Arenteiro.

Rubimos a Moldes na forza do dia. Lousada, sempre rexo, non se atopaba ben. A casa de Moldes, 
envolveita en roseiras, agasallada polo consello de graves castiñeiros ten horta fidalga cruzada por longa 
parreira de esteos. E bocarribeira de prontos e graciosos trocamentos de ritmo obedente á chamada do tema 
ribeirán.

Castelao soubo o primeiro por qué Lousada escollía Moldes para pasar a Semana Santa. Rezaba e 
cantaba Oficios co abade na igrexa onde hoxe repousan as súas cinzas. Foron levadas dende o camposanto de 
Pontevedra, termo doutra parroquia de Moldes. Cristián e fidalga tampa na soedade amorosa da aldea.

Otero Pedrayo, Ramón: O libro dos amigos. Galaxia, Vigo 1997.
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