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VIDA DE XULIÁN MAGARIÑOS
Cando me incorporei o IES “Xulián Magariños” de Negreira sentime interesado
pola vida e obra deste persoeiro nicrariense que da nome o noso instituto.
Unha vez tiven na miña man o libro Xulián M Magariños Negreira : un home
da " Época nós" (1904-1934) de X. Amancio Liñares Giraut, Blanca-Ana Roig
Rechou Ediciós do Castro, 1988 - Sada, A Coruña(Documentos para a historia
contemporánea de Galicia ; 51), entereime da  súa curta e interesante vida polo
que paso a resumir este interesante texto para que todos os sectores da
comunidade educativan teñan información sobre o dito escritor

UN HOME DA " ÉPOCA NÓS" (1904-1934)
JULIAN MANUEL CIPRIANO MAGARIÑOS NEGREIRA naceu ás 9 da noite do
día 16 de setembro do ano 1904 na casa número 1 da nicrariense Praza deFer
reiro. Eran seus pais Manuel Magariños Pastoriza e Mª. de las Mercedes
Negreira Trillo . Na práctica,criouse como fillo único do matrimonio, xa que
unha irmá máis pequena morrería en curta idade .Segundo Carmen Negreira, a
súa primeira escola rexentábaa unha parella de mestres, e Magariños recibir ía
as leccións iniciais do chamado D. Xoán -home ó parecer con moito xenio-, e
prepararía o ingreso no bacharelato cun parente directo, Xesús Magariños
Pastoriza.
Entre 1923 e 1928 viviu Magariños Negreira a xeira de universitario. Sabemos
que durante ese lustro domiciliábase na rúa do Franco, 46-1º, compartindo
pensión cos irmáns Gumersindo e Xosé Fontán Maquieira, ós que desde
aquela se sentiu vencellado cunha fonda amizade, como pon de manifesto a
correspondencia que manexamos e da que damos conta na escolma.
Unido sentimentalmente á moza e a un nutrido grupo de amigos, viviría este es
tudante avantaxado, que mesmo se integraría na Tuna Univers itaria onde
tocaba a mandolina. Amais pasaba horas practicando co violín, ó que era moi
afeccionado. A música en xeral leváballe moita idea.
« Todo o que se diga do amigo Magariños é pouco», subliña o historiador e
lingüista Martínez López. « Na Universidade compostelán estudábamos Dereito
e Filosofía e Letras entre os anos 23 e 28 un grupo de grandes amigos con
inquedanzas fondamente galeguistas: Tobío Fernández, Filgueira Valverde,
Magariños, Antonio Fraguas, Bouza Brey, Xaquín Lorenzo Fernández, Xesús
Bale Gay... Penso que Magariños viña caracterizado de xeito especial por dúas
notas: o seu humor e maila súa aguda intelixencia. Era un compañeiro moi es
timado na Facultade, con preocupacións literarias. Lémbrome de que coñecía
moito a Rafael Dies te, Manuel Antonio e a Maside; tamén de que asistía ás ter
tulias do entrañable « Café Español» da Rúa do Vilar. En fin, de que
colaboraba en tódalas actividades culturais e nacionalis tas » .
Hai un dato que se revela sobresaínte á hora de narra-la súa estadía en
Compos tela: a participación de Magariños na fundación do histórico e maxis
tral Seminario de Estudos Galegos. Sen a existencia desta institución, o tempo
que vai do 1923 a 1936, sería sen dúbida máis es téril para toda unha xeración
dehomes comprometidos con Galicia, no seu pasado, presente e porvir .
«0 12 de outubro de 1923 uns cantos rapaces saen de Compostela co abrente
cara as terras de Amahía. Baixan a pé por Vidán, Roxos, a Ermída da Mercé e
Lapido, deica Or toño.Xulián M. Magariños Negreira
Son nove universitarios que se dirixen á Casa do Castro de Ortoño, onde se
propoñen firmar a acta fundacional dun centro de estudios galegos. Son Fermín
Bouza Brey, Xosé Filgueira Valverde, Lois Tobío Fernández, Ramón Martínez
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López, Manoel Magariños Negreira, Xosé Pena e Pena, Wenceslao Requejo
Bouet, Francisco Romero de Lema e Alberte Vidán Freiría.
Na casa do Castro de Ortoño tiña pasado os primeiros anos da súa vida
Rosalía de Castro. Escoller tal lugar para a fundación dese centro de es tudios
significaba de seu a vontade total de entrega a Galicia no labor de creación e
de investigación que se propuñan iniciar os nove universitarios » .
As inquedanzas literarias de Magariños levárono a integrar se na sección de
Filoloxía des te organismo científico, que estaría dirixido por Cotarelo Valledor
(1923-28), Moralejo Laso (1928-30) e Pedret Casado (1930-36). Nesta área
atoparíase acompañado de Cordal Carús, Filgueira Valverde, González  García
Paz, Lourenzo Fernández, Martínez López, Vicente Risco, Luis Tobío, etc.
Este grupo de estudosos centraríase en investigacións lexicolóxicas, fonéticas,
ortográficas, etc. Precisamente como froito des te traballo conxunto sairía o
Vocabulario Popular Galego-Cas telán publicado no ano 1928 por Cordal,
Filgueira, Tobío e o propio Magariños, e que primeiramente comezará a ve- la
luz no xornal de Vigo El Pueblo Gallego, diario no que a sinatura do escritor
nicrariense aparecía con asiduidade. O seu ingreso oficial no S .E.G. data do
16 de Novembro do 1923, cun traballo titulado «A Regueifa» .
Co remate da carreira de Dereito, Xulián M. Magariños volve á vila natal.
Negreira e Santiago sempre próximas mestúranse na vida do recén licenciado.
Pero no setembro de 1928 principia unha nova experiencia coa marcha a Madr
id, cun motivo claro: prepara- las oposicións a rexistrador da propiedade,
asegurar un xeitoso futuro profesional. « Sempre quixo facer Rexistros » ,
recoñece a súa dona viúva.
Na capital do Estado residiría ata 1930. Dous anos. E cónstano- lo paso  a lo
menos por dous enderezos: Peligros, 24 e Cañizares, 2-2.º. Outra vez na vida
de pensión e estudio. De novo tamén nas tertulias, escoitando a Victoria Kent,
Clara Campoamor ou, a Valle- I nclán nas tardes -noites madrileñas . Xa logo
abrollan como procesos paralelos as primeiras doenzas físicas e a falta de
éxito na realización das primeiras oposicións. Corre o ano 1930 e Magariños
Negreira toma a decisión de voltar á terra natal, nun aceno de firmeza.
Establécese na capital barcalesa cun bufete de avogado, autoprometéndose
definitivamente non recuncar na preparación de tan difíciles probas. En
realidade obrigábao o padecer xa a febleza da súa saúde. Así llelo manifes
taba ós amigos en varias cartas .
Para un republicano convencido coma el, tivo que resultar xornada con
especial significado a do 14 de abril do 1931: a pedida oficial da súa noiva e
maila proclamación da I I República Española cadraban nunha mesma data
O casamento tería lugar na mesma primavera, o 22 de maio. Durante dous
meses a parella de mozos disfrutou unha prolongada lúa de mel que os levaría
por España adiante, a Francia, Bélxica, I talia, Illas Baleares ... A voda e maila
viaxe, a xulgar polos escritos conservados, imprimiría no escritor un estado de
ánimo máis optimista. E dende agosto dese ano 31 xa fica instalado no
despacho de xurista, cun novo estilo de vida máis asentado, máis sedentario.
Dende a chegada e o asentamento en Negreira, Magariños participou na vida
social. Seguía con interese (e tamén ás veces « asqueado» , confesa nalgunha
carta) a política local. Preocupáballe a vida do concello e as xestións para a
volta do Xulgado de 1ª Ins tancia, suprimido no 1926 e reposto no 1931.
Par ticipaba nas actividades do Casino recentemente inaugurado e sobre todo
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lía, estudaba e escribía con constancia. E chegan os derradeiros meses da súa
vida. Ficou encamado cun corazón enfermo dende febreiro ata o día do seu
pasamento, o 9 de xullo, luns, do 1934. Na acta oficial de defunción dise que a
causa da mor te foi unha caquexia. Aquel réxime democrático republicano que
el tanto arelaba coñecía tamén naquel tempo un « bienio negro» .
ALGUNHAS DAS SÚAS PUBLICACIÓNS
A) NOVELA CURTA.
- O Kalivera 30 H. P., LAR, Santiago, 1926.
- O Filósofo de Tamarica, LAR, Santiago, 1926.
B) COLABORACIÓNS EN XORNAIS E REVISTAS .
A Nosa Terra (A Coruña).
- « Un casamento na aldea» (Núm. 224. 1/5/1926).
- «0 negocio literario» (Núm. 227. 25/7/1926).
- « Estancamento Pevolución» (Núm. 229. 1/10/1926).
- « Bohemia galega» (Núm. 230. 1/11/1926).
- « Os defuntos teñen medo» (Núm. 231. 1/12/1926).
- « Cousas de artistas» (Núm. 239. 25/7/1927).
- «Meditación no cruce de dous vieiros» (Núm. 288. 1/10/ 1931).
- « Os complexos raciales en crisis» (Núm. 289. 1/11/1931).
- «A paradóxica felicidade dos pobos» (Núm. 300. 9/7/ 1933).
Céltiga (Buenos Aires ).
- «O caso de Xaime Lombau» (Núm. 51 10/2/1927).
- «O mitin das ideias» (Núm. 62. 25/7/1927).
- «Murmuracións da crítica» (Núm. 88. 25/8/1927).
El Compostelano (S antiago).
- « Opacidad» (30/1/1926).
- « Dolora» (4/2/1926).
- « Reivindicación» (9/2/1926).
- « Ingratitud» (13/2/1926).
- « La decadencia troyana» (18/2/1926).
- « Noite de luar» (20/3/1926).
- « Una curiosidad literaria» (7/4/1926).
- « Realidades» (15/4/1926).
- « Cuadros compostelanos» (23/4/1926).
- « La armonía del Jaz-Band» (6/10/1926).
- « Dolce farniente» (8/10/1926).
- « En pro del " The West"» (11/10/1926).
- « Historia de un viaje en ferrocarril o la velocidad del " The
west"» (14/10/1926).
- « Un sainete taurino» (19/10/1926).
- « El derecho al vapuleo» (22/10/1926)
- « El caso de D. Feliciano» (26/10/1926).
- « Una entrevista con D. Juan Tenorio» (30/10/1926).
- « El bigote y la mosca» (18/11/1926).
- « Eloxio do minué» (4/12/1926).
El Despertar Gallego(Buenos Aires ).
- « Patriotismo» (Núm. 85. 3/10/1926).
El Diario Español(Montevideo).
- « Galicia y el arte de vanguardia» (16/3/1927).
El País Gallego(Santiago).
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- « El arte de hacer fortuna» (3/1/1927).
- « La calvicie como problema social» (10/1/1927).
- « ¡Piedad para el pollo pera!» (15/8/1927).
- El Pueblo Gallego (Vigo).
- «Mayo tr iste» (6/5/1925).
- « Es talosno ar» (9/8/1925).
- «A festa do traballo labrego» (14/8/1925).
- « Un esprito galego» (6/9/1925).
- «A nosa novela» (20/12/1925).
- « As gafas» (15/4/1926).
- «O noso día» 0/10/1926).
- « Notas inéditas» (17/5/1927).
Galicia (Buenos Aires ).
- « Un manifes to agrario e un Político novo» (Núm. 225. ,20/9/1931).
La Voz de Barcala (Negreira).
- « Las familias más pudientes del siglo pasado (I )» (Núm.2. 1/9/1933).
- « Las familias más pudientes del siglo pasado (I I )» « N.O 3 1/10/1933).
- « Corzán, tier ra de lobos (Núm. 3 bis. 1/11/1933).
- « La Junta Revolucionaria de 1868» (Núm. 4. 1/12/1933).
- « El primitivo Ayuntamiento de Aro» (Núm. S . 1/1/1934).
- « El Ayuntamiento de Aro y la Revolución de 1846» (N.7. 1/3/1934).
Nós (A Coruña).
- « Alfonso do Cotón, humoris ta» (Núm. 33. 15/9/1926).
- «0 nazonalismo de Federico Chopín» (Núm. 35. 15/10/1926).
- « As arelas da mosca s emiDanteís ta» (Núm. 43. 25/7/1927).
- «A meu tío quixéronmo roubar» (Núm. 47. 15/11/1927).
- « Jorge Borrow no val da Mahía» (Núm. 89. 15/5/1931).
- «0 monte sagrado dos celtas» (Núm. 107. 15/11/1932).
Renovación (S antiago).
- « El alma de Compos tela» (15/3/1923).
Colaboraría tamén o escritor nicrariense no Vocabulario Popular Galego- Cas
telán (Seminario de Estudos Galegos, Santiago, 1928), xunto a Cordal Carús,
Filgueira Valverde e Toblo Fernández.
A parte destas aportacións e das dúas novelas citadas, contabilízanse así
cincuenta e cinco artigos da súa autoría que viron a luz na prensa local, galega
e da emigración americana.
Sirva esta pequena biografía para o recoñocemento da memoria do ilustre
persoeiro que da nome a noso centro por parte de toda a comunidade
educativa deste instituto.


