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Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

1.1. Apresentación 

A modo de introdución considero pertinente situar a xénese deste traballo 

e as razóns que me levaron a iniciar a análise da narrativa deste autor. 

Este traballo nace da necesidade de ampliar e revisar os estudos sobre a 

obra de Ramón Otero Pedrayo pois, de verificarmos o estado da cuestión á hora de 

avaliar a obra narrativa oteriana, deberemos constatar como, apesar de estar 

considerado na teoria como unha das máis grandes figuras da nosa Literatura, na 

prática os estudos a el consagrados son bastante reducidos. 

Agora ben, non se trataba simplesmente de revisar e avaliar a obra 

oteriana, pois, visto asi, iso non deixaria de ser máis que unha po ►ta a ponto, 

necesária, desde logo, mais non suficiente, sobre a obra deste autor. 

Estaba convencida que a obra de Otero é un todo indivisíbel e que a 

comprensión parcelar desa produción, magnífica en cantidade e cualidade, nen 

sequer do ponto de vista metodolóxico podia ser considerada de forma 

independente. ^ 

Habia algo que parecia unir nun único macrotexto todas as aportacións 

oterianas no campo da criación literária, asi como tamén as aproximacións 

investigadoras e divulgadoras que el fixo á nosa História e á nosa cultúra. 

Con esa idea, pareceu-me que era o seu un contributo á criación dunha 

novela fundacional, da verdadeira e atreveria-me a dicer que única, novela 

fundacional galega. 

Pola miña parte debo recoñecer que o meu interese pola obra do autor de 

Trasalba xa vén de vello pois ten sido unha constante no meu labor investigador. 

Desde que no ano 1988 apresentei a miña Tese de Licenciatura na Universidade 

de Santiago sobre a obra de Ramón Otero Pedrayo, mantiven unha frecuentación 

constante da obra deste autor ao longo deste anos, feito que se traduciu en vários 

traballos sobre diferentes aspectos da sua obra. Alguns destes traballos, en moitos 

casos revisados e, incluso, vistos desde outra focaxe totalmente diferente á inicial, 

están na base desta Tese que agora se apresenta e que, na realidade, pode ser 

considerada como o produto final deste longa interacción entre a obra oteriana e o 

meu traballo investigador. 
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Para rematar esta_ apresentación quixera _deixar constáncia da miña 

gratitude para con aquelas persoas que contribuíron a que este longo proceso 

chegara ao seu termo. É de xustiza comezar por mostrar o meu recoñecimento 

máis sincero ao profesor D. Francisco Salinas Portugal que, coas suas suxeréncias 

iniciais, me fixo reorientar as liñas de análise que estaba a desenvolver até aquel 

momento, mantendo, sempre, durante o tempo de redación desta Tese, unha 

grande atención e un asesoramento constante. En segundo lugar, debo agradecer 

as orientacións do profesor D. Luis Martul Tobio que, cos seus comentários, 

suxeréncias de leitura e indicacións bibliográficas, introduciu-me no camiño do 

que seria a orientación crítica desta Tese, un camiño, mesmo para min, 

sorprendente. 

Non quero continuar sen demonstrar o meu agradecimento aos dous co

directores da Tese, D. Xosé Ma Dobarro Paz e Da Ma Pilar Garcia Negro polo seu 

labor de apoio constante ao meu labor investigador durante todo o tempo de 

elaboración da Tese, asi como pola liberdade concedida, ao respeitaren os meus 

critérios interpretativos por máis que, nalguns casos, non coincidisen totalmente 

cos seus. Por isto, cumpre dicer xa que todos os erros e incongruéncias que 

aparezan nesta Tese non cabe atribui-los a ningunha outra man que non sexa a da 

autora. . 

Ademais deste labor pontual de dirección, debo-lle a D. Pilar Garcia Negro 

moitas cousas, non sendo a menor a de ter-me inculcado e amor pola Literatura 

galega. Por isto, polo seu entusiamo e polo seu maxistério constante, fique aqui 

constáncia da miña gratitude sen limites. 

Tamén quero expresar o meu máis sincero agradecimento a todas e todos 

os membros da Área de Filoloxia Galega e Portuguesa da Universidade da 

Coruña, integrada no Departamento de Galego-Portugués, Francés e Ling ►ística 

da mesma institución académica, por colaboraren comigo en todo momento, 

axudando-me coas suas suxestións, comentários, revisións e, sobretodo, co seu 

apoio sempre cordial. Debo mencionar, moi especialmente, ás profesoras Da 

Goretti Sanmartin Rei, polas suas cuidadas leituras do texto e a Da Laura Tato, 

polos materiais fornecidos. 

Non pretendo esquecer a axuda fornecida por outras persoas, sen as cais 

este traballo non teria chegado ao seu termo e, asi, quero deixar constáncia da 

miña gratitude para con Lourdes Fernández Lameiro, polas amábeis revisións do 
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texto e, moi especialmente, á profesora Da Neves Rodríguez Brisaboa pola 

sua colaboración constante e absoluta disponibilidade. Finalmente, é obrigado 

expresar o agradecimento que sinto cara á miña família, moi especialmente á miña 

nai, Carmen Pérez-Sanjulián, pola paciéncia e comprensión demostrada durante 

este longo proceso. ^ 

A todas estas persoas, e a todas aquelas que, dunha maneira ou outra me 

brindaron a sua axuda e o seu apoio, obrigada. 
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Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

2.1. Introdución 

O tema central da presente Tese vai ser estudar a articulación do discurso 
nacionalista de Otero Pedrayo através dos seus textos narrativos. Dito doutro 

xeito, o noso obxecto de estudo vai-se centrar•en analisar como se concretizaron 

nas suas novelas aquelas ideas, mitos, temas ou, mesmo, propostas ideolóxicas 

que as elites culturais do seu tempo (das que el mesmo é un perfeito 

representante) pretenderon consolidar como referentes da nosa identidade 

colectiva e, á vez, como marcos interpretativos dirixidos aos membros da nosa 

comunidade nacional. 

Apesar de estar considerado, na teoria, como unha das grandes figuras da 

literatura galega, na nosa opinión, a historiografia e a crítica literária non se teñen 

ocupado da sua obra na medida en que esta é merecente. Tradicionalmente, 

moitos dos traballos consagrados ao estudo da obra literária de Otero foron 

aproximacións ou abordaron aspectos pontuais, en moitos casos, desde un ponto 

de vista meramente impresionista 

Pola nosa parte cremos que a razón desta escasa atención crítica cara un 

autor considerado unanimemente como un dos "grandes" da nosa literatura 

asenta-se nunha clara contradición • valorativa á hora de analisar a función da 

literatura nun contexto tan esencialmente ideoloxizadó como foi o do autor. 

Tanto por parte da Crítica como da Historiografia, resulta xa tópico reiterar 

o papel clave que cumpre a literatura na conformación dos movimentos políticos, 

nomeadamente do galeguismo, e, por outra banda, insiste-se desde sempre no 

papel fundamental cumprido polos traballos de carácter ideolóxico dos autores 

vinculados aos proxectos tanto das Irmandades como do grupo Nós. Contodo, 

apesar destas afirmacións, eses dous discursos, o literário e o ideolóxico, 

interpretan-se habitualmente de xeito autónomo, sen interrelacioná-los entre si. 

Analisa-se o pensamento de Otero ou de Risco, por exemplo, estuda-se o seu 

posicionamento político ou a sua actividade cultural e, mesmo, chega-se a situar o 

traballo literário como unha consecuéncia do anterior. Máis claro ainda, 

apresenta-se a obra literária do grupo Nós como un labor desenvolvido a partir do 

proxecto ideolóxico trazado polas Irmandades da Fala mais non se estuda en que 

se traduce iso formalmente, non se analisa como se formalizan estas translacións 

do ideolóxico ao literário ou en que medida teñen correlatos noutras situacións 

sociais ou históricas semellantes. Dito doutro xeito, non se ten estudado 
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convenientemente o_ papel que cumpriron os textos narrativos na configuración 

ideolóxica do movimento nacionalista no primeiro terzo deste século^. 

Resulta óbvio que é un preconceito básico anti-ideolóxico o que está a 

funcionar baixo éstas focaxes mais, de calquer xeito, cumpre afirmar que este 

prexuízo ve-se grandemente acrescentado á hora da interpretación da obra literária 

de Otero. 

Así pois o propósito desta investigación é realizar nunha revisión crítica da 

obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo coa intención de poder estabelecermos 

cais son aqueles elementos ficcionais que o autor utilizou para a criación dunha 

novela nacional, entendéndomos por novela nacional aquela que xorde da 

consciéncia, por parte dos seus autores, da necesariedade de autonomización do 

discurso literário. 

Resulta evidente que ese proceso literário discorre en paralelo co de 

autonomización política, de xeito que nos semella moi rendíbel utilizar a focaxe 

crítica da literatura fundacional. Esta focaxe ten sido moi aplicada nos últimos 

tempos entre aqueles teóricos da literatura que se ocupan da análise dos textos e 

autores incluídos en contextos de nacionalidades emerxentes. A focaxe 

fundacional ten demonstrado as suas extraordinárias posibilidades nas análises 

críticas aplicadas aos estudos dos procesos de constitución das literaturas 

nacionais en América Latina tras a Independéncia, asi como a outros contextos 

post-coloniais, como por exemplo, os das nacións africanas que pertenceran aos 

impérios coloniais europeos. 

Sen pretendermos facer asimilacións miméticas a contextos tan diferentes 

do noso, si coidamos que existen profundas semellanzas de base entre os procesos 

de emerxéncia e construción da conciéncia identitária. Neste sentido, tamén 

opinamos que os procesos de consolidación de literaturas nacionais, oferecen 

claros pontos de contacto entre si, por estaren inseridos todos eles en contextos de 

construción nacional, e que, polo tanto, será interesante estabelecer as 

comparacións ou as diferéncias entre estes procesos. 

Na nosa opinión, os textos narrativos oterianos corresponden-se cun 

obxectivo político que non é outro que o de substantivar a nación e transladar 

' Un recente estudo xustamente orientado nesta liña é o de Goretti SANMARTIN REI: Os 
paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingiiística dos prólogos. Universidade da Coruña, 
xullo do 2001 ( inédita). Neste traballo analisa-se a función dos elementos paratextuais (prólogos, 
títulos, dedicatórias, notas editoriais, etc) como configuradores da ideoloxia galeguista. 
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esa idea, pola vía das novelas, a un público máis extenso, máis amplo que as 

reducidas elites que participaran no proxecto de reivindicación de Galiza até 

daquela. 

Tendo en conta todo o que até aquí se dixo, e considerando as enormes 

perspectivas críticas que nos oferece esta focaxe analítica, cremos poder aplicar á 

narrativa oteriana o cualificativo de novela fundacional, entendendo por tal aquel 

tipo de escrita orientado a definir, proclamar e divulgar as formas da identidade 

nacional, pois as suas novelas son un perfeito exemplo de translación ao literário 

do discurso do galeguismo de princípios de século, profundamente comprometido 

co proceso de "construción nacional" iniciado pola intelectualidade decimonónica. 

,. 
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2.2. Estudos prévios 

De revisarmos a bibliografia oteriana, resulta surprendente o relativamente 

escaso número de traballos e monografias referidos ao autor de Trasalba xa que, 

se deixamos á parte a magna obra de Carvalho Calero (quen mantivo sempre unha 

atención e fervor constantes pola obra deste autor), a biografia-aproximación 

explicativa realizada por Carlos Casares no seu dia, os traballos de Carlos Baliñas 

e, máis recentemente, a monografia de Xosé Ramón Quintana e Marcos Valcárcel, 

a bibliografia moderna referida a Otero Pedrayo continua a ser reducida, moito 

máis se a compararmos con outras ou outros autores, incluso, menos relevantesz. 

.Pode-se afirmar que unha boa parte das referéncias bi_bliográficas 

referidas a Otero Pedrayo non deixan de ser repetición de lugares comuns ou 

semblanzas, teoricamente tendentes a potenciar ou despertar o interese de 

eventuais leitores ou estudiosos, mais que non deixan de ser un cúmulo de 

vaguidades ou, cando menos, pálidos resumos do que un número moi reducido de 

críticos xa antes dixeran. 

A aparición das recentes edicións críticas en Galaxia, antecedidas de 

estudos introdutórios, non ten variado, no substancial, o estado da cuestión no 

referido á interpretación da obra e á valoración literária do noso autor que 

reflectia, no ano 1988, o libro de X. R. Quintana e M. Valcárcel. Se ben os 

devanditos estudos, serviron para mellorar o coñecimento do autor, ao facilitaren 

o acceso a uns textos complexos de seu3, tamén é certo que, desde unha óptica 

Z Unha opinión coincidente, se ben é certo que realizada á altura do ano 1988, pode-se ler 
en QUINTANA/VALCÁRCEL:166-167. Na nosa opinión, é esta excelente monografia o máis 
completo estudo, especialmente no que atinxe á caracterización ideolóxica do noso autor, 
aparecido até o presente. 

3 Non seria xusto deixar de sinalar certas políticas editoriais que, guiadas pola teima 
normativizadora, teñen-se dedicado a"corrixir" a língua e até o estilo oteriano, o que fai que, ás 
veces, através das edicións recentes, non se poidan recoñecer as características lingtiísticas de 
Otero Pedrayo. Xustificando estes cámbios na vontade divulgativa das edicións, teñen-se alterado 
non só aqueles elementos gráficos (acentuación, trazos, apóstrofos...) hoxe en desuso e que 
entorpecen, certamente, a leitura, senón que se ten entrado, en moitos casos, na substitución de 
elementos gramaticais (corrección do xénero e concordáncia de substantivos, cámbio de lugar dos 
pronomes, demostrativos e artigos, substitución de formas verbais -por exemplo, futuros de 
subxuntivo-, etc). Ademais, resulta habitual en moitas destas edicións a substitución léxica e asi 
pode-se ver (só cuns cantos exemplos tomados da única edición actual de O mesón dos ermos), 
que no canto das formas oterianas: eireza, bateladas, aldeias, dinantes, cecaives, rubir, soedá 
aparecen igrexa, badaladas, aldeas, antes, qui^ais, subir ou soidade. Neste mesmo libro achamos 
a habitual substitución de Galiza por Galicia ou a máis surprendente das formas levan ou afouto 
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globalizadora, non supuxeron un ponto de inflexión, nen propuxeron novas liñas 

de interpretación que permitisen revisar a leitura consolidada da obra oteriana. 

Asi, a visión de Otero fixada, substancialmente, por Carvalho e Casares, 

continuou sendo, no esencial, a vixente, integrando agora, como única 

contribución posterior realmente novidosa, a análise da ideoloxia oteriana 

desenvolvida por Quintana e Valcárcel. 

En calquer caso, a situación actual segue a ser que unha das obras literárias 

máis sólidas e singulares da nosa literatura non é obxecto de toda a atención 

crítica da que seria merecente, con todo o que isto supón de afortalamento dos 

tópicos xa asentados sobre a escrita oteriana. Ademais, tampoco favorece que 

muden as cousas no referente á recepción por parte do público en xeral 

perpetuando-se, asi, a consideración de Otero como un escritor dificil e, polo 

tanto, moi pouco lido. 

Ten-se afirmado repetidamente que, desde ós anos 50, Otero se converte 

nun escritor moi admirado pero escasamente lido4 e hoxe en dia pode-se constatar 

como esta circunstáncia, a pesar da sua entrada nos currículos escolares, non 

variou no substancial. Como exemplificación do anterior abonda con observar o 

mínimo espazo que se lle concede nos manuais de História da Literatura, onde a 

atención que se lle outorga xa non só non é proporcional á releváncia e cualidade 

da obra oteriana, senón, mesmo, á sua extensión (tanto no referido á dimensión da 

sua obra narrativa como á diversidade de xéneros abranguidos: ensaio, teatro e, 

incluso, poesia), sen parangón, por suposto, entre os autores da sua época ou ainda 

entre os actuais. 

Como causa deste escaso interese por parte da crítica, ten-se apontado a 

extrema complexidade e extensión da obra oterianas, ou, se callar, un certo 

por portan ou forte. Resulta curioso ler nos estudos críticos que Otero construe unha língua 
singular ("de riqueza e viveza inusitadas") e ver como, xustamente, os editores se consideran con 
direito a modificá-la, amparando-se nunha uniformización inexistente no tempo en que o autor 
escribia e desfigurando, deste modo, os trazos defmitórios da sua língua literária. Aliás, este mal 
hábito corrector dificulta o estudo rigoroso polas dificuldades engadidas á hora de consultar textos 
fiábeis (en moitos casos, as primeiras edicións). 

4 CARVALHO 1982: 159; CARVALHO 1992: 192-193; VAZQUEZ CUESTA: 865. 

5"A lectura de Otero Pedrayo, captando e gozando da súa ampla gama de matices, non é, 
polo xeral, tarefa fácil; edifica a súa literatura sobre unha complexa, rica e previa plataforma 
cultural que conleva unha tradición literaria e humanística, que flúe espontanea e 
improvisadamente na súa prosa a modo de alusións e metáforas, integrándose arredor dunha propia 
e singular visión do mundo. O autor escribe presupoñendo unha bagaxe cultural e unha 
sensibilidade por parte do lector semellantes ás súas: daí as dificultades (.. ) para a súa comprensión 
íntegra por parte do lector actual" (QUINTANA/VALCÁRCEL: 166). 
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desequilíbrio estruturalb ou expositivo^ que criaria certas disfuncións nas suas 

obras de criación e, polo tanto, dificuldades á hora da leitura e, xa que logo, da 

comprensión. Serian, pois, causas endóxenas, intrínsecas á própria obra as que 

propiciarian esta escasa atención real pola escrita oteriana, ás que coadxuvarian, 

tamén, determinadas políticas editoriais que terian retardado e/ou dificultado a sua 

correcta recepción durante moitos anosg. 

As leituras críticas da obra oteriana, en moitos casos, apresentan-se-nos 

moi condicionadas por tópicos e prexuízos, chegando a embazar a comprensión 

global da obra e a favorecer (de xeito implícito mais eficaz) unha valoración 

bastante pexorativa desta, parcialmente corrixida mediante outras opinións 

intercaladas de carácter xenérico, que nos atraveríamos a cualificar, en linguaxe 

pouco académica, como "paternalistas"9. Deste xeito algunhas destas ideas 

asentaron-se até chegar a se converter en verdadeiros lugares comuns á hora de 

falar da narrativa oteriana. -

Para alén disto, a complexidade e a extensión da própria produción 

oteriana non favoreceron tampouco a sua análise crítica, ficando unha boa par'te 

dos estudos a ela referidos na análise parcial ou na aproximación a algun dós 

elementos temáticos, formais ou ideolóxicos da densísima obra do polígrafo 

ourensát:, mentres outros se limitaban a repetir, de xeito máis ou menos literal, as 

opinións máis asentadas entre a crítica. 

En consecuéncia e antes de máis, cumpre asentar duas afirmacións: 

6"Polo que respecta á forma en si, (existen) certas irregularidades no ritmo da acción, 
motivadas tanto por defectos na estructura novelesca como pola interferencia de determinados 
elementos ideolóxicos" (CASARES: 101) 

7"Otero refugaba do pensamento sistemático, do rigor organizativo na exposición, 
deixándose levar pola corrente, certamente caudalosa, do seu fluir mental" (TARRIO, 1968b : 34) 

g"Percebe-se a auséncia parcial dun estado de sintonia perfeita entre o escritor e a 
comunidade, da que é mostra a escasa receptividade e aceitación do corpus literário oteriano, 
favorecida ainda hoxe polas dificuldades para a adquisición polo leitor -nas canles habituais- tanto 
dos xéneros "importantes" como dos que poderíamos chamar "subalternos" (correspondéncia ou 
autobiografia, por exemplo) de grande interese documental e literário" (MARTINEZ 
PEREIR0:79). Cumpre subliñar que, hoxe, catorce anos despois de seren publicadas estas liñas, a 
situación só ten variado parciahnente, permanecendo ainda unha parte da obra oteriana sen 
reeditar, compilar ou, mesmo, editar. 

9 Do tipo: escritor interesante mais..., novelista de grande forza mais..., obra suxerente 
mais... 
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1) Se deixamos de lado aqueles traballos que se poderian agrupar baixo 0 

rótulo de semblanzas, aproximacións ou comentários, os traballós 

analíticos e/ou interpretativos son relativamente poucos. 

2) Na maior parte dos estudos oterianos repeten-se unha série de 

valoracións que, convertidas en tópicos sobre a sua obra, serviron para 

asentar unha leitura ou reducionista ou non exacta. 

Dito isto, e tendo en conta que o marco do noso estudo se circunscrebe á 

análise da obra narrativa deste autor, semella conveniente facer un breve 

percorrido através dos estudos oterianos para lembrarmos a caracterización e 

valorización que, tradicionalmente, se teñen feito sobre a sua obra narrativa. 

Cumpre sinalar que non é a nosa intención apresentar aqui unha análi ►e 

exaustiva da fortuna crítica deste autor senón, sobretodo, sinalar aquelas 

valoracións da historiografia literária galega que serviron para configurar a imaxe 

e a leitura máis habitual que, tanto público como crítica, posuen no presente da 

obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo. 
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2.3.	 Algunhas valoracións críticas sobre a obra narrativa de 
Ramón Otero Pedrayo ^ 

Coidamos absolutamente necesário examinar cal é o estado da cuestión á 

hora de avaliar a obra narrativa oteriana. Apresentamos a seguir algunhas 

valoracións que, coidamos, foron definitivas na configuración do discurso crítico 

sobre este autor, pasando a ser, en moitos casos, afirmacións comunmente 

asentadas. Ademais, fronte ás opinións de contrastada autoridade, nalguns casós 

recollen-se outras definicións máis recentes (por asi dicé-lo, non clásicas) para 

exemplificar o proceso de repetición-exaxeración-consolidación de tópicos que se 

aprécia nos estudos sobre Otero Pedrayo. 

Seleccionamos só aquelas que nos parecen total ou parcialmente 

discutíbeis. O noso estudo posterior volverá sobre elas para explicá-las ou rebatéra 
las, segundo for o caso. ^ 

Incluen-se comentários que atinxen diversos aspectos da obra oteriana e, 

deste modo, poden-se apreciar observacións fundamentalmente ideolóxicas, outras 

estilístico-formais e, por fin, outras que aluden á problemática da recepción. 

En concreto, por teren especial releváncia de cara á interpretación integral 

da obra de Otero, interesa-nos lembrar aqui as seguintes afirmacións por 

considerá-las merecentes dunha revisión e/ou actualización crítica: 

1) A saudade dos tempos pasados como tema fundamental da sua obra: 

(Otero foi) un nostálxico do pasado polo pasndo. Nas súas obras 
tivo pouca cabida o rapto meteórico do presente, incluso para 
establecer comparanzas. Escribía e falaba, na pnusa temperada da 
lembranza, de todo un mundo cuias postrimerías viviu. O pasado veu 
ser así, o grnnde personaxe pedrayista (FERNÁNDEZ DEL RIEGO 
1988: 12)l0 

10 Moi similar resulta o seguinte xuízo: "Para Otero, xa desde os seus primeiros escritos, 
foi determinante o peso da tradición na xestación e orientación da súa obra narrativa (...). Unha 
tradición, evidentemente, ligada ao pasado" (SALGADO 1995: 13) 
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_(..,) sexa nas obras_de confesión (Devalar, Arredor de si), sexa nas que 

falan do tempo pasado, o autor volve sobre a mecánica múltiple de evocación do 

tempo ideal como forma de anulación do tempo que media entr 

sexn nns obras de confesión (Deva/or, Arredor de si), sexa nas que 
falnn do tempo pnsndo, o nutor volve sobre a mecánica múltiple de 
evocación do tempo ideal como forma de nnulación do tempo que 
media entre os dous momentos e, á vez, realización da historia 
desexadn (GASPAR 1996: 107) 

A hipervaloración desta idea, leva a alguns autores a falar, incluso, de 

pasadismo: 

A través das obrns de Otero apréciase unha concepción dn 
realidade diríase que mutilada: o futuro non existe. Nas pezas 
oteriás, todo o tempo por vir non é máis ca un presente esperanzndo 
nas reformas do pasndo. Así, o novelista ourensán recrea, como nunha 
máquina do tempo, as situacións gloriosas da Composteln de Xelmírez, 
ó tempo que corrixe coa mnxin da palabra a demoída Gnlicia do XIX, 
que sepultou nas súas ruínas o futuro hipotético (GASPAR 1996: 66). 

A sua atención reiterada polos temas do pasado (especialmente pola etapa 

preindustrial), chega a ser interpretada como un "silencio evasivo" a respeito do 

presente conflitivo (GASPAR 1996: 40). 

2) O lirismo como elemento definidor da sua obra: 

(...) el romnnticismo nostálgico, que siempre definió n Otero, y el 
lirismo, que constituye el meollo de la escriturn oteriana (TARRÍO 
1988: 110). 

Lirismo que pode ser considerado como o paso anterior ao evasionismo 

tanto polo seu carácter nostálxico (que se evidenciaria nas preferéncias temáticas 

oterianas, tal como xa foi suxerido nos textos anteriormente apresentados), como 

polo elitismo implícito na refinada visión do mundo que transmite^ ^. 

3) Obra condicionada polo seu tradicionalismo: 

O tradicionalismo manifestaria-se tanto no aspecto ideolóxico da obra 

oteriana como no aspecto formal . 

^^"Nas antípodas dos seguidores da visión ruralista galega tamén teñen cabida outras 
alternativas, como a moi elitista, veneciana, do esteta Otero Pedrayo" (GASPAR 1996: 71). 
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A anólise do sistema enuncintivo utilizado nas novelas de Otero 
Pedrayo levounos (coma no caso das novelas Lar) a matizar unha 
suposta modernidade que a crítica atribúe sistematicamente (sic) á 
súa nnrrativn e que semella (...), no que ntinxe ás súns estructuras 
narrntolóxicas, como puntual e máis aparente que renl. Por outra 
banda, non resultn estraño que na súa obra actúe (como aconteceu na 
súa vida) unha tensión ás veces contradictoria entre modernidade e 
tradición, entre o seu conservadurismo persoal e os obxectivos 
nnovadores da incipiente prosa literaria (e científicn) que fixaran os 
homes de Nós (VILAVEDRA 2000: 79). 

4) A dialéctica romantismo versus realismo: 

Foi Carballo Calero quen primeiro subliñou os prexuízos que a dialéctica 

romantismo ou idealismo versus realismo provocaba na obra de Otero, 

especialmente nas novelas por el mesmo definidas como "realistas12", 

(...) as páxinas realistas da novela (Os comiños do vido) revélanse 
dunha superior madurez decontra o romantismo inxel das páxinns 
idealistas ou ideolóxicns (CARBALLO 1975: 666). '" 

(...) máis desequilibrantes son aquelas en que, abnndonando n 
técnica realista, o nutor se entrega á imaxinación romántica, e 
idealiza as figuras e os escenrios segundo os pnradigmas tradicionáis 
da escola (CARBALLO 1975: 665). _ 

(...) como en cáseque toda a obra deste escritor, nos Contos do 
camiño e da rúa aparecen ás veces en competencia a capacidade de 
imaxinación creadora e a capacidade de reproducción renlista. Esta 
inestabilidnde apenas foi suliñada no seu tempo, . escurecida e 
minimizada por calidades positivas que dabnn aos coñtos unha novn e 
poderosa orixinalidade (CARBALLO 1976: 268). 

Esta cuestión seria sinalada, posteriormente, polo resto da crítica, se ben 

Carlos Casares introduce un matiz relevante ao sinalar que através das suas 

novelas se evidéncia: 

1z "Con Otero Pedrayo aparez unha nova arte de contar. É verdade que, como en cáxeque 
toda a obra deste escritor, nos Contos do camiño e da rúa aparecen ás veces en competencia a 
capacidade de imaxinación creadora e a capacidade de reproducción realista. Esta inestabilidade 
apenas foi suliñada no seu tempo, escurecida e minimizada por calidades positivas que daban aos 
contos unha nova e poderosa orixinalidade" (CARBALLO 1975: 671). " 
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_ __ A loita entre o novelista tradicionnl que había en Otero, profundo 
conocedor da alma humana, bo fabulador e excelente óbsérvador da 
realidnde, e o escritor culto e aficionado ás grandes síntesis 
metafóricas (CASARES 1981a: 110). 

Estabelece, pois, Casares, unha nova dialéctica: novela realista ou 

tradicional versus novela intelectual, cultural ou ideolóxica. Segundo este autor, 

esta será a que Otero prefira a partir da publicación de Arredor de si, o que o leva 

á seguinte reflexión: 

Curiosamente neste campo, no que se desaproveitan ás mangadas a 
cnpncidade imnxinativa e o talento narrativo do escritor, os 
resuttados teñen unha solidez da que carecen en xeral as novelas 
realistas, sempre nmenzadas de rachadelas e de fugns, como se o 
novelista vivira nunha especie de tentnción cultural permanente 
(CASARES 1981a: 111). 

5) Ás veces, excesivo peso do didactismo e dos elementos ideolóxicos: 

[En Os comiños do vido] hai algunhas páxinns esplícitamente 
comprometidas co galeguismo. Disminúen n forza do conxunto 
(CARVALHO 1975: 665). (...) as partes explícitamente 
comprometidas semellan as menos pertinentes na historia 
(CARVALHO 1982: 145). 

A obra oteriá (vese) a miudo escorada polo lastre que nela supón a 
presencia excesiva do seu compromiso político, que Ile dictou con 
maior frecuencia da desexada páxinas doutrinais nas que o xenio do 
narrador se ve sensiblemente disminuído (CASARES 1981a: 91). 

O desexo de Otero de explicitar a tesis da historia en función do 
seu compromiso político, fórzaó a discursear e a sustituír a riqueza e 
o poder descriptivo de que fixera gala, por simples e rápidas 
anotacións da tona dns cousas, que ás veces incluso perden tódalas 
características da prosa narrativa pnra caer incluso nos dominios do 

en►aio (CASARES 1981a: 102). 

(...) o galeguismo do autor, non pode dispensarse de facer cando 
cadra propagandn dos seus ideáis. Eses rasgos didácticos nas súns 
obrns poéticas nmernn a súa literatura (CARVALHO 1982:156). 
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6) Excesiva presenza da erudición e dos elementos discursivos (próprios do 

ensaio ou da denominada novela cultural) na sua narrativa: 

O peso do inmenso saber de Otero turrabn del cnrn un eido do que 
máis ndiante non snirín senón moi esporadicnmente: o da novela 
culturnl. Por cultivar os seus froitos, deixóu a pouln os campos 
prometedores do que poido ser un gran novelista, o novelista xenial 
que asomn ás veces por entre ns páxinns de Os camiños do vido 
(CASARES 1981a: 102-103). 

7) Dificuldade da sua leitura: 

Os grnndes perigos literarios de D. Ramón: extravío 
barroquizannte, profusión digresiva, abuso da resonancias culturais... 
ou sexn, xustamente os atrnncos con que bate o leitor da obra 
oteriann (PIÑEIRO 1958: 46). 

(As carncterísticas das obrns culturalistns) serían as que Ilé 
habínn de dar a Otero a sona de escritor difícil e minoritario que 
tivera en vida, extendendo ao conxunto da obra narrativa un 
calificativo que en realidade abrangue somentes a unha das suns 
pnrtes (CASARES 1981n: 124). 

8) Incorrecta ou discutíbel organización do material narrativo. -

Esta crítica xa fora formulada na mesma época en que Otero estaba a 

publicar. Un novísimo Carvalho Calero publicaba en 1932 na revista Nós un 

artigo no que facia unha revisión do estado da literatura galega naquel ano; ali, 

despois de anunciar a próxima aparición doutra novela de Otero, centrada na 

figura de Xelmírez, afirmaba o seguinte: 

Se o autor de Arrededor de si acertn n depural-a acción novelescn, 
a unxiln de sobriedade, a reconcentrala, n ergueln, a súa nova obra 
será a súa obra definitiva, e.óaliza terá dado unha figura á literatirn 
universal" (CARVALHO 1932b: 223). 

Non hai (..) en todas as novelas de Otero, a disciplina e unidnde 
necesarias parn que a obra apnreza dotada de íntima coesión 
(CARBALLO 1975: 673). 
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_[O final de_ Os comiños do vido en lugar de_ser] _unha especie _de 
npoteosis final que implicitamente se Ile vai prometendo ao lector ao 
longo de páxinas e páxinas, quédase nun estralo sen forza, como se 
forn víctima da precipitación en que cae a novela desde o inicio da 
segunda parte. A partir deste momento, Otero desfaise dos mellores 
personnxes (...) para correr detrás de fantasmas (CASARES 1981a: 
102). 

[As novelas culturnis de Otero] teñen unha solidez da que carecen 
en xeral as novelns realistas, sempre ameazadas de rachadelas e de 

fugas (CASARES 1981a: 111). 

Otero recorrerá cunha certa asiduidade ás fórmulas narrativas 
breves, que o obrigan a un esforzo de síntese que o rescatan da 
tendencia á dispersión alimentada pola súa crenzn no intuicionismo 
bergsoniano e pola sún propensión didáctica (VILAVEDRA 1999: 191). 

9) Descuido formal provocado pola sua indisciplina, pola sua tendéncia á 

dispersión ou polo carácter torrencial da sua prosa, entre outras razóns. 

Esta cuestión tamén foi, certamente, subliñada polos seus contemporáneos 

aparecendo, mais ou menos entre liñas, en numerosos comentários sobre a obra 

oteriana. De entre os comentários formulados antes de 1936, talvez sexan os máis 

dire►tos os dous que reproducimos a seguir e que encabezan este apartado: 

De súpeto desatouse e principióu a pubricnr (...) cunhn prosa nova, 
pode que incorreita, mais gustosamente viva i enxebre, que o puñeron 
dunha sentada na primeira día nntre os noso escritores (RISCO 1926: 
275). 

Ninguén pode disputar á Otero Pedrayo a groria de ser o creador 
da moderna prosa galega. (...) [Ainda que] Resolución de problemns 
gramaticás, eleición de formas verbás, definitivas decisiós 
ortográficas, non se poden atopar en Otero Pedrayo. Tampouco o seu 
léisico é sempre un modelo de enxebrismo. Descoidos inespricabres, 
desprezos caraiterizndos pol-a regularidade verbnl atópanse á 
mancheas na sua obra (CARVALHO 1932a: 196). 

[ Otero] posee dotes potenciais para ser un grnnde escritor pero 
faltoulle somentes a capacidade de disciplina necesaria para acadar n 
perfección intrínseca das formns (PIÑEIRO 1958: 46). 
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Fue él quien (...) renovó, desde una escritura ciertnmente caóticn v 
contradictorin por veces, o mejor dicho, quien introdujo en la novela 
gnllegn, quizá no de unn manera muy consciente (y desde luego nada 
progromodo, como no fuese su decidida actitud intuicionistn), muchos 
de los elementos que la crítica y la teoría del género mane jan hoy en 
día para explicnr en qué consistió la renovación de In novela en el siglo 
XX. (...) demostró que poseía unn gran cnntidad de información (tal 
vez no muy nsimiladn, debido a In propia magnitud de lo que nbarcabn) 
sobre amplios cnmpos del snber histórico, filosófico y liternrio.(...) Por 
otra pnrte, apreciamos en Otero unn especie de desnsosiego 
lingiiístico, una necesidad de verbnlizar que, en muchos cnsos, pnrece 
oblignrlo a escribir más por un prurito de ritmo mentnl que de 

verdndero contenido sustnncial (TARRÍO 1988:107-108)13(Os 
subliñndos son nosos). 

Estes textos foron seleccionados a modo de exemplo para constatar até que 

ponto as leituras críticas da obra oteriana . teñen condicionado a recepción 

posterior, ao criaren os prexuízos hoxe actuantes. Ideas como a preeminéncia da 

visión saudosa do pasado ligadas ao fundamental peso do tradicionalismó 

ideolóxico, dunha banda, fronte a outras como a complexidade e dificuldade da 

sua escrita unidas á desequilibrada estrutura dalgunha das suas obras, todo isto ten 

dado lugar a unha consideración ambígua14 deste escritor mais, en calquer caso^ 

non teñen favorecido a aproximación á sua obra. 

Na maior parte dos estudos actuais repete n-se estas ideas que, convertida^ 

en tópicos sobre a sua obra, funcionan como xustificación dunha leitura, en parte, 

reducionista, en parte, incompleta da obra de Otero. _ 

Propoñemo-nos, pois, demonstrar a non pertinéncia destas observacións 

através da análise da obra oteriana a partir de novas liñas interpretativas que, 

esperamos, han permitir afrontar o seu estudo desde unha perspectiva actual e 

inovadora. 

13 Esta valoración é retomada, ainda que parcialmente correxida, por polores Vilavedra 
cando comenta "o peculiar estilo oteriano, caracterizado por un certo desacougo lingtiístico e por 
un afán verbalizador que fan do texto unha sorte de traducción do ritmo mental e espiritual do seu 
autor" (VILAVEDRA 1999: 190). 

14 As valoracións van dun extremo a outro, desde unha idealización (case mistificación) 
da sua obra até a insisténcia nos seus defectos, o que leva a unha implícita avaliación negativa do 
seu labor literário. 
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2.4. Delimitación do corpus obxecto de análise 

Dun autor como Ramón Otero Pedrayo, cunha obra impar en extensión e 

tensión literária, seria unha ousadia pretendermos abranxer toda a sua obra. 

Mesmo cinxindo-nos ao xa acotado espazo da sua narrativa, necesitamos 

estabelecer un certo corte cronolóxico para facermos viábel este traballo. 

Estudaremos, fundamentalmente, a narrativa escrita antes da guerra pois 

consideramos que é a que se corresponde coa etapa verdadeiramente criativa e de 

plenitude, a incardinada no proceso ideolóxico que Ile deu orixe e a que apresenta 

un diálogo real co público leitor a quen ia dirixida. 

Os textos aparecidos despois da guerra ainda que, ^canto ao estilo, 

continuistas en relación coa obra publicada antes de 1936, carecen en moitos 

casos da tensión ideolóxica daqueles, ademais de estaren condicionados por unha 

série de circunstáncias que, sen dúbida, limitaron en parte a sua evolución como 

escritor. Isto xa foi subliñado por Carlos Casares que, ao falar da hipotética 

evolución que poderia ter seguido Otero como narrador, sinalou as "limitación 

temáticas e de todo tipo que impuña a nova situación" da postguerra (CASARES 

1981 a: 104). 

O mesmo cumpre dicer canto á sua coeréncia lingiiística. Condicionado 

pola censura, Otero non ten máis remédio que publicar en español ainda que 

retoma o galego cando posíbel. Contodo, pode-se afirmar que, mesmo, moitos dos 

seus temas permanecen, de xeito máis ou menos explícito para os seus potenciais 

leitores posteriores, nas obras publicadas en español dos anos 40-50: Adolescencia 

ou La vocación de Adrián Silva, entre outras. 

De calquer modo, e a pesar de acreditarmos firmemente na esencial 

continuidade ideolóxica e estilística entre uns textos e outros^s, cumpre deixar 

15 A modo de exemplo, vexa-se este fragmento tirado de Adolescencia: "En el despacho 
del padre de José Ramón había un hermoso libro, de partes rojas y decoradas, bellas fotografías y 
muchos dibujos expresivos y pintorescos. La "Galicia" de Murguía. (...) Ni su pensamiento, ni su 
información histórica le permitían reflexiones alrededor del tema de Galicia presente en el espíritu 
de José Ramón como el insinuarse de una realidad aun no percibida por completo pero dotada de 
un poder capcioso y profundo como el destino. José Ramón sabía que alguna vez, el ran ser^ue 
le envolvía sin definirse ni apenas perfilarse, debía no sabía cuándo ni cómo plasmarse en motivo 
central v decisivo de sus futuros dolores y ale ría^' (AD: 40) (Os subliñados son nosos). 
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claro que non incluímos no corpus obxecto de análise a obra narrativa publicada 

en español. 

Asi, asumindo estes textos como parte do discurso oteriano, como 

elementos complementares ainda que tamén configuradores do sistema literário de 

Otero, utilizaremo-los, en ocasións (e sempre en nota a rodapé) cando sexa 

preciso facermos referéncias a aspectos ideolóxicos ou estilísticos que aparezan 

reflectidos neles mais sempre tendo como núcleo central da nosa análise a obra 

narrativa en galego de Otero Pedrayo, especialmente a publicada nos anos 

anteriores ao conflito bélico, que é, como xa ficou dito, a que consideramos a obra 

esencial, de todos os pontos de vista, do seu discurso literário. 

Asimesmo, coidamos necesário indicar que só aparecen reseñadas na 

bibliografia as obras ás que se fai referéncia expresa nesta tese, ben por 

apareceren citadas directamente, ben por seren utilizadas como material de apoio 

para a explicitación das nosas leituras das obras obxecto de análise. Sorribs 

conscientes de que nunha obra tan extensa como a de Otero sempre ficarán sen 

indicar textos de interese que poderian, tamén, estar integrados nesta Tese, mais, 

non foi a nosa pretensión a da exaustividade. 

A auséncia dunha edición completa da obra oteriana e as dificuldade reais 

de acceso a unha parte importante da sua produción, como é a dos artigos en 

revistas e xornais, por non estaren ainda compilados, complicou tamén o noso 

traballo. 

Por último, cumpre mencionar aquí que sempre utilizamos as edicións 

orixinais das obras de Otero como textos de referéncia, polo menos para as suas 

obras narrativas. Isto non foi posíbel en todos os casos para outros textos, como 

artigos ou ensaios, nos que, en todo caso, procurou-se utilizar edicións que fosen o 

máis fiábeis posíbel. 

No que atinxe á obra narrativa deste autor, todas as primeiras edicións das 

suas obras, excepto nun caso, son tamén as únicas feitas en vida do autor, o que 

nos simplificou moito o traballo en canto a escolla de solucións ou hipotéticos 

problemas de diverxéncia entre os textos. 

O único conflito veu á hora de decidir cal debia ser o critério a utilizar coa 

única obra reeditada en vida de Otero, Os camiños da vida (na edición realizada 

por C. Baliñas en 1973) pois, se ben, parecia lóxico seguirmos esta edición, esta 

escolla rompia a coeréncia gráfica, lingtiística e estilística que supuña a 

utilización exclusiva de todos os textos tal e como sairon editados das imprensas 

galegas dos anos 20 e 30. Ademais, os critérios de edición utilizados polo profesor 
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Baliñas resultan, polo menos, discutíbeis, ao introducir modificacións nos textos 

que, nalguns casos, alteran substancialmente a forma e o contido do texto orixinal. 

Outro problema que se nos plantexou foi a decisión de que versión do 

Ensayo histórico sobre la cultura gallega ia ser a utilizada ao longo do nos 

traballo. Como é ben sabido, este libro, concebido para ser publicado en Madrid e 

dirixido a un público de non galegos, foi finalmente editado en 1933, pola 

editorial Nós, daquela xa radicada en Santiago. Otero redixe unha nota editorial 

para situar na cabeceira do seu libro na que explica este proceso e afirma, máis 

unha vez, o seu uniling► ismo. ^ 

(...) Pela necessidade queexiste de que óaliza seja conhecida pelo 
público de língun cnstelhnnn, decidi-me a publicar o ensaio na generosa 
editorial de Anxel casal, Neta apenas deveriam ser publicado livros 
escritos na nossa língua. Sempre segui tal critérió. E, se ho je o 
abandono, é pela razáo exposta: interessar o público espanhol nas 
coisas da nossn culturn gnlega (ECI: 1). 

Como se pode ver, para esta cita utilizamos a edición do libro de 1933 que, 
baixo o título Ensaio sobre a Cultura Galega, foi feita en Lisboa en 1954 é' que é 

a que utilizaremos como referéncia ao longo desta Tese. 

Neste caso non consideramos oportuno utilizar a primeira edición en 
español porque pensamos que o feito de manexarmos ese texto poderia 

contribuiria a criar un equívoco a respeito da posición lingúística do escritor, 

canto á sua produción literária, durante o perído de preguerra. A escolla da versión 
de 1954 pareceu-nos, de todo ponto, a máis acaída, ao ser a última edición en vida 

do autor e, ademais, estar realizada en língua galega, ainda que fose na sua versión 
portuguesa. 
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2.5. Lista de siglas utilizadas 

Para as referéncias aos textos narrativos de Otero utilizados con máis 

frecuéncia ao longo desta Tese fixemos uso das siglas que se apresentan a seguir. 

EN = (1927): Escrito na néboa, Lar, 32, A Coruña.
 

OST = (1928): "Os señores da terra", Os camiños da vida, Nós, A Coruña.
 

AM = (1928): "A maorazga", Os camiños da vida, Nós, A Coruña.
 

OE _ (1928): "O estudante", Os camiños da vida, Nós, A Coruña.
 

PEL =(1929a): Pelerinaxes, A Coruña, Nós.
 

AS = (1930a): Arredor de si, Santiago, Nós.
 

VNP =(1930b): "Vidas non paralelas", en Nós, n° 76-78, Ourense, 70-76, 95-99 e
 

112-117(Citamos pola edición fa ► similar de Xuntanza , A Coruña, 1987). 

CCR =(1932a): Contos do camiño e da rúa, Santiago, Nós. 

RX = (1934a): A romeiría de Gelmírez, Santiago, Nós. 

FV = (1934b):^ Fra Vernero, Santiago, Nós. 

DEV = (1935): Devalar, Santiago, Nós. 

ME _(1936): O mesón dos ermos, Ourense, Alaúda. 

AD =(1944): Adolescencia, Buenos Aires, Nova. 

VAS = (1949): La vocación de Adrián Silva, A Coruña, Moret. 

ECG = (1954): Ensaio sobre a Cultura Galega, Lisboa, Guimaráes ([1933]: 

Ensayo histórico sobre la cultura gallega, Santiago, Nós). 

EVC = (1957): Entre a vendima e a castañeira, Galaxia, Vigo. 

OSR =(1960): O señorito da Reboraina, Galaxia, Vigo. 
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2.6. Consideracións metodolóxicas 

Non pretendemos facer aqui unha explicación ponmenorizada da 

metodoloxia utilizada. Porén si consideramos necesário facer algunhas precisións 

a este respeito. 

A novela fundacional, como xénero nunca foi, naquilo que coñecemos, 

utilizada nos estudos literarios galegos, nen constitue un xénero codificado que 

permita un desenvolvimento crítico con discurso próprio e estratéxias verificábeis. 

Existen, como xa se indicou, aportacións valiosas que fixaron 

determinados conceitos e utilizaron critérios de denominación que ao crítico de 

turno lle parecian os máis apropriados. O mesmo termo novela fundacional temo

lo visto utilizado, achamos, sen moito rigor para aplicá-lo "á primeira novela", 

confundindo, no noso entender, unha mera circunstáncia cronolóxica, cun 

conceito que vai mais alá desa simples circunstáncia. 

É verdade que as investigacións que coñecemos, partindo da teoria dos 

polisisiemas da escola de Tel Aviv, teñen unha razón histórica que as explica e 

polo tanto naceron, nun primeiro momento, para tentar explicar unha dinámica 

literária moi concreta e, certamente, datada, como é a análise do sistema literário 

israeli. 

Non menos datados están os estudos aplicados a concretos sistemas 

literários emerxentes como poden ser os latinoamericanos. 

Por iso, as teorias de Doris Sommer, non constituíndo un sistema 

interpretativo pechado, e tendo nacido para explicar unha concreta dinámica 

literária, forneceron-nos a terminoloxia e conceitos que nos parecian axeitados 

para a análise do corpus escollido. 

A metodoloxia é un instrumento que nos permite descortinar as variacións 

de sentido enxendradas e enxendrábeis polas obras (BARTHES 1987: 56) e non 

un fin en si mesma. Ese carácter instrumental de que se reveste a metodoloxia fai

nos fuxir do carácter totalitário que moitas veces acompaña o traballo 

interpretativo e que leva a pensar a obra como impondo "un sentido en nome do 

qual ela se arrogaria o direito de rejeitar os outros sentidos" (BARTHES 1987: 

56). 

-41



Carme Fernández Pérez-Sanjulián 

A``adesión inxénua" ao texto de que fala Blanchot (BLANCHOT 1987) é 

modulada e corrixida pola utilización dunha metodoloxia qué no ► abre ó texto na 

sua espesura significativa e obriga ao leitor (e o crítico non é mais do que un leitor 

avisado, unha "consciéncia ledora" como dixo Eduardo Lourenço) a percorrer 

camiños que construan os significados, alguns dos significados posíbeis, que o 

texto ten. 

Sobranceando e resguardando o estatuto ideolóxico que como críticos nos 

corresponde, a análise "fundacional" da narrativa oteriana, levou-nos a subliñar 

determinados temas e motivos que, vistos desde esa perspectiva adquiren, cando 

menos, un novo valor, ou un outro valor, non máis importante mais certamente un 

máis dos posíbeis. 

Partindo das teorias de Bourdieu a respeito do campo literário, fan-se 

aproximacións ao que poderíamos denominar elementos contextuais da produción, 

non no sentido de pretender restaurar un sentido autoral e da significación socib

cultural primeira do texto, senón que esas aproximacións deben ser lidas como 

unha tentativa de superar o problema da distanciación que provoca a autonomia 

semántica que separou o texto do seu escritor, unha tentativa de facer noso o que é 

estraño (SALINAS 2001: 10). 

Elementos pertencentes aos códigos técnico-estilísticos, temáticos e 

ideolóxicos integran-se na leitura "fundacional" da escrita oteriana vista, non 

como simples elementos "técnicos" de construción narrativa, mais como 

elementos que nos conducen a un horizonte interpretativo e de leitura que 

responde á intencionalidade do autor textual e do autor empírico, aqui moi 

próximos, de contribuir á fixación da conciencia identitária, quer dicer, de 

"construir a nación "(nation bulding) en que todos os galegos (productores de 

textos e receptores) se identifiquen. 
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3. A NOVELA FUNDACIONAL 

The writers were encouraged both by the need 
to fill in a history thnt would help to estabish the 
legitimacy of the emerging nation nnd by the 
opportunity to direct that history townrd a future 
ideal (SOMMER 1991: 7). 
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3.1. Introdución 

Neste capítulo pretendemos explicar sinteticamente, sen nos adentrar en 

complexas análises teóricas (pois non é ese o centro do noso traballo), que se 

entende por novela fundacional e cal é a funcionalidade que este conceito pode ter 

para a análise da narrativa do autor obxecto do noso estudo. 

Ainda que afondaremos no conceito de novela fundacional máis adiante, 

cumpre adiantar, a modo de definición intuitiva, que consideramos novelas 

fundacionais aquelas através das que se apresenta un proxecto de construción de 

nación, aquelas que proxectan un ideal histórico ou social destinado a estabelecer 

a lexitimidade da nación emerxente. Ao asumirmos esta definición, acreditamos 

con Doris Sommer na estreita relación existente entre política e novela nos xa 

citados procesos de construción nacional (SOMMER 1991: 5-6). 

Asi pois, antes de abordar propriamente a caracterización e a análise deste 

"subxénero" (ou desta especial forma de produción e recepción do texto 

narrativo), cremos necesário definir, coa maior precisión posíbel, o marco 

ideolóxico no que se inseren as obras englobadas baixo ese epígrafe de novelas 

fundacionais, o que nos leva a ter que facer unhas cantas consideracións a 

propósito dos conceitos de nación e nacionalismo, asi como dos seus procesos de 

criación e consolidación. 

A seguir, o noso traballo ocupará-se da análise do papel que as elites 

nacionalistas teñen desempeñado na articulación discursiva da mensaxe 

nacionalista. Propoñemo-nos estudar e xustificar o protagonismo dos intelectuais 

nos procesos de configuración nacional, atendendo, especialmente, ao papel que 

escritoras e escritores teñen cumprido dentro dese proceso. 

Unha vez explicitados estes aspectos esenciais (nacionalismo e función das 

elites), centraremo-nos xa na definición e caracterización estrita do que temos 

denominado novela fundacional. Estudaremos as conexións entre discurso 

literário e discurso político, asi como os temas fundamentais que se desenvolven 

neste tipo de novelas. 

Un tema en concreto resulta merecedor dunha atención especial á hora de 

definir o que se entende por novela fundacional: ^ História. Esta disciplina 

desempeña unha función ideolóxica determinante tanto no discurso nacionalista 
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xeral como no específico da novela fundacional, o que nos vai permitir
éles.- -___ ___ __ __ _ _ _ _ _ __ __ ___ __ __ -______ __

démóri^frár á^ intérrél^► ióñs-éñtré 

Por outra parte, tendo en conta que a narrativa fundacional ten como 

primeiro princípio o afianzamento do que se pretende afirmar como próprio e 

orixinal, interesa-nos, moi especialmente, sinalar e estudar aqueles ideoloxemas 

específicos que, convertidos en matéria narrativa, permitiron aos seus autores e 

autoras fundamentar a existéncia da nación e, á vez, explicitar o proceso de 

construción nacional. Neste sentido, coidamos esencial a análise demorada de 

certos motivos literários que adquiren especial releváncia nestas , novelas; 

concebidos a partir dunha clara vontade de focalización "desde dentro", de 

procura dunha perspectiva própria, son eses motivos-temas os que permiten 

exemplificar o que se entende por identidade cultural diferenciada. 

Tendo en conta a esencial coincidéncia básica dos procesos de construción 

nacional (THIESSE 2001: 13-14), cremos que o desenvolvimento dos proce Ĉós 

literários que se produciron neses contextos nacionais emerxentes apresenta, canto 

ás suas características xerais, trazos substancialmente comuns. Consideramos que 

os discursos e marcos interpretativos con que as elites nacionalistas interpelan aos 

seus connacionais como membros dunha mesma comunidade de orixe na procura 

da sua autodeterminación (MÁIZ 1997: 9) son moi semellantes en todas as 

situacións de emerxéncia nacionalitária. Neste sentido será conveniente 

repararmos nos elementos coincidentes, e estabelecer as comparacións 

pertinentes, entre os procesos de elaboración e consolidación da narrativa que,_se 

ben se produciron en diferentes contextos espaciais e temporais, manteñen claros 

pontos de contacto: as literaturas latinoamericanas no final do século XIX, a 

literatura galega do primeiro terzo do século XX, das literaturas africanas 

contemporáneas e ainda outras. 

Asi, dado que o estudo dos procesos de consolidación e afirmación 

nacional a partir da literatura se vén desenvolvendo en profundidade desde hai 

tempo por parte da crítica iberoamericana, recolleremos algunhas das suas 

hipóteses de traballo por considerarmos que unha parte das teorizacións por ela 

elaboradas poden ser de grande utilidade para nós. 

Foi a crítica americana quen, en primeiro lugar, puxo o acento nunha 

cuestión hoxe comunmente asumida no que atinxe a ese espazo cultural e político: 

a importáncia da literatura, nomeadamente da narrativa, á hora de definir a 

identidade nacional. 
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Parece casi un lugar común reiterar que muchos países han 
definido su "identidad nncional" gracias a las obras de ficción que han 
"significado" algunos de sus rnsgos esenciales (AÍNSA 1986: 127). 

Asumindo esta afirmación como ponto de partida e utilizando, de entrada, 

certos elementos da análise global que a crítica literária americana ten proposto e 

aplicado para o estudo da narrativa inserida en contextos de nacionalidades 

emerxentes, propoñemo-nos, pois, explicar o valor e a funcionalidade que o 

conceito narrativa fundacional posue, de cara a poder aplicá-lo á análise da obra 

narrativa de Ramón Otero Pedrayo. 
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3.2. Nación e nacionalismo 

Para poderrrios analisar o discurso que os escritores, ou mesmo os 

intelectuais nacionalistas en xeral, teñen enunciado fai-se necesário, por unha 

cuestión de método, centrar o tema e delimitar e definir, minimamente, o marco 

ideolóxico onde eses autores concebiron e desenvolveron o seu labor. 

Asi, como ponto de partida do noso estudo será conveniente precisar^tnos 

cal é o contido semántico que nós damos ao conceito de nacionalismo. Resulta 

evidente que para podetmos delimitá-lo, teremos que comezar por definir, tamén, 

o conceito de nación por ser este o elemento central e articulador de calquer 

ideoloxia nacionalista1ó. 

A partir desta constatación, de facermos un breve percorrido através da 

utilización histórica do termo, observaremos que a idea de nación ten sido 

aplicada en contextos sociais e conxunturas políticas diferentes, non 

correspondendo-se, ademais, a un único modelo teórico. En lóxica correlación co 

anterior, resulta doadamente comprensíbel a razón de que o conceito de 

nacionalismo teña sido usado con contidos semánticos tan diferenciados ao longo 

da história, resultando, aliás, de tan dificultosa delimitación e definición por parte 

dos seus teóricos. Cumpre non esquecer, tampouco, que moitos destes estudiosos 

do nacionalismo teñen focado as suas análises desde a confesada intención de 

combaté-lo e/ou deconstrui-lo: Shafer (1964), Gellner (1983),... 

Polo tanto, para situarmos correctamente o termo nacionalismo, conceito 

esencial e que imos manexar constantemente ao longo do noso traballo, coidamos 

que é preciso facer unha breve revisión das diferentes conceptualizacións que se 

teñen feito da idea de nación. 

Tradicionalmente, ten-se explicado a xénese doutrinal da nación^^ a partir 

de duas concepcións^g: 

^b Cf., entre outros, ANDERSON 1993: 19-21; HOBSBAWM 1991: 17-19; 
BERAMENDI 1981: 19-31; JÁUREGUI BERECIARTLJ 1986: 56-57; CABRERA 1992: 1-3, etc. 

^' No substancial, para a elaboración deste apartado seguimos as informacións fornecidas 
por BERAMENDI 1981; RECALDE 1982 e JÁUREGUI BERECIARTLJ 1986. 

^g G. Jáuregui sinala que son tres as correntes doutrinais prefiguradoras doutras tantas 
teorias prenacionais. A primeira, a corrente individualista radical representada polos teóricos do 
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A primeira, a liberal, de orixe fundamentalmente francesa, formulada a 

partir dás teses individúalistas dáiguns dos filósofos da Ilustráción cómo Hobbes, 

Locke, Montesquieu ou Rousseau e desenvolvida posteriormente na época da 

Revolución francesa por Sieyés, por unha banda, ou por Robespierre ou Saint-

Just, doutra. 

A influéncia de Hobbes e Locke, através da construción doutrinal da nova 

sociedade que ia substituir as vellas estruturas do Antigo Réxime, foi decisiva 

para a posterior configuración teórica da nación moderna. Posteriormente 

Montesquieu e Rousseau afirman a necesidade de ter en conta a vontade xeral, de 

xeito que o princípio voluntarista vai ser o que actue como factor lexitimador da 

nova sociedade que se propugna. 

Asi, tras os contributos de Siéyes e as formulacións xacobinas da 

Revolución, configura-se un conceito de nación que, segundo G. Jáuregui 

apresenta as seguintes características básicas (JÁUREGUI 1986: 36): ^ 

1.- Ruptura total a respeito das estruturas e formacións sociais do Antigo 

Réxime, a maior parte das cais desaparecen. 

2.- Estruturación dunha nova formación social: a nación. 

3.- Fundamentación da nación a partir do pacto ou contrato entre os 

indivíduos. 

4.- En consecuéncia, carácter puramente instrumental da sociedade, da 

nación, a respeito do indivíduo entendido, aliás, como simples suxeito de 

relacións económicas. 

Pode-se afirmar, pois, que a concepción liberal, onde a nación é concebida 

como un consenso de vontades19, pretende a construción dun Estado-nación que 

individualismo posesivo, sendo as suas figuras máis destacadas Hobbes e Locke. A segunda, a 
corrente individualista moderada, representada por Montesquieu e, sobre todo, por Rousseau. A 
terceira, a que el denomina etnoculturalista, que se desenvolve en Alemánia e que ten como figuras 
sobranceiras a Herder e Fichte. Porén, na práctica, "las dos primeras corrientes van a quedar 
fundidas en una sola a partir del advenimiento del Estado liberal" (JÁUREGUI BERECIARTIJ 

1986: 28). 

19 O que máis adiante ficaria recollido na gráfica expresión do "plebiscito diariamente 
renovado" formulada por Joseph-Ernest Renan (Tréguier, 28-II-1823/ Paris, 2-X-1892). Esta 
defmición, que se ten consagrado como a máis clara expresión da concepción francesa, non 
organicista, da nación, aparece recollida en "Qu'est-ce qu'une nation?", conferéncia impartida na 
Sorbona o 11 de marzo de 1882 (RENAN 1947: 887-906). 
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será o posuidor da soberania e que terá un poder político de tipo centralizador20. 

Esta idea de nación ten unha natureza instrumental e abstracta, igualando 

formalmente aos cidadáns que constituen o povo-nación. 

Esta formulación acadará o seu pleno desenvolvimento co triunfo da 

Revolución e a instauración do novo sistema xurídico-político en Francia, asi 

como coa redacción da Constitución, primeiro, e coa construción, despois, dos 

EE.UU., que responden fundamentalmente a este modelo segundo o cal foron 

concebidos. 

Na segunda, a denominada concepción xermánica, a nación, dotada 

dunhas carácterísticas próprias que conforman a sua identidade colectiva, é 

entendida como un xeito de suxeito preexistente, que permanece esencialmente 

idéntico no decurso da história. 

Esta corrente nace en Alemánia como resposta a certas ideas da 

Ilustración e, tamén, como forma de resisténcia ante o avance da Fráncia 

revolucionária sobre Europa. A partir de certos precedentes teóricos (como os de 

Hamann ou Moser) formulados desde a metade do século XVIII, Herder e Fichte 

ocupan-se de sistematizar aquelas ideas para conformar un discurso filosófico 

coerente, centrado arredor da idea da nación como unidade de cultura. 

Esta concepción terá unha enorme influéncia, sobretodo en Europa, 

durante todo o século XIX e XX, "a través del desarrollo de corrientes de diverso 

signo, tales como el organicismo, el historicismo, y de forma particular el 

romanticismo político21" (JÁUREGUI 1986: 38), chegando ainda até hoxe mesmo 

as suas repercusións, pois tanto a maioria dos movimentos nacionalistas europeos, 

como boa parte da historiografia existente sobre o tema seguen a ser debedores 

desta concepción organiscista (MÁIZ 1997: 111). 

Herder, desde moi cedo, critica determinados aspectos da filosofia da 

Ilustración, en concreto, o seu uniformismo abstracto, o cosmopolitismo 

uniformizador e tamén a pretensión dun único código de raciocínio para toda a 

humanidade. Fronte a isto, opón 

20 Trata-se de "criaz" a nación, unificando-a, pola acción do novo Estado que varre as 
diferéncias que xa existian baixo a monarquia absoluta que se derroca. 

21 "El romanticismo va a constituir uno de los factores más importantes en el desarrollo 
del sentimiento nacional, pero no va a configurar, al menos con carácter general un modelo de 
nación alternativo al de la nación liberal" (JÁUREGUI 1986: 58). 
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un universalismo alternativo, basado en la variednd, en In historin 
peculiar d^ cáda púeblo (Vólk) entendid^ no cómó mérc^ sum^ de 
individuos, ni como el resultado racional de un contrato, ni tnn sólo 
como una mera voluntad general, sino como una entidad metnfísica 
determinada y definida por vía de relación como la que produce un 
lengunje pnrticular, una cultura, una historia, una religión y unas 
costumbres. Todo esto resulta (...) unn manifestación del I/olksgeist, 
del "espíritu del pueblo" (JÁUREGUI 1986: 39). 

No conxunto desas manifestacións do espírito do povo, Herder outorga 

unha importáncia primordial á língua, considerando-a un trazo distintivo básico 

das nacións; deste xeito, converte-a no critério máis importante para o 

recoñecimento das nacións e do seu direito intrínseco a se constituíren en Estado 

próprio. 

Posteriormente Fichte complementará esa concepción herderiana da 

nación como comunidade de cultura, ao ile incorporar un contido político claro. 

Este autor sinala que a nación, como formación social e cultural, mantén un 

carácter de absoluta prioridade sobre o Estado. A nación, en tanto que 

comunidade de cultura, é substáncia ou eséncia mentres que o Estado (a 

formación xurídico-política) seria apenas un instrumento para a consolidación da 

nación. 

Non ficaria completa esta revisión das diferentes concepcións 

sustentadoras da idea de nación sen citar aqui a que poderia ser considerada outra 

terceira corrente doutrinal, a pertencente ao nacionalismo liberal-revolucionário 

italiano, representada, fundamentalmente, por Mazzini, Mancini e Cavour. Os 

estudiosos do nacionalismo non rematan de concordar á hora de cualificaren o 

nacionalismo liberal italiano como unha corrente con características de seu, 

claramente distinguíbel das duas anteriores (tese defendida entre nós por MÁIZ 

1997: 180) ou se aquela síntese propugnada polos autores italianos debe ser 

integrada na primeira das duas teses xa expostas, quer dicer, na liberal 

(JÁUREGUI 1986: 64) por concordar con esta na afirmación da primacia da 

vontade colectiva para a criación das nacións (BERAMENDI 1981: 23). 

En calquer caso, estes teóricos italianos realizan unha síntese de elementos 

procedentes das teorias organicistas e tamén das liberais, subliñando o valor 

central do elemento voluntarista22. Cumpre remarcar, tamén, que formulacións 

22 "Este voluntarismo, superador do simple naturalismo, áchase presente na idea de nación 
de Mazzini, informando por completo a súa concepción nacionalitaria e figurando expresivamente 
no seu propio conceito de nación, no que desenvolve un papel central e conformador" (MÁIZ 
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como, por exemplo, a do princípio das nacionalidades de Mazzini foron 

consideradas no seu tempo como a expresión máis acabada e perfeita da fusión 

entre reivindicación nacional e movimento liberal (JÁUREGUI 1986: 64). 

En conclusión e para finalizarmos esta necesariamente breve panorámica 

sobre as definicións tradicionais de nación, pode-se afirmar que ao abeiro destas 

teorias, tanto para o nacionalismo histórico como para boa parte do actual, a 

nación aparece definida como un feito obxectivo, unha evidéncia social 
incuestionábel, que loita pola sua manifestación consciente, pola sua 
autodeterminación política. 

Nesta liña, herdeira, no substancial, da tese organicista e con algunhas 

achegas ideolóxicas, en maior ou menor medida debedoras das teses do 

nacionalismo liberal-revolucionário, é na que cumpre situar o discurso dos nosos 

teóricos do nacionalismo. Esta visión é a que sustenta a inicial definición de 

nación proposta por Manuel Murguia no século XIX23 e vai ser tamén a que se 

manteña entre os teóricos durante as primeiras décadas do século XX pois, apesar 

das diferéncias existentes entre as várias tendéncias do galeguismo naquel tempo, 
o conceito de Galiza-nación apresentaba un alto grao de uni►idade 
(BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 122) mantendo unha continuidade de 

fundo a respeito das formulacións de Murguia. 

De calquer xeito, poden-se estabelecer certas diferéncias entre os discursos 
dos principais teóricos deste tempo, V. Risco e A. R. Castelao, pois fronte á visión 

máis literalmente orgánico-historicista do primeiro destes autores24, -na obra do 
autor de Rianxo aparecen outros elementos que conceden unha grande 

orixinalidade ao seu discurso político25. Castelao bebe non só en abundantes 

1997: 181). Posteriormente, tras a formulación de Mancini: "A conciencia nacional devén por esta 
vía elemento central actualizador do pro^io feito diferencial, expresión do dereito de cada nación a 
dispoñer libremente do seu destino" (MAIZ 1997: 182). 

23 Cf. MÁIZ 1984 e 1999; BERAMENDI 1998a, 1998b e 2000. 

24 BERAMENDI 1981: 131-151; BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 100-110. 
zs 

Tamén Otero Pedrayo incorpora á sua defmición de nación, substancialmente 
concebida como un organismo obxectivo, natural e histórico, xa predeterminado e posuidor dunha 
alma nacional (QUINTANANALCÁRCEL 1988: 90), elementos de orixe distinta como, por 
exemplo, o critério voluntarista, tal e como se pode ver neste texto publicado en A Nosa Terra en 
1934: "Os pobos son inmortais e pódense permitir tales sestas de séculos. Penso no sino da cultura 
galega, ^cómo noutra? Agora apenas esperguizado, cos ollos cagados de sono, volta ó traballo de 
donaz forma a sua interpretación do mundo e das ideas, sen escolmar grande cousa o barro plástico 
nin analisa-lo fito. Mellor quisais. Abóndalle por hoxe con vontade de ser galega e non outra" 
("Perspeitiva da cultura galega", cito a partir de QUINTANANALCÁRCEL 1988: 91). As 
nacións son imortais (por estaren dotadas de elementos constitutivos imperecedeiros: raza, língua, 
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fontes xurídico-políticas senón tamén na própria historiografia galega ( Risco, 

-Anfói^ é Rámón Vilar Pbrtté-é-outr^s-►ontemporánéos); ^ partir de-áq^i ^óri^tr^e 

unha definición de nación, sempre aplicada a Galiza, en que priviléxia a relación 

dialéctica entre factores empírico-históricos, por unha banda, e por outra, inclue a 

noción de clase socia126. Esta complexidade da conceptualización de nación de 

Castelao é o que ten dado lugar ás diverxéncias hoxe existentes entre os 

estudiosos da sua obra á hora de interpretaren o seu discurso político27, cuestión 

esta ainda hoxe en plena discusión e para a que coidamos non ser este o lugar para 

o seu esclarecimento. 

Mais nos últimos tempos unha moi diferente perspectiva sobre esta 

cuestión protagoniza unha grande parte dos estudos tanto antropolóxicos, como 

sociolóxicos ou politolóxicos. Nesta aproximación teórica, que asenta as suas 

raíces no construtivismo foucaultiano, a nación, lonxe de ser unha realidade 

obxectiva, é concebida como un produto sociolóxico-político resultante dun 

proceso de produción intelectual, en certo sentido, produto dunha criación. 

Autores como Smith (1976), Armstrong (1982), Anderson (1993), Gellner (1983) 

ou Hobsbawm teñen coincidido ao subliñar o elemento de artefacto, invención e 

enxeñeria social que intervén na construción de nacións (HOBSBAWM 1991: 

18). 

Por exemplo, na definición proposta por Anderson, nación é: 

Una comunidad políticamente imaginada como inherentemente 
limitnda y soberana. Es imaginada porque aun los miembros de- la 
nación mas pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 
compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la 

relixión, história...) mais iso non resulta suficiente. E necesário que as nacións sintan o desexo de 
teren un destino comun ou, aplicado ao noso caso, é preciso que a Galiza teña vontade de ser 

galega (QUINTANANALCÁRCEL 1988: 91). 

Esta postura ecléctica, en que se recollen aspectos das duas xíneas críticas, é habitual 
entre os intelectuais galegos deste tempo, evidenciando-se nalguns deles unha maior insisténcia no 
valor esencial da idea de construción da vontade nacional. Isto pode apreciar-se con claridade 
através das repetidas declaracións de Carvalho Calero: "o meu conceito de nación é o de Renan: 
`unha nación é un plebiscito diariamente renovado'. Neste sentido, hai unha entidade nacional 
cando hai unha vontade de ser nazón" (SALINAS PORTUGAL 1991: 48-49). Sobre o conceito de 

nación para Carvalho Calero vexa-se tamén CABRERA VARELA 1992: 119-123. 

26 Cf. GARRIDO COUCEIRO 2000. 

27 Cf. MÁIZ 1997: 265-336; BERAMENDI 1999: 115-123; REI ROMEU 1999: 95-103; 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1999: 71-78; GARCIA NEGRO 2001:154-160. 
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mente de cada uno vive In imagen de su comunión (ANDERSON 1993: 
23). 

La nación se imagina limitoda porque incluso Ia mayor de eltas (...) 
tiene fronteras finitns, aunque elásticas, más allá de las cuales se 
encuentran otrns naciones. Ninguna nación se imagina con las 
dimensiones de la humanidad.(...) Se imagina soberona porque el 
concepto nnció en una época en que la Ilustración y la Revolución 
estaban destruyendo la legitimidad del reino dinóstico jerñrquico, 
divinamente ordenado. (..) Por último, se imagina como comunidod 
porque, independientemente de In desigualdad y la explotación que en 
efecto puedan prevalecer en cada caso, la na ►ión se concibe siempre 
como un compañerismo profundo, horizontnl (ANDERSON 1993: 24
25). 

É fundamental termos en conta que cando este autor utiliza o termo de 

comunidade imaxinada non pretende utilizar o adxectivo imaxinada como 

sinónimo de fabricada ou falsa, senón que se procura pór o acento na idea de 

representación ou construción mental; imaxinada é aqui un adxectivo cun valor 

semántico próximo a concebida ou pensada. 

Segundo Anderson a mera posibilidade de imaxinar a nación só xurdiu na 

história cando tres concepcións culturais fundamentais, todas elas moi antigas, 

perderon o seu control axiomático sobre as mentes dos homes e das mulleres. A 

primeira, o declínio das certezas que criaron as grandes comunidades relixiosas 

transnacionais (Cristianismo, Islam...), a segunda, a desaparición da crenza na 

naturalidade e divindade dos reinos dinásticos e, por último, o xurdimento dunha 

diferente concepción e valoración do tempo (que levou a diferenciar entre 

cosmoloxia e história, antes indistinguíbeis), todo isto levou á procura dunha nova 

forma de unión da comunidade, percebida como dotada de sentido, un cámbio 

fundamental no modo de apreensión do mundo que permitiu "pensar" a nación 

(ANDERSON 1993: 26-62). 

O nacimento dunha nación xurdiria no momento en que un grupo de 

indivíduos declara que aquela existe e emprende a tarefa de probá-lo. Este 

fenómeno non se produce até o século XVIII pois non se pode falar de nacións, no 
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sentido político actual, antes desa data28. De feito, segundo os historiadores xa 

citados, a aparición do conceito nación implica unha revolución ideolóxica. 

Ademais, a formación das nacións apareceria estreitamente ligada co 

proceso de modernización económico e social, acompañando a transformación 

dos modos de produción, a ampliación dos mercados, a intensificación dos 

intercámbios comerciais e a aparición de novos grupos sociais. Esta tese é 

defendida moi especialmente por E. Gellner, para quen o nacionalismo é unha 

consecuéncia da industrialización, é o efeito da imposición dunha nova forma de 

sociedade sobre a anterior. Segundo este autor, o movimento nacionalista é a 

manifestación externa dun profundo axuste nas relacións entre política e cultura, 

nunhas condicións sociais en proceso de cámbio no momento en que se está a 

viver o paso da sociedade agrária á industrial (GELLNER I983). 

Tendo en conta todos os elementos apontados, poderia-se explicitar unha 

definición de nacionalismo. Seguindo a liña proposta por estes autores, consistiria 

este nun fenómeno prévio29 ás nacións. O nacionalismo seria, asi, a prática 

ideolóxico-política que predica a nación sobre un conxunto de persoas en función 

de algo que lles é comun e aspira á sua asunción maioritária por aqueles a quen 

vai dirixida a mensaxe nacional: 

La nntion nait d'un postulat et d'une invention. Mais elle ne vit que 
par I'adhésion collective ó cette fiction.(...) Les succés sont les fruits 
d'un prosélytisme soutenu qui enseigne nux individus ce qu'ils sont, 
leur fait devoir de s'y conformer et les incite á propnger á leur tour 
ce savoir collectif (THIESSE 2001: 14). 

O centro da mensaxe estará ocupado por aqueles elementos definidos 

como próprios e exclusivos e, que á sua vez, definen o ámbito do "comun". Estes 

son os elementos denominados nacionalitários: História, etnicidade, língua, etc, 

que aparecen articulados dentro de totalidades discursivas nas que ditos elementos 

sofren unha "sobredeterminación" (CABRERA 1992: 2), de xeito que xa non 

designan valores pretendidamente obxectivos senón "significados conferidos 

polos ideólogos (. ..) a determinadas propriedades culturais, espaciais e temporais, 

así como á interacción entre as mesmas" (MÁIZ 1997: 286). 

28 "(...) no considero la 'nación' como una entidad primaria ni invariable. Pertenece 
exclusivamente a un período concreto y reciente desde el punto de vista histórico" (HOBSBAWM 
1991: 18). 

29 "Las naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés" 
(HOBSBAWM 1991: 18). ^ - ^ 
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A constitución da nación entendida como proposta ideolóxica precisará, de 

maneira absolutamente central, da articulación discursiva da sua mensaxe asi 

como dunha axeitada comunicación, isto é dunha acción política militante 

tendente a que os connacionais, quer .dicer os que partillan esa comunidade 

identitária, se decaten, asuman e participen na idea de identidade nacional e se 

doten de estruturas de autogoverno. 

A partir deste ponto, pois, podemos considerar que os paradigmas 

interpretativos subxacentes hoxe á hora de interpretarmos o nacionalismo (ou os 

fenómenos directamente conectados con este) poden ser resumidos, basicamente, 

arredor de duas grandes liñas: 

a) Aqueles que, debedores do tradicional modelo organiscista, consideran que 

o nacionalismo é a manifestación ideolóxica ou política desa realidade 

obxectiva, dotada duns trazos identitários definidos e preexistentes, que é 

nación. ^ 

Nesta concepción, o nacionalismo é susceptíbel de aparición en calquer 

momento histórico. A necesidade de defensa dos intereses nacionais 

levaria á progresiva adquisición de conciéncia nacional e, posteriorriiente, 

á acción e á mobilización políticas a prol da defensa da nación. ^ 

b) O nacionalismo entendido como teoria política dirixida a construir 

un proxecto nacionalitário, quer dicer, a configurar a idea de 

nación. 

Este plantexamento aparece vinculado a aquelas teses que 

propugnan que a identidade nacional é o resultado de complexos 

procesos de construción nacional, teses enunciadas, sobretodo, 

por historiadores debedores da visión filosófica post-estruturalista 

enraizada no construtivismo foucaultiano. 

A diferéncia entre estas duas posicións non deixa de ser unha reedición da 

tradicional controvérsia escolástica entre nominalistas (idealistas) e realistas. O 

que na filosofia Escolástica se plantexaba como unha discusión de carácter 

epistemolóxico, coñecida como "o problema dos universais", aparece outra vez 

posta sobre o tapete polo construtivismo como unha cuestión de construción 

intelectual. 

Os escolásticos perguntaban-se se as categorias através das cais 

percebemos o mundo fisico son reais ou inventadas. Limitamo-nos a recoñecer 
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categorias discretas que existen no mundo con independéncia da nosa percepción 

e ás que di^mó^ riomé? -Oú,- polá t;oñtra^ ^sas ►até^óriaĈ noñ -téñér‚ r‚éngúnhá 

existéncia obxectiva senón que só son convencións, simplesmente nomes, que 

adquiren forza de categorias porque os seres humanos nos temos posto de acordo 

en usá-los e designá-los do mesmo xeito? 

Dado que o obxectivo central do noso traballo non consiste na pescuda 

teórica sobre o nacionalismo, non é este o lugar de profundizarmos neste tema 

mais si de deixarmos enunciados estes dous enfoques, de entrada e aparentemente, 

tan opostos entre si. 

En todo caso, sexa cal for a opción interpretativa escollida para explicar a 

xénese do conceito de nación e, como consecuéncia, do xurdimento do 

nacionalismo como manifestación ideolóxica e tamén como movimento político, o 

que resulta evidente é que aparecen numerosos pontos de contacto entre as 

diferentes formulacións teóricas á hora de caracterizaren, na prática, ^bs 

complexos procesos de restauración e/ou configuración, de consolidación e 

difusión desas entidades colectivas denominadas nacións. 

A análise de certos aspectos concretos destes procesos de construción 

nacional é fundamental á hora de caracterizarmos o marco ideolóxico no que se 

inseren as obras que van ser analisadas na parte central deste estudo, o que ños vai 

permitir interpretarmos os procesos de autonomización do discurso literário nos 

que se inclue a obra narrativa do autor que constitue o obxecto desta tese, Ramón 

Otero Pedrayo. 
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3.3.	 O papel das elites intelectuais nos procesos de 
configuración do discurso nacionalista 

Retomando o exposto no apartado anterior sobre os dous modelos 

interpretativos que subxacen baixo as definicións que de nacionalismo nos 

oferecen tanto os integrantes deses movimentos como os teóricos, deberemos 

fixar-nos en que, ben sexa no primeiro caso como artífices do proceso de 

descoberta, ben sexa no segundo como elaboradores e construtores desa idea de 

identidade nacionalitária, en calquer das duas concepcións, resulta evidente a 

releváncia funcional daqueles sectores que poden ser considerados os condutores 
do proceso. 

A historiografia xa se ocupou de subliñar abondosamente30 a importáncia 

do papel dos intelectuais á hora de definiren-conceptualizaren-divulgaren as ideas 

de nación e nacionalismo. Neste sentido, pode-se afirmar que o proceso de 

articulación do discurso nacional foi dirixido e, en moitos casos protagonizado, 

sobretodo, polas elites intelectuais autóctonas. ^ 

De todos xeitos, cumpre dicer que foi sobretodo nos últimos tempos, a 

partir da consolidación das teses post-estruturalistas (coincidentes á hora de 

estabelecer o carácter non natural da nación), cando os teóricos teñen aprofundado 

na análise dos procesos de construción nacional (nation-building), insistindo no 

seu carácter de produción política e social en contextos que posuen unha inicial 

matriz de etnicidade diferenciada (MÁIZ 1997: 13). Os estudos recentes puxeron 

o acento, moi especialmente, en como reducidas elites de intelectuais se consagran 

ao labor de explicitar a nación31 e como, posteriormente, organizacións políticas 

3o A maior parte da obra de Hroch, especialmente, ocupa-se da análise das orixes, 
composición e distribución de minoria militante que inícia o movimento propriamente político 
dentro dos movimentos nacionalistas. Sobre isto vexa-se tamén Smith (1976), Mercadé (1982), 
Recalde ( 1982) ou Máiz ( 1984), entre outros. 

31 Este fenómeno pode-se observar hoxe en pleno proceso de desenvolvimento nas 
nacións emerxentes africanas, pois, tal e como explica F. Salinas ao analisar os conceitos de 
angolanidade e nacionalidade literária: " o grupo utente do portugués (constituído esencialmente 
por elites culturais, políticas, económicas...) (. ..) auto-institui-se como grupo-referente, como 
centro do núcleo simbólico da nova entidade que, por auséncia do termo apropriado pasa a 
denominar-se da nazón-en-construzón" (SALINAS 1994: 73). ^ 
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concretas, desenvolven un conceito político a partir duns materiais de base de tipo
_fti^ridámerifalmérité-ctz t^rá _. _____ _____ _______ ___ ____ __ _ __ ___ __ _ 

Segundo J. Cabrera, este labor ten unha primeira fase de carácter máis ben 

histórico e etnolóxico que consiste en delimitar o ámbito da nación (definindo cais 

son os elementos diferenciais comuns á toda a povoación asentada nun território e 

as suas fronteiras); posteriormente, aparece a explicitación daqueles elementos 

nunha mensaxe política asimilábel pola povoación a quen se dirixe asi como a 

difusión da mesma32 (CABRERA 1992: 3). Deste xeito pode-se dicer que a 

función dos intelectuais será dupla: por unha parte, como ideólogos que intentan 

definir a nación e modificar as conciéncias, desempeñarán un papel fundacional 

e, por outra, como líderes políticos procurarán a mobilización rápida e eficaz que 

transforme as institucións (RECALDE 1982: 72). Neste sentido, os intelectuais 

van desempeñar un importante papel como aglutinadores de amplos sectores da 

nación, ao lles proporcionaren: _ 

(...) mnrcos interpretativos da realidade que, mediante 
estratexias enmarcadoras axeitndas, se convertan no horizonte 

ideolóxico (moster fromeJ de referencia pnra a meirande pnrte da 

povoación (MÁIZ 1997: 14). 

Un autor como Smith (1986), ao distinguir entre etnias e nacións, postula 

estas últimas como elaboracións políticas e ideolóxicas dos movimentos 

nacionalistas e a sua "intelligentsia" a partir dos materiais proporcionados polos 

intelectuais33 

Segundo este autor, a formulación por parte da intelectualidade do 

complexo mítico-simbólico que define unha identidade diferenciada configurará, 

mesmo, a orientación político ideolóxica da futura nación. Fronte á concepción da 

eséncia comunitária fundamentalmente imutábel, insiste no dinamismo político e 

cultural dos procesos de nation-building (nos que o nacionalismo desenvolve un 

32 "(...) os estudios recentes dan conta da producción política, organizativa e discursiva da 
nación, que existe cando se consegue a autocomprensión política dunha identidade colectiva 
amplamente compartida e se acada o nivel do fenómeno de masas" (MÁIZ 1997: 1314). 

33 Usamos o termo "intelectual" en sentido gramsciano, quer dicer, como todo indivíduo 
(xa sexa un xurista, un filósofo ou un literato) cuxa función sexa a de dotar a un grupo social de 
homoxeneidade e conciéncia da sua própria función. O intelectual pode funcionar como 
organizador da nova visión do mundo dos sectores sociais ascendentes ( intelectual orgánico) ou 
como sustentador de mentalidades arcaizantes ( intelectual tradreiona!) (GRAMSCI 1974: 388

390). . 
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activísimo papel de descoberta e reinterpretación selectiva da própria história asi 

como de mobilización colectiva da comunidade). 

Tamén Brass (1994), na liña dos teóricos que vinculan a emerxéncia das 

nacións aos procesos de modernización, incide en que as comunidades étnicas son 

criadas e transformadas por elites específicas ao son dos procesos de 

modernización social. Afirma que os intelectuais só poden "inventar tradicións" 

eficazmente inclusivas se existen determinadas precondicións sociais ou políticas. 

Coloca, asi, o acento sobre a distorsión, simplificación ou selección de temas• e 

motivos, mitos e símbolos que as elites levan a cabo en aras de mobilizar sectores 

o máis amplos posíbeis. 

Agora ben, poderiamos perguntar quen conforma ese grupo dinamizador 

do proceso de construción nacional. Segundo o historiador checo Miroslav Hroch, 

moitos membros das elites pertencen a ocupacións con alta mobilidade vertical 

(profesores, estudantes, técnicos, profesionais...) en maior medida que a outras 

profisións que, sendo depositárias dos tradicionais sinais de identidade (língua, 

literatura oral, costumes populares...), non posuen mobilidade social (labregos, 

obreiros urbanos) (HROCH 1985). Estes dados foron obtidos a part'ir da 

investigación deste autor34 sobre as elites patrióticas iniciadoras das mobilizacións 

de carácter nacionalista nas "pequenas" nacións europeas. Segundo Hroch, en 

todo movimento nacionalista apresentan-se tres fases que se suceden 

cronoloxicamente: . 

• A fase A corresponde-se coa descoberta da cultura na►ional polos 

eruditos e minorias intelectuais que identifican e formulan a identidade 

diferencial (divulgación cultural). 

• A fase B é o período da axitación política e da extensión dos apoios 

sociais. 

• A fase C consiste na asunción da idea de identidade nacional por parte 

da maioria da povoación; supón, polo tanto, a emerxéncia dun 

movimento de masas. 

3a 
O libro de Hroch, publicado en Cambridge en 1985, combina as conclusións de duas 

obras publicadas en Praga en 1968 e 1971. É na primeira delas, onde se dá conta dos resultados da 
investigación que se mencionan no texto, obtidos a partir da análise sistemática das listas de 
membros de asociacións nacionalistas ou de suscriptores de publicacións específicas e referidos a 
contextos de afirmación nacionalitária de "pequenas" ou recentes realidades nacionais: Estónia, 
Lituánia, Boémia, Noruega, Finlándia, etc. ^ • 
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Resulta, pois, evidente a releváncia funcional da elite intelectual nas duas 

primeiras fases, mó'i especialmente na primeira, onde os integrantes daquela 

desenvolven un papel hexemónico. Son eles os que toman conciéncia dos valores 

culturais e ideolóxicos nacionais dotando-os dun valor político coa finalidade de 

edificar e, posteriormente, expandir a conciéncia nacional. , 

O"descubrimento" polos intelectuais das características 
peculinres dunha específica etnia, a formulación do complexo mítico
simbólico que define unhn identidade diferenciada a partir de 
elementos tales como o nome colectivo, o mito das orixes, a historia 
compartida, a cultura ou lingua propias, etc. configúrase como 
cometido inicial que prennunciará, non só a eficacia inclusiva da futura 
nación, senón a identificnción político-ideolóxica da mesma (MÁIZ 

1997: 114). 

Tendo en conta o anterior, pode-se entender até que ponto se torna 

imprescindíbel estudar as formulacións das ideas nacionalitárias expresadas polas 

persoas que constituíron as elites intelectuais de procesos de emerxéncia nacional 

e non só, obviamente, os discursos ou textos de carácter explícitamente político ou 

doctrinário senón calquer material focado á conformación da ideoloxia 

nacionalista. 

En concreto, a nós, e dado 0 obxectivo central deste traballo, interesa-nos 

estudar os elementos do discurso cultural, e moi especialmente os elementos 

literários de carácter narrativo, que foron formulados polas elites intelectuais coa 

finalidade de estabelecer un proxecto comun nacional, capaz de congregar á ►ua 

volta todos os sectores sociais e de integrar os moi diversos intereses existentes no 

seo dun proceso político-ideolóxico deste tipo. Estamos a falar, xa que logo, da 

formulación de proxectos patrióticos através do discurso literário, 

fundamentalmente de carácter narrativo, isto non é outra cousa que o que entre a 

crítica literária se ten dado en denominar narrativa fundacional e cuxa definición 

máis pormenorizada será o obxecto do seguinte capítulo. 
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3.3.1. Escritores e políticos ou as duas caras dun mesmo discurso 

Á hora de nos introducir na análise da función dos escritores e escritoras 

como integrantes das elites intelectuais que conformaron os discursos ideolóxicos 

de carácter nacionalista, resulta de enorme interese o estudo do proceso de 

autonomización do discurso literário en Hispanoamérica no século XIX pois, 

como sinala Benedict Anderson, os americanos ofereceron modelos literários e de 

construción nacional anteriores aos correspondentes europeos, habitualmente 

considerados como referentes canónicos nos estudos sobre nacionalismo3s 

Resulta xa un tópico insistir na relación inseparábel entre política e ficción 

na construción das nacións latino-americanas. Segundo D. Sommer, de revisarmos 

a lista de escritores latinoamericanos na etapa de criación das suas literaturas 

nacionais, resulta, cando menos, sorprendente constatarmos cantos escritores 

americanos foron persoas ligadas á Administración ou, ainda máis, presidéntes 

dos seus países respectivos (SOMMER 1991: 4). É esta extensa lista de escritores

políticos (ou viceversa) a que autoriza a tallante afirmación de Sommer sobre a 

estreita ligazón existente entre lexislación fundacional e literatura en 
Hispanoamérica3ó 

Certamente, a maior parte dos máis ilustres nomes da literatura 

latinoamericana foron tamén políticos (poden-se citar nomes como Jo ►é de 

Alencar, José Martí, Bartolomé Mitre ou Rómulo Gallegos, entre outros) mais 

esta situación repete-se nos contextos europeos similares ao do noso país a finais 

do século pasado e nos inícios deste (Prat de la Riba en Cataluña, Sabino Arana en 

Euskadi, James Connlly en Irlanda ou, xa,na Galiza, Castelao, Vilar Ponte ou o 

mesmo Otero Pedrayo), ou é a que se observa máis recentemente en Africa 

(pense-se, por exemplo, L. S. Senghor no Senegal, Amílcar Cabral en Guiné 

Bissau ou Agostinho Neto en Angola). 

3s 
Este tema é desenvolvido no capítulo "Los pioneros criollos" (ANDERSON 1993: 77

101). 

36 ^^Romance and republic were often connected (. ..) through the authors who were 
preparing national projects through prose fiction and implementing foundational fictions through 
legislative or military campaingns" (SOMMER 1991: 7). 
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Volvendo á América post-colonial, naquel tempo os escritores/homes de 

estado non tiñan estabelecido unha clara distinción epistemolóxica éritré ► iéri^iá é 

arte, entre narrativa e feito, entre proxeccións ideais e proxectos reais; esta relativa 

indeterminación permitia-Iles proxectar un futuro ideal: 

The writers were encouraged both by the need to fill in a 
history that would help to estabish the legitimacy of the emerging 
nation and by the opportunity to direct that history toward a future 
ideal (SOMMER 1991: 7). 

Bartolomé Mitre (1821-1906), historiador, xeneral e presidente de 

Arxentina redixe un manifesto promocionando as novelas de construción 

nacional, no que insiste sobre a esencial función didáctica dos textos narrativos37, 

pois as novelas deberian ensinar a xente sobre a sua História, os seus costumes 

moitas veces non explicitamente formulados- sobre ideas e sentimentos que 

"fueron modificados por eventos sociales y políticos aun no contados". E Ĉte 

interese é o mesmo que recolle Andrés Bello nos seus ensaios e artigos de carácter 

máis político, onde senta as bases do programa que el considera necesário para 

estabelecer a identidade nacional e cultural hispanoamericana3H insistindo, moi 

especialmente no valor da História para a conformación dunha conciéncia 

nacional39. Isto ve-se tamén nun artigo publicado por Bello en El Araucano en 

1848, titulado "Modo de escribir la historia" (BELLO 1957a), onde desenvolve o 

tema de cal deberia ser a concepción da História que a mocidade debia seguir. 

Esta opinión, enmarcada nas polémicas historiográficas do Chile da época, tiveron 

unha enorme influéncia na literatura contemporánea das ex-colónias españolas de 

América, en parte porque daquela non existia ainda unha diferéncia tallante entre 

história e literatura e, en parte, porque ambas disciplinas compartian valores 

funcionais: a recuperación do pasado e a función edificante. 

37 Cf. MITRE, B. (1847): Soledad, La Paz, La Época. Na introdución a esta novela 
sentimental, o arxentino Mitre, daquela exiliado en Bolívia, expón unha série de propostas 
americanistas, entre as que se pode ler o seguinte: "La novela popularizaría nuestra historia 
echando mano de los sucesos de la conquista, de la época colonial y de los recuerdos de la guerra 
de la Independencia". 

38 Cf. Autonomía cultural de América (BELLO 1943). Este ensaio foi publicado por 
primeira vez en 1848. 

39 ^^La nación Chilena no es la humanidad en abstracto, es la humanidad bajo ciertas 
formas especiales (... ) iJóvenes chilenos! Aprended a juzgar por vosotros mismos; aspirad a la 
independencia de pensamiento. Bebed en las fuentes; a lo menos en los raudales más cercanos a 
ellas" (BELLO 1943: 33-35). 
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Trata-se, pois, de proxectar un ideal histórico na novela para facer 

participar, facer sentir empatía aos leitores e leitoras e, dalgun xeito, intentar 

converté-los en partidários. 

Doutra banda, o final da época dos exitosos movimentos de liberación 

nacional americanos, coincidiu co comenzo da época do nacionalismo no noso 

continente, aqui con trazos ben diferenciados. En concreto, as linguas nacionais 

tiveron unha importáncia ideolóxica e política fundamental e, xa que logo, como 

xa se ocuparon de sinalar abundantemente os historiadores, o século XIX foi unha 

espécie de idade de ouro para lexicógrafos, filólogos e literatos das línguas 

vernáculas, mais tamén para folcloristas e compositores. Todos eles son os 

protagonistas da que Anderson chama "revolución lexicográfica de Europa", a cal 

"creó y difundió gradualmente la convicción de que las lenguas eran, por decirlo 

así (por lo menos en Europa), una propiedad personal de grupos muy específicos 

que las leían y hablaban todos los días-, y además que estos grupos, -imaginados 

como comunidades, tenían su derecho a su lugar autónomo en una fraternidad de 

iguales" (ANDERSON 1993: 124). .^ 

Y como en la vanguardia de casi todos los movimientos 
nacionalistas europeos hnbín gentes letradas, a menudo no hubituodos 
n utilizar estns lenguas vernáculas, esta nnomnlín necesitó una 
explicación. Y ninguna pareció mejor que el "sueño", porque permitió a 
esns intel/igentsias y burguesíns, que empezaban a cobrar conciencin 
de sí mismas como checas, húngaras o finlandesas, figurarse que su 
estudio de los lenguajes, los folklores y la músicn de checós, magiares 
o finlandeses era un "redescubrimiento" de algo que siempre habían 
sabido en lo más hondo (ANDERSON 1993: 272). 

Como xa se dixo, son sectores intelectuais os que se consagran á 

construción identitária, especialmente na primeira fase, mais tamén, desde moi 

cedo, é a literatura un dos meios que se consideran máis acaídos para a difusión 

dos contidos ideolóxicos ligados ao proceso de construción nacional. Neste 

sentido, foron moitos as e os escritores que nestes contextos desenvolveron un 

dobre labor, como criadores e como políticos, podendo incluir-se as suas obras, en 

moitos casos, no que se ten denominado literatura fundacional, algo especialmente 

frecuente no caso dos autores e autoras que cultivaron a narrativa. 

E isto acontece asi, tamén, no caso galego, sobretodo no período das 

Irrnandades da Fala e do grupo Nós, un momento no que podemos achar os trazos 

caracterizadores que foron formulados por M. Hroch (2.3) para as duas primeiras 

fases dos movimentos nacionalistas: formulación da identidade diferencial 
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(divulgación cultural) e período da axitación política e extensión dos apoios 

sociais. 

Neste cadro é, pois, no que cumpre situar o noso ponto de partida para a 

análise da obra narrativa de Otero Pedrayo xa que o seu proxecto literário, que é, á 

vez, político, semella formulado sobre este esquema. 
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3.4. A novela fundacional nos procesos de configuración de 
nacións emerxentes 

Partimos da base de que os procesos de constitución de nacións 

emerxentes, coas conseguintes autonomizacións dos discursos ideolóxicos que 

lles son inerentes, son substancialmente semellantes en canto proceso, por máis 

que as situacións particulares logo estabelezan as individualizacións e 

caracterizacións correspondentes. 

Este é un ponto de partida central, pois, coidamos, que é a causa última 

que nos permite achar unha explicación para a enorme série de coincidéncias que 

atopamos entre os procesos de construción nacional que se teñen desenvolvido 

durante o século XIX en América, nos últimos anos do XIX e no princípio do XX 

en Europa ou, moito máis recentemente, a partir dos procesos de descolonización, 
en África ou noutros pontos do planeta, sendo este un fenómeno que, en certos 

contextos, podemos estudar hoxe nun estadio de pleno desenvolvimento. 

Dada a cantidade de estudos literários, históricos e culturais que nos 

últimos anos teñen analisado a evolución deste proceso no continente americano, 

especialmente no mundo latinoamericano, partiremos de certas premisas por eles 

estabelecidas para ver se poden servir para iluminar a análise dos acontecimentos 

literários que se produciron na Galiza de comezos de século, daquela etapa 

definida como o segundo renacimento das nosas letras (CARVALHO CALERO 

1934, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1996, etc...). 

Através de numerosos traballos publicados nos últimos anos, tense 

asentado a afirmación de que os escritores latinoamericanos foron os pioneiros da 

utilización da ficción con carácter fundacional pois desenvolveron unha série de 

temas, asi como unha teorización sobre o seu próprio discurso antes que na maior 
parte de Europaao 

40 Estes estudos literários son debedores da importante contribución teórica de B. 
Anderson. Este autor, no capítulo "Los pioneros criollos" (ANDERSON 1993: 77-101), critica o 
eurocentrismo que ten pesado na visión dos historiadores e teóricos do nacionalismo e pon o 
acento no feito de ter sido os procesos desenvolvidos nas ex-colónias españolas de América os 
primeiros exemplos de afimación nacionalitária. Desde unha óptica xa propriamente literária, 
vexa-se SOMMER 1991 e BENÍTEZ-ROJO 1996. 
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De explorarmos a situación de América durante o século XIX, 

constataremos que ali romance (novela) e república mántivéróri úñh^ é ►tréifá 

conexión, através de proxectos de construción nacional explicados por meio de 

novelas41 que estaban redixidas por escritores que eran, á vez, homes de estado 

(SOMMER 1991: 7); como xa se dixo, através destas novelas o público leitor 

podia ler as proxeccións ideais do que eran proxectos reais. 

EI rnstreo de "formaciones" nacionales n pnrtir de Ia literatura 
puede resultar de interés en la medida en que muchos rasgos de la 
Ilamnda "identidad" hispanoamericana tienen un origen en In ficción. 

En efecto, ^cuántos rnsgos de In identidad no se han cristalizado 

alrededor de unn "imagen", cuando no de un "estereotipo", gracias a la 

nnrrativn? (AÍNSA 1986: 127)42. 

Desde hai tempo a crítica, ao analisar a produción literária decimonónica 

en Iberoamérica, ten estabelecido que o tema da identidade é o eixo substantivo 

do discurso literário latinoamericano do século XIX43. Revisarmos o seu discurso, 

pode colaborar a orientar a análise do próprio proceso galego. 

Hoxe resulta unha afirmación comunmente asentada que, durante o século 

XIX, a literatura desempeña unha función moi importante en Latinoamérica: a de 

elaborar unha estética dotada dunha función política clara, a de dilucidar os eixos 

através dos cais unha sociedade se converte nunha nación44. De acordo con isto, 

ten-se englobado baixo o epígrafe de literatura fundaĈional a aquel tipo de escrita 

orientada a definir, proclamar e divulgar as formas da identidade nacionaL - A 

literatura fundacional nace da consciéncia, por parte dos intelectuais, da 

necesariedade de autonomización do discurso literário, proceso que discorre en 

paralelo co de autonomización política, pois, obviamente, naquel contexto 

a^ Utilizando a expresión do escritor arxentino Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964) 

son "los libros que hacen los pueblos" (AÍNSA 1997: 112). 

az Fernando Aínsa responde á sua própria pergunta lembrando o prototipo simbólico do 
ditador hispanoamericano que sintetiza EI señor Presidente de Miguel Angel Asturias ou a imaxe 
de "repúblicas bananeras" aplicado a certos países centroamericanos a partir de EI Papa Verde do 
mesmo autor. Pense-se, no noso caso, nos prototipos oterianos de fidalgos comprometidos, a sua 
defmición xeográfica e histórica da Galiza, etc. 

a3 Numerosos estudos teñen profundizado nesa liña, relacionando-a incluso con outros 
temas conexos (estudos sobre as mulleres, sobre minorias, razas,...). 

aa BEVERLY 1987; FRANCO 1980; SOMMER 1991; BOSI 1994; BECERRA 1995; 
BENÍTEZ-ROJO 1996, etc. 

-68



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

decimonónico americano, resultaba imposíbel ter unha vida nacional sen posuir 

unha literatura própria, asentada en referentes culturais non foráneos. 

De termos en conta que esta literatura vai tomar como molde formal, 

sobretodo, o xénero narrativo45, comprenderemos por que a maior parte dos 

estudos sobre este período literário en América se teñen volcado sobre a análise 
das novelas, dando lugar á definición dun novo conceito que, como 

posteriormente se verá, semella de grande rendibilidade crítica para a literatura 

galega. Este conceito non é outro que o de novela fundacional. 

Mais, chegados a este ponto, resulta moi pertinente formular a seguinte 

pergunta: Por que a novela foi considerada un método tan eficaz para estender as 
ideas fundacionais? 

Unha resposta plausíbel é que a novela permite apresentar moitos materiais 

diferentes: descrición de mentiras, paixóns, vícios ou virtudes, explicar versións 

popularizadas de teorias científicas, sociais ou políticas; permite descreber 

situacións históricas ou falar de novas realidades, permite tanto descreber a vida 

diaria como paisaxes exóticas.... e, asi, os leitores, nun proceso de identifi ►áción 

coas personaxes, ven-se arrebatados, empurrados a desexar o mesmo que eles e a 

partillar as suas teorias e visión da realidade (BENÍTEZ-ROJO 1996: 419). 

En concreto, en América Latina, as primeiras manifestacións literárias que 

falaban da nación foron poemas que representaban de xeito ideal a Natureza e os 

nativos, ensaios histórico-culturais, relatos de viaxes, versos satíricos, diálógos e 

pezas de teatro de tipo costumista. Ese tipo de textos, ao proporcionaren ao leitor 

imaxes que reproducian con pictórica cualidade as paisaxes e os tipos humanos, 

contribuíron en grande medida á formación do desexo dun território nacional. 

Ainda máis, este denso protocolo, aparecido na sua maior parte en publicacións 

periódicas, produciu unha masa variada de textos que foron utilizados como 

referentes para o discurso dialóxico e totalizador da novela. 

Asi pois, os primeiros novelistas de Hispanoamérica non expuxeron nas 

suas novelas propostas novas sobre a nacionalidade senón que, máis ben, 

reproduciron ideas que xa apareceran na prensa ou que eles mesmos xa tiñan 

expresado. A novidade e o verdadeiro trazo definidor deste proceso, foi que a 

novela constituiu a primeira máquina literária capaz de narrativizar 

as 
Xa o escritor e político chileno Andrés Bello (1781-1865), apesar de insistir na 

importáncia da poesia épica, ten claro que a novela vai ser o xénero literário maís axeitado para 
estes proxectos ideolóxicos porque é o xénero do seu tempo (BENÍTEZ-ROJO 1996: 419). 
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simultaneamente tais proposicións, apesar da sua heteroxeneidade, e oferecé-las 

ao leitór eñ forrria duriha única história: - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- -- - -

The effectiveness of the genre, its productivity, its flexibility, 
and nbove all its ability to nllegorize the most varied situations and to 
cotlect voices and materials belonging to different disciplines and 
systems of knowlwdge, were the qualities that allowed the genre to 
become the ideal literary vehicle to represent and debnte the tension 
caused by the desire for Nationness and Moderness (BENÍTEZ-
ROJO 1996: 428-429). 

A complexidade histórica, moitas veces simplificada ou explicitada de 

xeito maniqueo no discurso político, histórico ou ensaístico, aparece mellor 

reflectida na mímese do discurso narrativo. A literatura tolera as contradicións, a 

riqueza e a polivaléncia en que se traduce a complexidade social e psicolóxica dos 

povos e indivíduos, o que non sempre acontece no ensaio histórico, en xeral máis 

dependente do modelo teórico e ideolóxico ao que aparece referido (AINSA 1997: 

113). 

As novelas elaboradas segundo este esquema favorecen, xa que logo, a 

construción dun imaxinário colectivo descritivo da sociedade nacional con todos 

os seus estratos constituíntes, de feito, ►umpren a función de reseñar e explicar 

características, problemas, costumes, etc. dos diferentes grupos sociais para que 

poidan ser entendidos polo leitor pertencente, normalmente, ao grupo burgués 

médio. 

As novelas fundacionais non teñen un tema comun pois a variedade de 

contextos históricos e políticos nos que se desenvolven vai condicionar o proxecto 

de construción nacional que as novelas defenden. Mais, en certo sentido, tomando 

prestada a expresión de Doris Sommer, todas elas comparten, por asi dicé-lo, unha 

particular "clase de intimidade" (SOMMER 1991: 24); lidas por separado as 

ficcións fundacionais son moi diferentes e poderia ser incluso dificil estabelecer o 

que estes textos teñen de coincidente, porén, lidas de xeito conxunto, amosan 

interesantes e salientábeis pontos de contacto tanto na trama coma na linguaxe, 

pois: 

The coherence comes from their common project to build 
through reconciliations nnd amalgamations of national constituencies 
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cnst as lovers destined to desire each other4ó. This produces a 
surprisingly consistent narrntive form that is apparently adequnte to 
n range of political positions (SOMMER 1991: 24). 

Estas novelas tratan de criar nos leitores a sensación de vínculo entre eles 

mesmos, o autor e as personaxes configurando asi un nós imaxinario que se refire 

aos compatriotas oriundos da nación. Esta comunidade de connacionais é, na 

tetminoloxia de Anderson, a"comunidade imaxinada" (ANDERSON 1993); 

imaxinada porque nengun membro dela pode chegar a coñecer a todos os demais, 

de xeito que os seus limites son só conceptuais (ou sexa representados idealmente 

por cada un dos membros da comunidade). Ao deseñarmos esas fronteiras 

imaxinadas da comunidade fican imediatamente sinalados quen pertence á mesma 

e quen non, fica claro quen está incluído nese nós e quen fica fóra de147. 

Asi, a novela fundacional estará orientada a facer-lle tomar conciencia 

identitária ao público leitor e/ou a despertar a sua vontade de se constituir en 

nación, incluíndo-se dentro do proceso xeral de conformación dos referentes 

nacionalitários que os seus autores procuran. . 

Mais este foi un proceso de tipo transnacional, que se desenvolveu de 

maneira bastante similar en todos aqueles contextos nos que se estaban a producir 

situacións de afirmación identitária. Na sua análise dos elementos que permitiron 

a criación dos referentes identitários na Europa, ao se referir á conformación dos 
referentes literários nacionais na Europa do século XIX, A. M. Thiesse_di: 

Les publications de littérature nationale (...) ► inscrivent (...) dans 
un pro jet éducatif visant ñ unir toutes les composnntes sociales de la 
nation dans la conscience de leur communauté de destin (THIESSE 
2001: 63). 

Un proxecto educativo que' explicitado nas suas grandes liñas nos 

discursos e textos políticos, vai ser repetidamente exposto através de todo tipo de 

soportes e xéneros: libros, revistas, xornais, viñetas, novelas, actividades 

asociativas, conferéncias..., todos van ser espazos nos que as elites nacionalistas 

`^ Ademais, en bastantes destas novelas, e isto estabeleceria un ponto de contacto coa 
narrativa que imos estudar na parte central desta tese, o proxecto nacional configura-se a partir dun 
conxunto de valores éticos ligados á família, entendida como metonímia da nación. 

47 A modo de exemplo, abonda con lembrar como os galeguistas (ao igual que os 
irlandeses do Sinn Fein: nós próprios) escolleron precisamente o termo Nós como emblema, nun 
intento de subliñar a existéncia e a necesidade de autoconciéncia por parte da comunidade de 
compatriotas galegos. 
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desenvolvan o discurso didáctico dirixido aos e ás connacionais, un discurso que 

procura despertar a sua vontade de seren riá ► ióri. 

Chega ben que nós, a élite nncionalista, minoría inteleutual chea do 

esprito do seu tempo e levnndo nas maus a chave do mañán, teñamos 
esa vontade pra creala en todos os demais. (...) Nosa misión é crear en 

Galiza a vontade nacionnl (RISCO 1920: 124-125). 

Un discurso este, absolutamente repetido entre a nosa elite galeguista. Por 

exemplo, X. V. Viqueira publica en A Nosa Terra, en 1918, un dos seus 

"Pensamentos": 

^Cales son os pobos que hoxe emerxen á faz da historia? Os que 
tiñan creada a súa consciencia nazonal. Hungría, Finlandia, Boemia. i0 

día de mañá será tamén Irlanda e...tantos outros! O primeiro dín pra 
unha nazón sere libre é coñecer a súa propia esencia, o seu propio ser; 

millor aínda, sentilo baruda e fondamente, ser consciente del. iA úni ►a 

verdadeirn política pra as• razas oprimidas é o espertamento da súa 

alma! (FERNÁNDEZ PRIETO/BARREIRO 1996b: 216-217). (Os 

subliñados son nosos) 

Ramón Vilar Ponte, en 1921, en Doutrina Nazonalista, afirma: 

(...) a tarea da nnzonaliznción de un pobo, pra que sexa froitífera, 
ten que escomenzare ineludibelmentes pola creación de un pensare, un 
sentire e un Querere propios, de unha alma propia nen mediatizada nen 
controlada, nunha verba, por ninguén nlleo (FERNÁNDEZ 
PRIETO/BARREIRO 1996b: 176). ( O subliñado é noso) 

Asi, volvendo ás novelas fundacionais, podemos afirmar que, en concreto, 

dous son os grandes núcleos temáticos protagonistas destas novelas: o tema 

histórico, entendido este nun sentido moi amplo, e o desenvolvimento de certos 

ideoloxemas de tipo nacionalitário, entre os que vai ostentar un protagonismo 

singular a utilización das relacións sentimentais e familiares como alegorias da 

idea da construción nacional. 

A releváncia funcional do tema histórico nestas novelas é tan grande que 

nos vai obrigar a apresentar unha série de reflexións máis demoradas nun 

subapartado independente. Polo que se refere ao segundo dos aspectos citados, a 

sua especial significación foi sinalada por poris Sommer ao analisar a narrativa 

americana decimonónica. Para esta autora, o canon da literatura latinoamericana 

do século XIX estabelece-se por e a partir da tensión entre amor e patriotismo 

(conxugando sentimento e razón, paixón e produtividade) pois o selo distintivo . 
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das primeiras novelas latinoamericanas é a identificación entre unha história 

romántica e o destino da nación: 

Romantic novels go hand in hand with patriotic history in Latin 
Americn. The books fueled a desire for domestic hapiness that runs 
over into dreams of national prosperity; and nation-building projects 
invested private passions with public purpose (SOMMER 1991: 7). 

No seu tan citado e influínte capítulo "Irresistible romance" explica como 

as ideas políticas foron expostas a partir de histórias, na aparéncia, exclusivamente 

sentimentais (histórias de amores dificeis e/ou imposíbeis, problemas familiares, 

etc), deste xeito, existirian un grande número de novelas "clásicas" que 

elaborarian proxectos de conciliación nacional através das arelas de amantes que 

intentan superar as tradicionais fronteiras de raza e rexión. Tamén a família foi 

unha forma ideal para a construción literária das nacións porque, de xeito 

metonímico, reunia as ideas de amor e produtividade, xa que a conxunción destes 

dous princípios debia producir cidadáns e enxendrar civilización. 

Aliás, identificando-se cos herois e heroinas, o público leitor veria-sé 

movido a imaxinar o diálogo entre sectores nacionais (ricos facendados e 

escravos, habitantes de cidades e do mundo rural, nobreza crioula e burguesia 

ascendente,... ) para faceren convenientes matrimónios ou, ao menos, para se 

situaren dentro deste imaxinário ideal, asumido como racional e construtivo. . 

Nestas ficcións a paixón erótica non aparece deseñada como o exceso 

socialmente corrosivo doutras novelas (nomeadamente das europeas coetáneas) 

senón como o elemento que permite enlazar constituíntes sociais heterodoxos: 

rexións competitivas, intereses económicos, grupos relixiosos ou raciais. 

Independentemente de que as tramas terminen felizmente ou non, as novelas 

tratan invariabelmente do desexo e da paixón entre uns novos e castos herois e 

unhas, igualmente, castas e mozas heroínas; os intereses eróticos nestas novelas 

deben a sua intensidade ás proibicións contra a unión dos amantes debidas ás 

normas raciais ou rexionais e, asi, obviamente, as conciliacións políticas son 

urxentes porque os amantes desexan o tipo de Estado que pode permitir a sua 

unión. Ademais, cumpre non esquecer que, cando nunha grande parte desta 

novelas asistimos ao casamento final, o que se nos está a apresentar é unha 

metonímia da consolidación nacional. 

Para alén destas explicitacións do proxecto nacionalitário veiculizadas 

através das relacións sentimentais, nestas novelas posuen un valor esencial outros 
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motivos temáticos dirixidos, tamén, a afirmación da identidade e que nós imos 

reunir baixo o rótulo de ideoloxemas nacionalitários. 

O discurso narrativo incorpora unha série de elementos temáticos através 

dos cais se expoñen ou se explican, de maneira, teoricamente, máis doada para un 

público amplo, certos aspectos básicos do proxecto de construción nacional. Asi, 

elementos como a representación e valor simbólico da terra e a paisaxe, o deseño 

dunha determinada tipoloxia de herois-protagonistas, a apresentación recorrente 

de certos temas,etc., todos eles van estar dotados dunha sobredeterminación 

ideolóxica ligada ao proxecto nacionalista que sustenta a obra dos seus autores. 

Através destas novelas, os autores aspiran á conceptualización do referente 

identitário e, á vez, á configuración daquel "nós " imaxinário do que xa se falou. 

Dito doutro modo, con estas obras procura-se a definición (e implícita afirmación) 

da comunidade a quen se dirixe o discurso. En certo sentido, poderia-se afirmar 

que estas novelas son, en parte, versións ficcionalizadas, exemplicacións dás 

teorizacións políticas que, noutros níveis e através doutros xéneros e meios, estes 

mesmos autores están a desenvolver. 

O obxectivo deste capítulo consistiu en oferecer unha breve 

caracterización do termo novela fundacional e para iso, en primeiro lugar, 

estabelecemos e explicamos a sua relación cos procesos de constitución de 

nacións emerxentes. A seguir, enunciaron-se os grandes núcleos temáticos 

presentes nas obras narrativas que se poden englobar baixo este epígrafe (a 

História e os ideoloxemas nacionalitários), expondo de maneira sucinta que 

elementos pretendemos incluir neste último apartado. 

Para finalizarmos este capítulo introdutório de carácter xeral, e antes de 

nos centrar propriamente na análise do caso galego, cumpre introducir unha 

reflexión un pouco máis demorada do primeiro dos núcleos temáticos citados, a 

utilización da História, pois, dado o seu valor ideolóxico fundamental, vai ter unha 

especial releváncia nas novelas fundacionais. 
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3.4.1. A importáncia da História no discurso literário de construción 
nacional 

Como xa se dixo, dous son os grandes núcleos temáticos protagonistas das 

novelas fundacionais: o tema histórico, entendido este nun sentido moi amplo, e a 

utilización de ideoloxemas de tipo nacionalitário, entre os que cumpre sobrancear 

a apresentación das relacións sentimentais e familiares como alegorias da idea da 

construción nacional. 

Para nos centrar no primeiro dos aspectos citados, e volvendo á narrativa 

fundacional latinoamericana, os escritores e escritoras que no século XIX 

inauguraron as literaturas dos novos países xurdidos tras a independéncia 

decataron-se rapidamente de que tiñan un grave problema que se vian obrigados a 

defrontar: a auséncia de calquer sentido de nacionalidade en países de orixe tan 

recente e, asi, seguindo a moda romántica da novela histórica viron nesta o 

instrumento ideal para criaren un sentido de orgullo nacional (FRANCO 1990: 
49). Ademais, os criadores latinoamericanos foron conscientes, tamén, dout'ra 

cuestión esencial: que a literatura tiña a capacidade de intervir na história porque, 

de feito, posuía a capacidade de construi-1a48. ^ 

Esta cuestión é de grande importáncia para o noso traballo polo que 

coidamos que pode resultar extremadamente útil nos deter brevemente para facer 

unha mínima reflexión sobre como os literatos americanos perceberon con nitidez 

os problemas entre os limites do histórico e do ficcional49, algo que ten sido posto 

de relevo nos últimos tempos por filósofos e críticos literários. 

48 "All this assumes that literature has the capacity to intervene in history, to help 
construct it. Generations of Latin american writers and readers assumed as much" (SOMMER 
1991: 10). 

49 "La `patemidad' literaria es también evidente en América Latina, donde la ficción no 
sólo `reconstruye' el pasado, sino que, en muchos casos, lo `inventa', lo `funda', al darle una 
`forma' y un `sentido'. Novelas que legitiman la historia o cristalizan una cierta idea de la 
identidad nacional, como Canaima de Rómulo Gallegos en Venezuela, Hombres de maíz y E/ 
señor Presidente de Miguel Angel Asturias en Guatemala, (...). La novela fija los signos de una 
marca emblemática de la historia. Muchas de estas novelas se consideran `clásicos 
hispanoamericanos', verdaderas epopeyas nacionales u obras representativas de una sociedad con 
las cuales se identifica la historia de un país" (AÍNSA 1997: 112-113). 
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. O valor polisémico da palabra "crónica", ademais do uso frecuente do 

termo co ►eú valor máis amplo de "discur^o histórico", reflicte o cúe►tiónamento 

das fronteiras entre os xéneros literários no período moderno (MENTON 1993: 

55). Este fenómeno tamén coincide co cuestionamento da distinción entre a 

história e a ficción. 

En 1973, Hayden White no seu libro Metahistory, a partir da análise dos 

discursos narrativos de Michelet, Ranke, Tocqueville e Burchardt, os grandes 

historiadores do século XIX, cuestionou as pretensións científicas dos 

historiadores e puxo o acento no seu carácter fictício; deste xeito inaugura-se unha 

nova dinámica perceptiva a respeito da natureza dos obxectos históricos e dos 

discursos culturais que determinados sistemas retóricos xeraran para enunciá

1os50. Esta nova percepción configura o campo histórico e define as suas 

estratéxias de intei•pretación, unha das cais vai estar definida pola consideración 

do relato histórico como relato narrativo. Ao mesmo tempo, se White valoriza. o 

carácter literário da história, outros autores, como F. Jameson, acentuan o 

carácter histórico da literatura (JAMESON 1981). Neste sentido, 

A valorizncño de uma narratividnde própria dn história só pSde 
ajudar a uma maior nproximaçño do literório pois, por esta via, se 
confirmava como a narrativa, enquanto potencia) orgonizadoro de 

sentido dos acontecimentos históricos, era, simultaneamente, uma 
hermenéutico do passodo- na reconstituiçño de sentidos que propñe-, 

e uma heurística pela sugestño de sentidos futuros (BARATA 2001: 
70). -

Hoxe, a partir da epistemoloxia contemporánea de T. Kuhn, K. Popper, W. 

Goodman..., o conceito de verdade ten perdido o seu carácter ontolóxico e 

absoluto entendendo-se, máis ben, como unha categoria pragmática e relativa aos 

marcos culturais, aos tipos de discursos e aos sistemas de crenzas vixentes. Hai 

que falar, polo tanto, de verdades parciais, suxeitas a controvérsia, provisórias, 

verdades que se confirman ou desconfirman na interacción social. 

Contodo, certos xéneros discursivos de carácter institucional teñen 

codificado determinadas estratéxias retóricas que, culturalmente, funcionan como 

marcas de veridicción (FERNÁNDEZ PRIETO 1998: 38-41). Os destinatários 

so A partir deste momento moitos estudos insisten en que o historiador é un intérprete, 
incorporan-se textos literários para a sua análise nos cursos de história ou consolida-se o princípio 
de que só é histórico aquilo que foi contado, insistindo, pois, no proceso selectivo-configurador, 
profundamente ideolóxico, que os historiadores cumpriron. 
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destes discursos aprenden, en tanto que membros dunha determinada comunidade 

cultural, procedimentos para decodificaren os distintos tipos de verdade que se 

estabelecen nos procesos de comunicación social. 

Cumpre ter en conta que a realidade é un produto da cultura e esta 

estrutura-se en códigos e en discursos que recortan (semiotizan) o continuum do 

real e lexitiman-se socialmente como verdadeiros, quer dicer, fiábeis para orientar 

as actuacións dos indivíduos sobre a realidade. Neste contexto a verdade é un 

requisito atribuído e exixido a determinadas modalidades discursivas, unha delas, 

a Histórias^. Con efeito, o discurso histórico propón-se como un discurso de 

verdade, ou mellor como un discurso que pretende oferecer unha versión o máis 

fidedigna posíbel dos procesos, acontecimentos ou personaxes do pasado 

histórico52, baseando-se en documentos, arquivos, testemuños, etc. 

La complejidad histórica, muchas veces simplificada, cuando no 
reflejada en forma reductora y maniquea en el discurso político, 

^ histórico o ensayístico, aparece mejor reflejada en la mímesis del 
narrativo. La literatura tolera Ins contradicciones, Ia riqueza y 
polivalencia en que se traduce la complejidnd social y sicológica de 
pueblos e individuos, lo que no siempre sucede en el ensayo histórico, 
en general mós dependiente del modelo teórico e ideológico nl que 
aparece referido (AÍNSA 1997: 113). 

A determinación daqueles elementos do real que deben ou poden ser 

considerados históricos, quer dicer, que se van integrar nun discurso históricó, 

supón unha opción cultural decisiva que se apoia en presupostós político

ideolóxicos (FERNÁNDEZ PRIETO 1998: 40). 

Esta cuestión, a das relacións entre literatura e história, foi posta de relevo 
pola intelectualidade americana do século XIX. O chileno Andrés Bello era 

consciente, como o foran os libertadores da época da sua mocidade, da imensa 

51 Ten habido unha interacción constante entre'História e narrativa ficcional, o que deu 
como resultado a aparición de xéneros diversos, nomeadamente da novela. Desde a Antiguidade, 
História e narrativa ficcional camiñan moi próximas sen que sexa moi factíbel estabelecer 
fronteiras nítidas entre as duas. Segundo alguns autores, pode-se estabelecer unha distinción entre 
eses dous tipos de discurso a partir do conceitos de veridicción e ficcionalide: o discurso histórico 
asentaria-se no pacto de veridicción (pois nel o receptor agarda que o que se conta no texto sexa 
verdade) mentres que o discurso narrativo se articularia a partir do pacto de ficcionalidade (onde o 
receptor procura que o posíbel e o verosímil se cumpran no marco do corpus textual) 
(FERNÁNDEZ PRIETO 1998: 38-41). 

SZ 
"La historia es, sobre todo, historiografia, escritura, forma de representación de un 

modelo de realidad, el modelo de la realidad histórica" (FERNÁNDEZ PRIETO 1998: 40). 
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tarefa de criar unha nación e sabia tamén que un dos xeitos máis práticos para 

córi►óTidar as sociédádes divididas e inestábeis, saídas das guerras de liberación, 

era conectá-las mediante a palabra escrita a unha natureza comun, a unha terra 

comun, á Terra precolombina que sempre estivera ali; naquel contexto, tornaba-se, 

pois, imprescindíbel identificar os antepasados e, tamén, criar unha epopeia 

nacional. 

Seguindo este princípio, a recuperación da história vai ser unha constante 

na configuración da literatura deste período tornando-se evidente, máis unha vez, 

que a emerxéncia da história para o enriquecimento da literatura (xa sexa no 

campo da narrativa, da dramatúrxia53 ou da poesia) corresponde-se con momentos 

de profunda consciéncia nacionalsa 

Este fenómeno resulta especialmente evidente á hora de analisarmos as 

características da novelística. Andrés Bello no seu artigo "Modo de escribir la 

historia" (1848) e tamén en Método histórico xa suxeriu a necesidade de conectar 

história e ficción pois nada mellor que a narrativa para explicar o pasado e para 

lograr a identificación do público leitor coas personaxes: 

Bello favored the writing of history in narrative form because 
such a form, with the vitality of its story-telling, made it possible for 
the reader to identify with the protagonists of the exploration and 
conquest of the Americnn territories (BENÍTEZ-ROJO 1996: 417) 

O autor chileno, aliás, xustifica a necesidade de utilizar a ficción,_ a 

narrativa, para solventar e encher os baleiros da história. Defende que unha 

narrativa debe ser consciente e persoal, mesmo interesada, fronte ás pretensións de 

obxectividade e cientifismo. Libre das pretensión de verdade científica, a narrativa 

permite a libre reconstrución da História a partir de histórias privadas. Asi a 

narrativa torna-se necesária, non só porque as lagoas nos coñecimentos históricos 

fan inaplicábeis métodos máis modernos de investigación histórica, senón tamén 

porque o escritor pode adoptar uri ponto de vista autónomo e autóctono ao contar 

os feitos. 

Neste contexto, a novela histórica desempeñou un papel de grande 

importáncia durante o século XIX na definición cultural latinoamericana, como un 

s3 Sobre os vínculos entre História e Literatura dramática, vexa-se BARATA 2001: 63-73. 

sa «Indeed, literary historians have generally attribuated the "inspiration" for these plays 
to moments of intense national consciousness" (LINDERBERGER 1975: 6). 
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meio de exploración do pasado na procura dunha tradición própria e como 

instrumento no proceso de construción dunha identidade nacional (MILIANI 
1985: 103-109). Entre os estudiosos dos procesos literários en América, resulta 

hoxe unha evidéncia asentada que a finalidade da maioria das novelas históricas 

latinoamericanas, especialmente as escritas sob o influxo do romantismo, no 

primeiro período, entre 1826 e 1882, foi contribuir á criación dunha conciéncia 

nacional ao familiarizaren os seus leitores e leitoras coas personaxes e os sucesos 
do pasado (MENTON 1993: 36). 

Posteriormente, durante as tres décadas do predomínio crioulista (1915
1945), a procura da identidade nacional (através das chamadas "novelas da terra") 

volveu ser unha preocupación importante, ainda que a énfase, naquel momento, se 

puxo nos problemas contemporáneos: a loita entre a civilización urbana e a 

barbárie rural, a explotación socioeconómica e o racismo (MENTON 1993: 37). 

Un proceso moi semellante ao que se vén de descreber é o que se produciu 

na Europa durante o século XIX onde, ao abeiro do proceso xeral de afirmación 

das identidades nacionais, se desencadeou un movimento xeral de cultivo ^da 
novela histórica. 

A I'instnr des publications de Macpherson, I'oeuvre de Scott 
engendre un mouvement créateur aussi riche qú internntional. Cest 
qú elle répond bien aux nttentes d'une deuxiéme étape de In 
construction identitaire, aprés la détermination des nncétres et de 
leurs hauts faits: comment montrer le lien entre I'originel et ^le 
présent? Comment établir I'histoire d'une continuité á travers les 
ñges? Comment écrire le Bildungsromon dont In nation serait le 
personnage principal? (THIESSE 2001: 136). 

Centrando-nos na Galiza, este aspecto, o da construción da memória e da 

história como elemento primordial para a criación da conciéncia nacional, vai ser 

remarcado e traballado no século XIX (nomeadamente por parte de Murguia) mais 

sobretodo será a intelligentsia galega dos anos 20 a que tome consciéncia da 

necesidade de elaborar o discurso histórico que ao noso país Ile cumpria e, á vez, 

de popularizá-lo na medida do posíbel, tendo en conta a complexidade da 

recepción. 

Os integrantes das iniciativas culturais deste tempo, sendo absolutamente 

conscientes da importáncia do papel dos historiadores e dos intelectuais da cultura 

en relación coa conformación do discurso histórico, delimitarán várias liñas de 

actuación: 
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- Elaboración dun discurso histórico caracterizado por posuir unha dinámica 

própria e interná, quer dicer, un discurso non dependente de critérios 

tomados doutras historiografias xa asentadas. 

- Elaboración de referentes culturais, políticos e míticos próprios . 

- Selección dos temas, mitos, personaxes, etc., susceptíbeis de seren 

popularizados e difundidos entre amplos sectores da povoación. 

- Configuración dun discurso enaltecedor do próprio e superador do 

autoódio en todos os seus aspectos. 

Na nosa opinión, coidamos que os critérios que serven para configurar o 

discurso dos nosos escritores da época galeguista, especialmente de Otero 

Pedrayo, son, no fundamental, moi semellantes aos que, anos antes, funcionaran 

no contexto americano para os criadores daquelas outras literaturas emerxentes. 

A modo de resumo e para finalizar este apartado, podemos afirmar quó é 

un feito comurunente asentado o especial relevo que a História merece dentro do 

discurso narrativo da novela incluída dentro de procesos de emerxéncia nacional, 

este "subxénero" que estamos a denominar novela fundacional. A importáncia e 

releváncia funcional do tema histórico nestas obras, sexa no contexto 

decimonónico americano, sexa entre nós no tempo do galeguismo, xustifica-se 

polas motivacións ideolóxicas de carácter nacionalista que moveron os escritores. 

Duas foron as razóns fundamentais que guiaron a produción destes autores, a 

necesidade de completar unha história que axudaria a estabelecer a lexitimidade 

da nación emerxente e a oportunidade de dirixir esa história cara a un futuro ideal. 
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4. A CONFIGURACIÓN DO DISCURSO IDENTITÁRIO NA GALIZA DO 
PRIflAEIRO TERZO DO SÉCULO XX 

No meio de todo eso que vostede di eu debín ser 
nnrrador, nada máis que narrador, un bo narrador..., 
pero nnquel intre, cnndo tan poucas cousas tiñamos, 
hnbía que facelo todo: viaxar, botnr discursos, escribir 
nos xornóis, estudar xeografía, etnoloxía, historia da 
nosn terra, que estaba sen escribir. O que de ningunha 
mnneira se podín era estar calndos e quedos porque o 
tempo, xa dnquela, loitaba contra nós (FREIXANES 
1982: 25) 
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4.1.	 O pape/ das elites galegas no proceso de configuración do 
discurso nacionalista 

A estreita relación entre elites intelectuais e configuración do nacionalismo 

ten sido abondosamente sinalada entre nós por unha parte da crítica galega e 

tamén, de maneira moi especial, polos historiadores. Por exemplo, xa en 1985, 

Xavier Castro afirmaba que: "O movemento de afirmación da diferencialidade 

galega foi sempre patrimonio dun reducido sector social de ubicación urbana, 

composto basicamente de intelectuais e profesionais" (CARRO 1985: 29). Tamén 

Bernardo Máiz, ao analisar a sociedade da Galiza no tempo da II República 

sinalou que, como consecuéncia de ter ficado Galiza á marxe do desenvolvimento 

capitalista, foron os intelectuais que organizaron as "Irmandades da Falá", 

"Solidaridad Gallega" ou outras moitas institucións culturais do tempo, os que 

coidaron ter a misión de se constituíren no grupo dirixente do povo galego (MÁIZ 

VÁZQUEZ 1988: 33), sendo eles os que militaron nos partidos protagonistasss 

daquel momento histórico e a quen se deben os cámbios máis importantes en 

canto á toma de conciéncia5ó: "Mais que os grupos populares, son eles os feitores 

da República burguesa, os actores da mesma e os descubridores e estudiosos de 

ss Sobre a composición sociolóxica das Irmandades da Fala, informa-nos Xavier Carro 
que, seguindo a listaxe de asistentes á Primeira Asemblea, nela predominaban os intelectuais, 
profisionais e, en xeral, os elementos pertencentes á clase média; estiveron representadas, ademais, 
67 sociedades agrárias e cinco centros culturais (CARRO 1985: 200). Esta composición social non 
difire substancialmente da que, posteriormente, vai ter o Partido Galeguista (en relación a isto, 
CARRO 1985: 166-176 e) pois a partir da análise das listaxes de militantes, Carro conclue que o 
sector máis amplo pertence ao que, xenericamente, se denomina "clase media intelectual", con 
predomínio dos profesores, seguidos dos funcionários, asalariados dos servizos e moito máis de 
lonxe, os pequenos comerciantes. 

As mesmas conclusións poden tirar-se do cadro-resumo sobre a distribución profesional 
dos nacionalistas galegos do período 1916-1931 que aparece en BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 
1995: 130, se ben estes historiadores sinalan, a partir da análise doutro cadro (este, da distribución 
socioprofisional dos afiliados ao P.G entre 1931-1936 (Ib.: 153)), unha clara tendéncia cara "un 
reviramento espectacular da base social do movemento nacionalista, (. ..) a estrutura social do 
movemento galeguista no 1936 comezaba a achegarse progresivamente a un perfil interclasista" 
(Ib.: 153). 

56 «Paralelamente coa actuación agraria, o galeguismo válese tamén da cultura buscando ó 
traveso dela tender unha ponte unitiva coa sociedade. O galeguismo entrégase ó estudio dos temas 
e problemas da Galicia (...) , coa esperanza de que a sociedade galega se recoñecera a sí mesma, 
vendo reflexada a súa imaxe, convenientemente depurada, no espello que os galeguistas lle puñan 
diante" (CARRO 1985: 30) 

-82



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

Galicia e o seu feito nacional" (MÁIZ VÁZQUEZ 1988: 19). Pode-se afirmar que 
grazas a esas elites intelectuais, naquela época, 

medrou espectncularmente n culturización na procura tanto da 
dignidade como da identificación, se impulsada de xeito notable pola 
intelectualidade galeguistn e populistn, non menos da man de 
simpntizantes doutrns ideas progresistas (MÁIZ VÁZQUEZ 1988: 
33). 

Este aspecto foi tamén sinalado por Antón Capelán, quen afirmou que 

unha das peculiaridades do movimento nacionalista galego fora o predomínio 

durante longo tempo do liderato intelectua157 o que, na sua opinión, evidéncia, 

dunha parte, o fracaso deste grupo de intelectuais á hora de converteren o 

nacionalismo nun amplo fenómeno de masas (ao restrinxi-lo ao ámbito da escasa 

burguesia ilustrada) e, por outra parte, o desinterese da escasa burguesia comercial 

de Galiza por estabelecer e protexer un espazo económico próprio (CAPELÁN 

REY 1994: 231). 

De todos xeitos, cumpre non esquecer como moi axeitadamente sinála 

Carlos Velasco que ^' 

(...) a opción estratéxicn do gnleguismo durnnte os nnos finais da 
Monnrquía afonsina foi, móis que n da intervención políticn directa, a 
de impregnnr pnseniño n sociednde a través dn reconstrucción do 
pntrimonio histórico-culturnl dn Galiza, con vistns á potencinción 
dunha conciencin nacional diferenciadn. A obrn dn xeración Nós 
constituirín, neste sentido, o máis sólido alicerce de conquistds 
históricns posteriores (VELASCO 2000: 22-23). 

O protagonismo político dos intelectuais galeguistas non só non vai amerar 

senón que se vai intensificar nos anos da II República, cando o movimento 

nacionalista se vaia introducindo, de máis a máis, na política instituciona158. 

57 Representado nomeadamente por unha corrente de opinión dentro do galeguismo, o 
núcleo ourensán, que, fronte aos que propugnaban unha maior participación institucional, 
manifestou-se durante longo tempo "renuente á intervención política (. ..) considerando máis eficaz 
o labor cultural, de concienciación lenta, que dotase duns fumes alicerces ó nacionalismo, e que á 
postre tería tamén unha repercusión política" (CARRO 1985: 30). 

5S "Política e cultura compleméntanse en todo intre na vida do nacionalismo. E aínda que 
a primeira é o factor desisivo no seu devir, o desenvolvemento cultural acapara unha porción 
considerábel das enerxías galeguistas e é neste eido onde se obteñen os mellores froitos" 
(BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 134). 
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Hai moitos artigos e declaracións daquel tempo que evidéncian esta 

conciéncia do► intelectuais a respeito da relévánĈiá e dá urxéncia do labor políticó 

activo naquel contexto; por exemplo Johán Carballeira, nun artigo dedicado a 

Alexandre Bóvedá, di: 

Cicais iste dos galeguistas seña un cnso único: que unha fracción 
de intelectuales, no senso máis riguroso da verba se atopen 
mergullados apaixoada, sistemáticamente na políticn. Se isa foi tnmén 
función dos intelectunles doutros sitios, certo é tnmén que foi en 
intres especiales, que o avntar non durou máis alá do que eisixían ns 
circunstancins(...). Hai un mínimo de razóns históricns -económicas i 
espirituales- incrustadas na dinámica do tempo actual que empurrnn n 
seguir un roteiro e siñnlan unhn obriga a unha conciencia circia e 
vixiante, de vocación política crendora, que queira do noso herdo 
histórico fncer porvir. Isn roita e isa obriga ern n dos nosos políticos, 
n dos Partidos que coidan que n súa política, nugallán i espúrea, 
nfíncase nn realidnde galegn. Fora así en verdade, e Galicia podería 
enxergar unha doble victoria: que n política e a cultura se npoiaran 
nos seus naturales valedores, a prol dunha fecunda síntesis dn 
galeguidade. Namentras, n intelectunlidade xenerosn terá de camiñnr 
con toda a carga, nun inmenso sacrificio 59. 

Esta situación, descrita tamén en 1932 por un prometedor crítico (o mozo
 

Ricardo Carvalho Calero), pode ser unha das razóns que limiten a produción
 

literária dos criadores:
 

A galeguización de óaliza ten dado un fremoso nvnnce no 
presente nno.(...) [mais] n colleita literaria non semella copiosa. Cicnis 
isa mesma aitividnde políticn e social dificultóu o frorecer numeroso 
das letras. Cáxeque todo o máis granado dos escritores galegos andivo 
atnfegado en tarefns parlamentarias, orgaizacións políticas e 
culturás, conferencias de divulgación culturnl e políticn, que Iles 
impidiron consagrarse nsiduamente no cultivo dn sua arte peculiar: a 
arte de escribir (CARVALHO CALERO 1932: 222). 

Tamén podemos ler en entrevistas con personaxes daquel tempo 

declaracións ou comentários nesa liña. Otero, na tantas veces citada entrevista con 

Víctor Freixanes, fala de como os membros da sua xeración non tiveron apenas 

59 CARBALLEIRA, Johán: "Deserción e sacrificio" , El Pueblo Gal/ego (27-VI-1934), 

(citado por CAPELÁN REY 1994: 232). 
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tempo para especializar-se e traballar con rigor en ningunha das suas actividades, 

porque tiñan que facer de todo e facé-lo ao mesmo tempobo: 

- No meio de todo eso que vostede di eu debín ser narrador, nada 
máis que narrador, un bo nnrrndor..., pero naquel intre, cando tan 
poucns cousas tiñamos, había que facelo todo: vinxnr, botnr discursos, 
escribir nos xornóis, estudar xeogrnfía, etnoloxía, historia da nosa 
terra, que estaba sen escribir. O que de ningunha maneira se podía 
era estar cnlados e quedos porque o tempo, xa daquela, loitaba contra 
nós (FREIXANES 1982: 25) (O subliñado é noso). 

Unha idea na que insiste noutras entrevistas posteriores: 

- Todo o noso afón era traballnr por Galicia. Este esforzo tan 
amplio i estenso foi perxudicinl. Por exemplo usted pódeme preguntar 

^usted que é?, ^novelista, ensaista, xeógrafo, historiador? Había que 
ser de todo como non hnbín nnda•feito había que enseñnr a filosofía, a 

política, a economía, todo. Eu agorn, xa de vello, cando considero ns 

miñas forzas pequenns pero leates, podo decir: eu puden ser un bo 
novelista. Pero non podía ser, porque hnbín que dedicarse a outrns 

cousas (OUTEIRIÑO 1975:.34) (Os subliñados son nosos). ^ 

Nesta mesma entrevista expón os que el considera logros importante ► 

daquela xeración e, entre eles, sinala alguns "dos que a xente apenas se decata"; 

entre estes inclue unha cuestión que ten a ver coa criación da conciéncia colectiva 

Conseguimos a xuntnnza de tódolos galegos (nntes os gnlegos de 
Ourense, por exemplo, non coñocían ós da Coruñn. Nós fumos por 
todas partes e a comunicación que se establece é moi importante, nos 
camiños, nns boticns, nos cafés) (OUTEIRIÑO 1975: 35). 

Os cada vez mellores resultados que o P.G. vai obtendo nas sucesivas 

contendas eleitorais revelan, e isto contradi as teses que defenden o elitismo do 

grupo galeguista, o cada vez maior ascendente que o galeguismo ia tendo en 

amplas camadas do noso tecido social. Resulta ilustrativo constatar a 

60 Isto mesmo aprécia-se claramente nunha interesante carta que Castelao escrebe a Otero 
0 S-II-1934 e que parece lóxico pór en relación coa xénese do Teatro de Máscaras do ourensán. 
Castelao, que anda ás voltas coa composición dunha peza téatral ("un pouco rusa") con algo de 
música, de poesia..., recaba a colaboración de Otero, Risco e Cuevillas para comporen unha obra 
en tres actos en que el se encarregaria da parte plástica. Mais o que para nós é importante aqui é o 
seguinte comentário que corrobora o xa afirmado: "Como debemos facer moitas cousas, aparte da 
política, compre que traballemos ben e moito.(...) Deixádevos de alaudos, porque eu non son capaz 
de facer esa obra. Necesito de vós. Buscade asuntos e a traballar" (VV. AA•. 1976: 271). 
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transformación cualitativa da base de apoio do PG entre 1931 e 1936 
- ^^ - ----- ---- ---- - --- -

(BÉRAM^i^1Di/NLJNEZ SEIXf1S 1995: 153) pois, pouco a pouco, tal e como 

fora proclamado desde os inícios do movimento na época das Irmandades, a 

estrutura social do nacionalismo comezaba a adquirir un carácter autenticamente 

interclasista. Se en 1936 o núcleo dirixente aparecia ainda dominado polas 

profisións liberais, funcionariado e intelectuais, cunha escasa presenza de 

pequenos empresários de comércio ou da indústria, ou de empregados, no 

conxunto da militáncia detecta-se unha máis que notábel diversificaciónó1. 

Nesta liña, cumpre apontar tamén algo sobre a relación entre o galeguismo 

e os sectores labregos ligados ao agrarismo, o movimento social máis importante 

da Galiza contemporánea (CABO VILLAVERDE 1998). Que o agrarismo se 

convertese na base de masas do galeguismo foi a intención dos galeguistas máis 

conscientesó2, mais isto nunca se acadou. Houbera intentos bastante prometedores 

mais que ficaron interrompidos no ano 1923. A ditadura supón unha paréntese e. o 

P.G., sobretodo despois do fracaso das eleicións de 1933, muda de táctica e aposta 

a sério pola coordenación coas sociedades agrárias. Se se contrastan dados sobre 

parróquias rurais nas que se produce unha afiliación masiva de campesiños ao 

P.G., vemos que, de forma significativa, moitos dirixentes de agrupacións agrárias 

se converten, á sua vez, en dirixentes locais do Partido Galeguista (CABO 

VILLAVERDE 1998). 

Nos últimos anos numerosos estudos de historiadores e economistas 

galegos teñen revisado o papel da burguesia galega neste período histórico 

(CARMONA, VELASCO, PEREIRA,.....). Sinala-se, por unha parte, que un dos 

trazos da etapa 1900-1930 é o desenvolvimento urbano, ao medraren 

considerabelmente as cidades costeiras, especialmente A Coruña e Vigo, ao 

abeiro, sobretodo, das actividades marítimo-pesqueiras. Este desenvolvimento 

61 Crece a participación de asalariados, empregados e artesáns (27,26% do total) e 
produce-se unha notória incorporación de labregos, mariñeiros e pescadores (31,96%) a carón da 
burguesía (6,8%) (BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 152-154). 

62 «O campesinado ofrecía (...) un atractivo doble para os galeguistas: nel pervivían as 
esencias da Galicia auténtica, e sobre todo, o campesinado era a gran masa da poboación activa. 
Velaí porque a actuación do P.G. se endereitou preferentemente a gaña-lo apoio deste sector, que 
tería de se-lo máis permeable ás prédicas do nacionalismo dado que era no seu seo onde se 
conservaban incólumes a língua e maila cultura diferenciais, e, por ende, constituía unha inxente 
masa de maobra que podería dar unha rexa apoiatura ó proxecto político do P.G." (CARRO 1985: 
.191). 
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urbano aparece ligado ás transformacións sociais que se deron nese período, 

sobretodo ao incremento das actividades de tipo terciárioó3 

Por outra parte, a burguesía galega ( industrial, comercial, financeira e, en 

moi escasa medida, agrária) experimenta un grande auxe nos anos vinte axudada 

pola coxunctura alcista, ainda que mantén un nível de integración no cadro da 

economia do país moi variaábel (maior, talvez, no caso dos armadores). O 

aumento dos servizos (administración pública, funcionariado, comércio, 

transportes,..) incrementaria a nómina dos asalariados integrantes dos sectores 

pequenos-burgueses (VELASCO 2000: 18-19). 

Son estas transformacións da estrutura social galegá que se deron no 

primeiro terzo do século XX as que permiten explicar a existéncia dunha clase 

média urbana, socialmente relevante, que é á que pertencen a maior parte dos 

integrantes do movimento galeguista por máis que estes non foran máis que un 

sector reducido no seo dese grupo socia164. Este é un aspecto qué coidamos 

esencial para definir axeitadamente cais eran o ámbito de influéncia e os apoios 

que sostiñan o movimento galeguista. 

Podemo-nos plantexar a cuestión de a quen se dirixian os autores de Nós°. 

(ou, mesmo, en concreto, un novelista como Otero) e a resposta é que a unha elite 

ilustrada, xa non tan limitada como a do^ século XIX que lia as producións de 

Rosalia, Curros ou Pondal, mais ainda reducidaó5 por máis que, xustamente, este 

fose un dos aspectos máis insistentemente traballados: o da ampliación do núcleo, 

receptor. 

Tamén é posíbel deducir cais eran os sectores sociais que apoiaban a causa 

galeguista através da publicidade que aparece en A Nosa Terra (CARRO 1985: 

63 «No ano 1900, máis do 85% da poboación activa galega estaba dedicada ao traballo 
agrario e pesqueiro, sendo pois, case ínfimos en termos relativos ^ absolutos- os activos 
empregados na industria e os servicios. Trinta anos máis adiante, esta situación certamente 
mudara: a poboación activa do sector primario baixara á proporción do 65%" (VILLARES 1997: 
92). 

64 Un grupo que podemos ver retratado con lucidez e fino sentido crítico através das 
caricaturas de Castelao. Segundo R. Villares: "Esta nova clase^ media urbana, enfocada por 
Castelao desde a perspectiva da súa desgaleguización e a súa incuria intelectual, era unha realidade 
sociolóxica emp ►icamente verificable" (VILLARES 1997: 94). 

bs Esta situación, a da Galiza de preguerra, non era moi desemellante, en canto á 
problemática da recepción do discurso de afirmación nacionalitária, da que se podia produc ► na 
Venezuela de Rómulo Gallegos ou en moitos outros países da América Latina deses mesmos anos, 
unha época que ten sido defmida polos historiadores americanos como a"fase heroica do 
desenvolvimento da nacionalidade" (AINSA 1986). 
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177-181), en Nós ou nos Suplementos: avogados, médicos, empresários, 

banqueiros,... Pode-se afirmar que quen sústenta á actividade do ►alegt^ismo, quér 

cultural, quer directamente política, é unha franxa do que se poderia denominar 

burguesia intermediária; un grupo de quen tamén se aprécia a escasa presenza de 

certos sectores de peso na economia da época, pois se ben "aparece un pequeno 

número de comerciantes, almacenistas e tendeiros que apoia o proxecto político 

que encarna o P.G., (.. .) de tódolos xeitos non debeu ser moi grande o apoio dado 

polo sector dos comerciantes" (CARRO 1985: 179), xa que moitos deles eran de 

orixe foránea. Contodo, cumpre lembrar que entre os anunciantes hai, incluso, un 

pequeño número de indústrias o que, segundo G. Sanmartin, ten a sua explicación 

no peso e prestíxio intelectual dos integrantes do movimento galeguista: 

O prestíxio acadado por Nós e polos traballos do Seminorio, a 
vinculnción dos seus colaboradores coas élites do país, facían que os 
empresarios se decidisen a se dirixir en galego n un público que era, 
sen ningunha dúbida, tamén o seu público (SANMARTIN REI 1996: 
817). 

Como xa se dixo, o período que vai desde a fundación das Irmandades da 

Fala até a II República foi unha etapa caracterizada pola enorme actividade 

literaria e doutrinal levada adiante polo galeguismo o cal, aliás, se foi 

consolidando como movimento ideolóxico e como corrente política. 

O primeiro nacionalismo deu un grande impulso á literatura de reflexión e 

opinión crítica que, de forma substantiva, se orientou cara á restauración da 

personalidade naciona166 de Galiza (FERNÁNDEZ PRIETO/BARREIRO 1996a: 

7). Durante esta etapa os intelectuais ligados ás Irmandades, seguindo unha liña de 

traballo organizada e rigorosa, irán desenvolvendo todo un proxecto normalizador 

en diversos campos (produción literária: teatro, narrativa, ensaio, estudos 

científicos relacionados coa Galiza, xornalismo,...) mais, sobretodo e como 

elemento prévio, desenvolven un discurso dirixido ao que se ten dado en chamar 

"ideación nacionalitária" do noso paísb^. 

^"... o movementó galeguista se aplicou a conquerir que os habitantes de Galicia se 
recoñecesen a sí mesmos como tales, cobrando consciencia da singularidade da súa terra, de xeito 
que o"solar galego" se transformase "nunha patria", segundo unha expresión caza paza os 
galéguistas. (...) A vindicación do recoñecemento da personalidade de Galicia vai pois unida, para 
o galeguismo, á esixencia dun poder de seu nun degrao vaziable" (CARRO 1985: 31). 

67 En 1934 Carvalho Calero publica un artigo sob o título "A xeneración de Risco". Con 
esa denominación designa ao grupo intelectual "cuia obra en cada campo, supón unha superación 
metódica inmediata da obra dos precursores" (CARVALHO CALERO 1934: 25) e a quen 

-88



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

Chegn ben que nós, a élite nacionalista, minoría inteleutualó8 chea 
do esprito do seu tempo e levnndo nas maus a chave do mañán, 
teñnmos esn vontade prn crealn en todos os demais. (... ) Nosa misión é 
crear en Galiza a vontade nncional (RISCO 1920: 124-125). 

Resulta interesante ver como apresentan os contemporáneos do noso autor 

as ideas relativas á construción da conciéncia da identidade nacional galega, de 

cara ao noso estudo posterior dos temas ou das ideas que Otero desenvolve na sua 

obra narrativá (teña-se enconta que os subliñados son nosos): 

Hoxe son moitas ns "Irmandades" feitas; (...) E eiquí tedes como 
somos uns homes históricos; uns homes a quenes o porvire non terá 
que esixirlles unha responsabilidade. Porque ofrendáronlle n ónliza un 
pensamento propio, unhn vountade propia e un sentimento propio. (...) 
Gracins a nós nosos fillos terón unhn patria (VILLAR PONTE, A. 
(1918): "O segundo aniversnrio da Fundnzón dns Irmandad_es", A Noso 
Te^^o, en FERNÁDEZ PRIETO/ BARREIRO 1996: 140). 

^Cales son os pobos que hoxe emerxen á fnz dn historia? Os que 
tiñan creada a súa consciencia nnzonal. Hungría, Finlandia, Boemin. i0'• 
día de mañá será tnmén Irlnnda e...tantos outros! O primeiro dín prá. 
unhn nazón sere libre é coñecer a súa propia esencia, o seu propio ser;

millor aínda, sentilo baruda e fondamente, ser consciente del. iA única 
verdadeira política prn as rnzns oprimidas é o es^ertamento da súa 
nlma! (VIQUEIRA, X. V. (1918): "Pensamentos", A Noso Te^^o, en^ 
FERNÁNDEZ PRIETO/ BARREIRO 1996b: 216-217). 

^Hai en Gnlizn. tal vontnde de ser nnción? Haina. Esquecida nos 
trefegos do vivir cotián, dormidn no fondal das concencias, suvertida 
polas argallndas dos polítecos de profesión, asobnllada na serviduma 
políteca e socinl, pro haina. (...) E canda un sabe chegar ó mnis fondo 
dun curazón galego, e!a xurde, xurde en labnrndas de espranzn e de 
coraxe... é que o istinto segredo dos pobos se non pode matnr, e ó 
pobo gnlego soio Ile cómpre comp^ender prn guerer: (RISCO, V. 
(1920): Teorío do nozonolismo ga/ego, Ourense, en FERNÁNDEZ 
PRIETO/ BARREIRO 1996b: 124) 

cualifica como segundo renacimento galego pois representa un momento fundamental na nosa 
cultura. Afinma Carvalho que, en xeral, é na literatura onde esa xeración produce os seus máis 
granados froitos mais tamén di que "unha das creacións máis importantes de ista xeneración é o 
nacionalismo galego" (CARVALHO CALERO 1934: 2627). 

68 Risco insiste nesa idea pois tamén afirma: "Unha aristocracia inteleutual fortemente 
axuntada `en falanxe de ferro ben tecida', determinada á obra con empeño" (RISCO 1920: 124). 
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(...) a tarea da nazonalización de un pobo, pra que sexa froitífera, 
ten que escomenzare ineludibelmentes pola creación de un pensnre, un 
sentire e un querere propios, de unhn alma propia nen medintiznda nen 
controlnda, nunha verba, por ninguén alleo, e iso soio se consigue co 
cultivo do idioma natural (VILLAR PONTE, R. (1921): Doutnina 
Nazonolisto, en FERNÁNDEZ PRIETO/ BARREIRO 1996b: 176). 

Ramón Vilar Ponte, no mesmo texto, ainda insiste na idea da importáncia 

da língua dentro do proceso de descoberta e/ou afirmación da conciéncia 

nacionalitária: 

(...) nazonalizare un pobo é creare nel unhn concenza colectiva; é 
fnguerlle decatárese de que todo o que é seu en escrusivo e a él 
pertenesce de un xeito singular e único, que o fni diferenzar de todos 
os demais donándolle persoalidade inconfundíbel (...); tendo en conta, 
asemade, que a nazonalización de un pobo é tarein que desde os seus 
escomezos vai directamente encamiñada a faguere os cibdadáns do 
mesmo se decataren de que entre eles existen vencellos raciaes. 
lina^ísticos, mesolóxicos, de cobizas comúns e de espranzas e de 
aspiracións que a todos nfectan por igual ;(...) antre todos istes 
vencellos destncn, pola súa mnior eficenzn e polo seu meirande valor 
nxuntadoir e difrenzal , o idioma (Ib.: 177-178)69 

Descrebendo a"permanenza da persoalidade nacional" através dos séculos 

de imposición castelá, este autor afirma: 

(...) o carácter de estabilidade inalterábel do esprito galego 
esprica craramentes o caso estano da esistenza de unha literatura e 
de un pensamento gnlegos, de unha^músicn galega, de un arte plástico 
galego que hoxe, coincidindo coa renazonalización da nosa patria 
nova xermolación en nós do coñecimento íntimo e craro de que somos 
fillos de unha patria natural, patria única ( ...) están en xeira de 
renacimento definitivo (Ib.: 200-201) 

Pola sua parte, Otero Pedrayo, ao lembrar a figura de Lousada Diéguez 

nunha entrevista, pon de relevo a influéncia que nel exerceron as formulacións do 

fidalgo de Moldes, pois: 

69 E continua: "Un pobo intervido no seu vivire privativo, ( ...), ao decatárese de que é 
axeitado pra vivire sen tutelas e sen intromisións, (... ) -iste decatárese é, precisamentes, a obra do 
xermolare nazonalista, tanto nos individuos como nos pobos" (Ib.: 190). 
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foi a quen primeiro Ile escoitéi decir que Galicia era unha idea, 
algo que estabn agardando tamén a voz que a guiara polo seu camiño 
(FREIXANES 1982: 24)70 (O subliñndo é noso). 

Através da leitura destes textos, aparece perfilado con nitidez o proxecto 

ideolóxico da elite intelectual galeguista. Os seus integrantes, plenamente 

conscientes da situación de anormalidade histórica, literária e ling ►ística na que se 

achaba o seu país e, sobretodo, convencidos da absoluta necesidade de orientar os 

seus esforzos cara á restauración da personalidade nacional da Galiza, van 

desenvolver unha frenética actividade literária orientada á construción e 

consolidación de referentes colectivos dotados de valor identitário. 

En concreto, o labor de criación literária destes autores asentou-se sobre 

unha série de plantexamentos teóricos básicos, uns critérios que podemos 

considerar que foron asumidos por todos os membros das Irmandades, de Nós e 

do Seminário de Estudos Galegos: 

1. Era preciso producir literatura nos máis diversos xéneros literários, polo 

que habia que se volcar ali onde se percebia unha máis grande caréncia:_^ 

prosa". De aí o potenciamento de editoriais, coleccións, prémios, etc. . 

Isto, ademais, ten a ver coa consolidación e balizamento do "campo" 

literário no sentido definido por Pierre Bourdieu como 

un champ de forces agissant sur tout ceux qui y entrent et de 
maniére differÉntielle selon la position qú ils o Ĉcupent (...), en méme 
temp qú un champ de luttes de concurrence qui tendent á conserver 
ou á transformer ce chnmp de forces (BOURDIEU 1991: 4). 

70 Falando do galeguismo e lembrando os seus anos de formación, Xaime Illa Couto, 
enúncia unhas ideas moi semellantes ás expostas por Otero Pedrayo ou por outros coetáneos: "(...) 
tiña vinte anos no 36. Digamos que da man daquel galeguismo descobrín as primeiras cousas (...). 
Pero marcóu a vida, os camiños da vida que diría don Ramón. Eu non podo esquencer a miña 
experiencia, por exemplo, ca xente do Seminazio de Estudos Galegos por Lalín, Fisterre, falando 
cos paisáns, descóbrindo cada cousa, estudando, formándonos, traballando pola terra, construindo 
unha imaxe, porque había Que escomenzar a casa polos cimentos había que facelo todo 
absolutamente todo, había que reforzar, caseque demoristrar científicamente a idea de Galicia que 
estaba latexante, acochada" (FREIXANES 1982: 177) (O subliñado é noso). 

'^ Ricardo Carballal en "Sazcasmo e sacrilexio" (aztigo publicado en A Nosa Terra o 30
VI-1917), criticando a utilización espúrea e a trivialización que os políticos centralistas do seu 
tempo fan das figuras de Rosalía, Curros e Pondal, di que: "Falan diles porque as cousas que din
se en verso, non teñen eiquí a importanza das ditas en prosa" (citado a partir da edición de 
SANMARTIN REI 1997: 141). 
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2. Era tamén esencial ampliar o número de receptores de galego, para o que 

van potenciar as pequenas publicacións (Célti►a, Lar..) e tamén, mói 

especialmente, o teatro, polo seu grande valor de dinamización cultura172. 

A criación destas redes de difusión e circulación cultural remeten-nos para 

os procesos de alargamento do campo literário, do centro á periféria do 

sistema. 

3. Era necesário superar certos temas, estilos ou referentes que, se ben no seu 

momento tiveran unha función determinada, incluso, anovadora, naquela 

altura eran valorados como elementos estéticos xa ultrapasados, non aptos 

para unha literatura moderna. En concreto, van intentar reducir a presenza 

do folclorismo ruralista tanto na narrativa como no teatro, ao ir definindo 

(através de comentários críticos, prémios, etc) as que deberían ser as liñas 

mestras da literatura moderna e de calidade que os integrantes deste grupo 

procuraban. 

Ese proceso de renovación relaciona-se coa fixación do"canon" e as 

estratéxias implicadas no proceso de "canonización", no sentido de 

prefigurar "un repertório óptimo como vía de reorganización de un campo 

cultural" (SHEFFY 1999: 131). 

Un bo exemplo do que acabamos de expor pode-se ver nunhas palabras de 

Otero Pedrayo pronunciadas no curso dunha entrevista realizada en 1959 

por Eliseo Alonso e que, na nosa opinión, demonstran a lucidez das 

análises feitas tanto polo entrevistado como polo resto do movimento" ao 

que el pertencia, quer dicer polo grupo vinculado ás Irmandades e ao 

proxecto galeguista. 

E. A. - ^Que acontecimiento, lectura o hecho emotivo cree que ha 
ha despertado su vocnción? 

O. P. - EI mismo movimiento, de minorías sobre un profundo sentido 
sin contorno pedía In expresión liternria. Era necesario informnr en 
qallego el espíritu europeo, supernr lo pintoresco y nnecdótico. Cada 
uno se ejercitó en las armas posibles (ALON50:59). 

7z Cf. RABUNHAL 1994; TATO 1995 e 1997. 
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Resulta curioso constatar como Otero sinala aqui alguns dos perigos que, 

moi recentemente, Antón Figueroa ten apontado como prototípicos das 

literaturas en lingua "de diferencia" frente as de lingua "homoxeneizante" 

(por exemplo: folclorización, arqueoloxización, poetización, inferior 

"apertura" da polifonía da obra, filoloxización, entendemento da obra 

como "fetiche", excesiva releváncia do vínculo entre literatura e 

etnografia...) (FIGUEROA 1998). 

4- Era necesário introducir novos temas e xéneros, nomeadamente o ensaio, 

veículo, as máis das veces, da transmisión dos ideoloxemas principais 

deste movimento. 

Como xa moi acertadamente sinalou no seu dia Gustavo Luca de Tena, o 

xornalismo tivo unha releváncia enorme na época que nos ocupa: 

Salvadas estas referéncias, poderiamos concluir sumariamente do 
compacto crítico algo que non é certo: que este grupo de escritores 
fundou unha revista literária en Ourense no ano 1920 e publicou 
nlgunha novelas e tratados de nntropoloxín e história. De feito foi o 
contrário: un grupo político nacionalista resolveu na altura de 1916 
levar as suas ideas deica o último recnnto da terra e para iso fixo do 
xornalismo unha pedagoxia de adultos. Aínda máis: a Xeración Nós 
escrebeu sobre todo nas revistas e nos diarios (LUCA DE TENA 1997: 
6 ). 

Porén, non é só através da literatura de reflexión e opinión crítica asi como 

dos ensaios ou da prosa xornalística de carácter máis claramente doutrinário onde 

se pode rastear este tipo de exposición. A narrativa, a prosa de ficción, vai ser un 

meio moi acaído para a formulación do pensamento político deste tempo73. 

Cumpre ter en conta, que se ben os temas esenciais (configuración do 

discurso nacionalitário en todas as suas vertentes: xeográfica, histórica, literária, 

etc) van ser transmitidos através de todos os xéneros, os autores das Inmandades e 

de Nós van considerar a narrativa como un dos veículos máis axeitados para 

73Esta circunstáncia tamén permite elucidar--un dos trazos que, tradicionalmente, se 
sinalan ao estudar a produción do noso autor, a mestura de xéneros, a indefinición xenérica á hora 
de apresentar textos que se moven nunha liña confusa ente prosa ficcional e ensaio, ou a repetición 
de ideas (expostas de modo non moi desemellante) en textos dos dous tipos. 
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faceren chegar esas mensaxes tan claramente ideolóxicas a máis amplas capas da 

povoación. 

Desde que en 1916 Antón Vilar Ponte escrebera a propósito do uso e 

defensa da língua galega: "A Nosa Terra quere que se interese a mocidade que 

vén nestas cousas. Quere que surxan ó mesmo tempo que poetas e músicos 

gallegos prosistas da nosa língua"74, comeza un proceso de potenciación 

consciente da narrativa por parte dos integrantes das Irmandades da Fala, 

primeiro, e, posteriormente, de todo o tecido cultural e político ligado ao 

movimento galeguista. 

Asi, a narrativa converte-se nun veículo privilexiado mediante o cal se 

poden explicitar as ideas que permiten a afirmación da existéncia da nación e, xa 

que logo, a sua extensión ao maior número de destinatários posíbeis. 

Tendo en conta o que até que agora se expuxo, coidamos poder afirmar 

que a consciéncia dos integrantes do movimento galeguista a respeito da 

idoneidade da narrativa, especialmente das novelas, á hora de formularen este tipo 

de discurso, é bastante clara, á vista da múltiplas declaracións sobre a necesidade 

de criación dunha prosa autenticamente galega. Un bo exemplo disto podemo-lo 

achar no artigo que Leandro Carré publica en Nós titulado "Encol da novela 

galega" onde analisa a situación da novelística naquela altura no relativo, 

sobretodo á sua temática. Para o que agora interesa aqui é importante repararmos 

no final do artigo (o subliñado é noso), onde o autor evidéncia a intención 

didáctica, "interveniente", orientada á criación da con► iéncia identitária 

característica de grande parte da produción literária da elite galeguista: 

pois coa vida e ns figuros galegas estase formando xa nosa novela, 

e así imos por todas partes adentrándonos no nlmn do noso pobo 
(CARRE 1926: 14). 

Como conclusión parcial, podemos apontar que, durante o primeiro terzo 

do século XX, as elites nacionalistas galegas formularon un discurso ideolóxico 

que tivo como eixo central a vontade de articulación da identidade nacional e, en 

consecuéncia, do proxecto de criación dunha conciéncia colectiva. 

Este proxecto foi exposto através de obras pertencentes a todos os xéneros, 

de modo que os grandes temas que sustentan o discurso da "construción da 

74 En "A bandeira ergueita", A Nosa Terra, 1, A Coruña, 14-11-1916 (citado por 
SANMARTIN REI 1996: 14). 
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nación" nos textos de carácter doutrinal, aparecen tamén recollidos na prosa de 

ficción editada na Galiza durante a etapa que estamos a estudar. Como se pode 

observar, este trazo que vimos de sinalar como configurador da narrativa deste 

tempo non é otra cousa que o que foi definido no capítulo anterior desta tese 

como característico da novela fundacional, quer dicer, daqueles textos narrativos 

que proxectan un ideal histórico ou social destinado a estabelecer a lexitimidade 

da nación emerxente. 

Para rematarmos este capítulo, e a modo de resumo desta primeira parte da 

tese, coidamos que, tras estabelecer e precisar os conceitos que considerámos 

esenciais para enfrontar a análise das situacións de configuración do discurso 

literário en situacións de afirmación nacionalitária, ficaron perfilados os trazos 

caracterizadores do discurso ideolóxico das elites galegas que conduciron o 

movimento nacionalista no primeiro terzo do século XX. 

A análise da concretización destas ideas na obra narrativa dun^dos autores 

paradigmáticos deste período, Ramón Otero Pedrayo, ocupará, tras facer un breve 

percorrido introdutório pola sua hiografia e produción literária nas seg,uintes 

páxinas, os capítulos que constituen o corpo central desta tese, quer dicer, os 

capítulos 5 e 6. 
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5. RAMÓN OTERO PEDRAYO: VIDA E OBRA 

(...) n miñn nbon contábnme as historias tristeiras 

de agunía dps pazos, n nlden nntign, os vellos tempos 
dos señores e as casas grandes onde todo ern 

fartura... e contábamo nun gnlego antigo e fermosísmo 
que falnbn. Nn miñn obrn liternria hai moito de todo 

eso, lembranzas que chegaron n min no trnveso do que 

os meus me contaron (FREIXANES 1982: 21). 
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5.1. Ramón Otero Pedrayo: Introdución bio-bibliográfica 

Entre os obxectivos deste traballo non figura, certamente, o de 

apresentarmos unha detallada relación da vida e da extensísima obra de Ramón 

Otero Pedrayo. Coidamos que o primeiro dos aspectos está suficientemente 

cuberto^s, por existiren hoxe obras consideradas xa de referéncia entre o mundo da 

crítica galega e, canto ao segundo, de pretendermos realizar unha descrición 

verdadeiramente exaustiva da totalidade da obra oteriana, o traballo sobardaria, 

con moito, os limites dun capítulo incluído nun traballo de investigación. En 

realidade, pode-se afirmar que para abranxer integramente o opus oteriano 

cumpriria consagrar-lle outra tese para, asi, dar cumprida conta _ de toda a 

produción deste autor^b. 

De feito, a fixación definitiva (e, obviamente, a sua reedición) do corpus 

oteriano é algo que ainda está por facer, se ben nos últimos anos foron grandes os 

progresos neste aspecto^^. Como é ben sabido non está ainda reeditada a totalidade 

da obra publicada en vida por Ramón Otero Pedrayo, nen tampouco se compilou 

unha grande parte da sua produción espallada através de revistas e xornais, por 

non falar doutra sección tamén relevante neste autor como é a dos discursos ou 

conferéncias. 

Porén, ainda téndomos presente que calquer aproximación bio-bliográfica 

a este autor vai estar, por definición, incompleta, como ponto de partida, 

xulgamos que non está de máis aproximármo-nos a unha elementar biografia do 

señor de Trasalba, necesária para contextualizarmos a sua obra e o seu significado 

histórico e literário, e a unha breve descrición xeral da sua produción literária. 

75 Neste sentido poden consultarse as biografias de CASARES ( 1981) e de 
QUINTANANALCÁRCEL ( 1988). 

76 De calquer xeito, a información máis completa sobre a sua obra é a que se pode achar 
en QUMTANANALCÁRCEL ( 1988). 

^^ Certamente, non se pode deixar de recoñecer o traballo levado a cabo pola editorial que 
detenta os direitos de edición deste autor, a editorial Galaxia, ao reeditar a obra oteriana 
acompañada, ademais, na maior parte dos casos, de estudos críticos.Como xa se deixou dito noutro 
lugar deste traballo ^ 
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5.1.1. Biografia 

Ramón Antonio Vicente Otero Pedrayo naceu o 5 de Marzo de 1888 en 

Ourense, no número 25 da rua da Paz^g. Seu pai, don Enrique Otero Sotelo, 

médico de ideoloxia liberal no Ourense finisecular, e súa nai, dona Eladia Pedrayo 

Ansoar, procedian de famílias de ascendéncia fidalga, ainda que xa naquel tempo 

a sua adscrición social se correspondese máis coa pequena burguesia urbana 

Na sua formación, tanto ou máis que as aulas de mestres na casa ou do 

Instituto, van ter unha enorme releváncia as histórias que el recolle das persoas 

que forman parte do seu contorno. Durante os seus primeiros anos de infáncia 

serian determinantes para o neno Ramón, serio e de fráxil saúde79, por un lado, -as 

tertúlias de seu pai, cuxas amizades liberais80 adoitaban ir pola casa cunha relativa 

frecuéncia; por outro, as histórias contadas pola sua avoag^, que o achegarian ao 

desmantelamento humano, económico, cultural e social que supuxo na Galiza 

rural decimonónica o lento ocaso da preeminéncia social da fidalguia. 

Pode-se afirmar que as lembranzas van desempeñar un importante papel na 

criación do seu mundo novelesco82: o mundo dos vellos pazos evocado pola sua 

avoa, a perda do poder do clero e a visión liberal e provincialista do XIX através 

do seu pai, e as histórias da aldea contadas polos labregos amigos, aos que 

lembrará máis tarde -xunto con outros compañeiros de viaxe que influíron na sua 

vida-, en O libro dos amigos. Otero vai falar sempre da sua vocación de cronista, 

sendo esta unha das primeiras características que se poden sinalar na sua obra; esa 

'g Nesta mesma casa nacera catro anos antes Vicente Risco. Os dous, Otero e Risco, van 
manter desde nenos unha profunda amizade, non empañada nen siquera polo tan diferente 
posicionamento que cada un toma tras a Guerra. 

79 Afirma Casares que se trataba dun "neno serio, de sonir difícil, de coor branca, pelo de 
rato e cabeza grande, de pouca saúde" (CASARES 1981: 28). 

80 Tal é a impresión de C. Casares cando escrebe: "Crióuse, pois, o neno Otero no seo 
dunha familia liberal e culta, aberta aos amigos, moitos dos cales iban fecuentemente pola casa: 
abogados, médicos, funcionarios" (CASARES 1981: 27). 

g^ "A miña aboa contábame as historias tristeiras de agunía dos pazos, a aldea antiga, os 
vellos tempos dos señores e as casas grandes onde todo era fartura" (FREIXANES 1982: 21). 

8z Otero diría moitos anos máis tarde que todo ía chegando á súa imaxinación "ao traveso 
de conversas, lonxanas discusións das que non collía a meirande parte das cousas, e imaxes moi 
ailladas que logo, co tempo, houbo que artellar no maxín" (FREIXANES 1982: 2421). 
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vontade de manter a memória das cousas (por médio da crónica que lle foi 

transmitida ou da crónica do vivido por el próprio) vai ser unha constante ao 

longo da súa vida. 

Desde a sua infáncia, dous espazos diferentes configuran o marco vital de 

Otero: Ourense, unha vila que -naquela altura- a penas se pode chamar cidade83 

e, sobretodo, Trasalba, coa presenza para el máxica da natureza. 

Como xa ficou dito, na conformación do mundo oteriano cumpre salientar 

moi especialmente as sensacións e percepcións ligadas ao pazo, as xentes e a 

paisaxe de Trasalba, onde a família adoitaba pasar estadias durante algunhas 

épocas do ano, pois, por unha banda familiarizaron-o directamente cunha 

sociedade tradicional en avanzado proceso de transformación, en canto que, por 

outra, supuxeron a tomada de contacto cos tópicos relativos ao país que anos máis 

tarde combateria o escritor. -

O seu primeiro contacto coas aulas provén da escola de parvuliños das 

señoritas de Hermida e duns cregos, tristeiros e ateigados de lembranzas, que lle 

ensinaban gramática na sua casa. No ano 1898 ingresa no Centro Provincial de 

Instrucción do Posio, hoxe Instituto Ramón Otero Pedrayo, onde estudará até a 

morte de seu pai no ano 1904 e en que ten por compañeiro a Florentino López 

Cuevillas, íntimo amigo del até os anos da sua morte. Rematados os estudos no 

instituto, inscrebe-se no chamado "Curso de Ampliación", antesala da faculdade, 

decidindo-se pola rama das Letras. O ambiente da Compostela universitária 

producirá-lle, no mes longo que estivo alí, após o entusiasmo inicial, unha fonda 

decepción, parcialmente esquecida polas aulas de D. Atmando Cotarelo Valledor. 

Unha vez superados os exames preparatórios volve a Trasalba, onde sua nai e un 

dos seus máis queridos profesores ourensáns, o seu sempre lembrado Eduardo 

Moreno López, o convencerán para cursar carreira en Madrid. 

A sua mocidade xira arredor do proceso de formación universitária en 

Madrid, onde o futuro escritor chega en 1905 sen vocación definida. Ali estuda 

por libre as licenciaturas de Dereito e Filolosofia e Letras, frecuentando, moito 

máis que as aulas, os cafés, as tertúlias e, sobretodo, a biblioteca do Ateneo de 

83 Quintana / Valcárcel descreben-o como "un Ourense provinciano, con menos de quince 
mil habitantes, adicados preferentemente ó comercio e ó sector servicios e dependentes, en grande 
medida aínda, do mundo rural circundante" (QUMTANA / VALCÁRCEL 1998: I S 16). 
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Madrid84, un lugar repetidamente evocado polo autorSS,-onde acumula un pouso 

enorme de coñecimentos sobre Xeografia, História, Literatura ou Filosofia. 

Cando volve a Ourense en 1911, é un "señorito" culto, inconformista e 

escéptico, submido nunha procura sen acougo. O próprio Otero descrebe asi aquel 

tempo: 

De cando en vez voltaba cheo de preocupacións dilectantes á miña 
terra de Trasalba e ^que atopaba alí? Unha Gnlicia campesiña e 
asoballada, xentes ignorantes, esquecidas de todos no seu curruncho, 
namentras eu andaba detrás da verdade dos libros, e aquilo 
queimábame no peito cada vez máis (FREIXANES 1976: 23). 

O seu regreso suporá-lle o reencontro cos seus vellos amigos Cuevillas e 

Risco, con quen frecuenta o Ateneo ourensán e con quen fai tertúlia no Café 

Royalti. Este grupo, o denominado cenáculo ourensán8ó, xunto con outros hotnes 

tan cultos, inconfomistas e inadaptados87 como eles (como Arturo Noguerol, 

Rodríguez Sanjurjo e outros) editarán no ano 1917 a revista La Centuria. Revista 

Neosófica, con fortes pegadas nas suas páxinas do modernismo; porén, a vida da 

publicación foi breve, pois ao ano seguinte deixou de se publicar no seu número 

sétimo. 

Son os anos da inadaptación e da procura de propia identidade; é o longo 

proceso desacougado que, anos máis tarde, vai novelar en Arredor de si. 

Porén, pouco despois, a sua vida vai dar un xiro transcendental, en grande 

medida mercé á influéncia de António Losada Diéguezgg; Otero toma contacto cos 

galeguistas e entra en 1917 nas Irmandades da Fala dando início á sua 

84 Cf. CASARES 1981: 43-44. 

85 OUTEIRIÑO 1975: 33; QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 18-19. 

gb A partir da expresión "cenáculo do autor" aplicada por Risco en "Nós, os inadapatados" 
(RISCO 1933: 122), o novísimo crítico Ricardo Carvalho Calero, ao ano seguinte, acuña a forma 
de "cenáculo ourensán" (CARVALHO CALERO: 1934). Este sintagma gozará de grande fortuna 
posterior a partir da utilización feita polo próprio Carvalho ou por Carlos Casares (CASARES 
1976). 

g' Cf. RISCO 1933a 

S8 Anos máis tarde Otero, evocando a importáncia que Losada Diéguez tivo dentro do seu 
proceso de achegamento ao galeguismo, lembrará:"A el lle debo eu os meus primeiros achádegos, 
el foi quen vencéu teimudamente o meu escepticismo, o meu dilectantismo de leitor de 
Chautebriand, a filosoEa moderna, a miña casca de home culto" (FREIXANES 1982: 23). Vexa-se 
tamén OUTEIRIÑO 1975: 34. , 
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"conversión" ao galeguismo, unha etapa fundamental, tanto para el como para a 

conformación da conciencia colectiva do país. 

Moitos anos máis tarde, nunha entrevista feita cando Otero ten xa 88, este 

confesa: 

Eu debín ser nnrrador, nnda máis que un narrador, un bo 
narrador..., pero nnquel intre, cando tan poucns cousas tiñamos, hnbín 
que facelo todo: viaxar, botar discursos, escribir nos xornais, estudar 
xeogrnfía, etnoloxía, historia da nosa terra, que estabn sin escribir. O 
que de ningunha maneira se podía era estar calados e quedos porque o 
tempo, xa daquela, loitnba contra de nós (FREIXANES 1976: 25) 

Aqui Otero (integrando o seu labor no traballo colectivo do seu grupo 

xeracional) define con claridade a característica que ainda hoxe segue a resultar 

fundamental daquel tempo: o compromiso tan activo que aqueles -intelectuais 

asumiron a respeito do seu país. Un compromiso que foi desde a dedicación ao 

traballo intelectual máis rigoroso á actividade política pública, desde a 

divulgación á investigación, e que transformou aquel grupo de intelectuais 
,l.diletantes nunha xeración de "teóricos con mans". 

Aquela lúcida loita contra o tempo vai traer consigo a floración de moitas 

iniciativas culturais colectivas, concebidas baixo unha óptica política galeguista, 

en que o noso autor se integrará ou dirixirá con entusiasmo, abrindo-se, a partir 

dese momento, unha etapa de fecundidade verdadeiramente espectacular. Son 

estes anos, de 1917 a 1936, os que teñen sido acertadamente denominados como 

aos da sua "plenitude"89. 

Desde o ponto de vista persoal, cumpre salientar que a sua actividade 

profisional vai ser a docéncia, desde que o ano 1919 gaña as oposicións a 

catedrático de Instituto, na disciplina de Xeografia e Historia, traballo que exerce, 

primeiramente, en Burgos e Santander, e, algun tempo despois, no seu Ourense 

natal desde 1921. As referéncias ao seu labor docente levan-nos na dirección da 

sua intimidade: con efecto, durante o tempo que botou na capital cántabra coñeceu 

a muller coa que casaria en 1923, Josefina Bustamante Muñoz, "Fita", para quen 

sempre terá palabras de fondo afecto. 

A partir dos anos 20 Otero comeza unha incesante actividade xornalística 

que será xa unha constante o resto dos seus dias. Participa activamente na revista 

89 Cf. QUIIvTANA / VALCÁRCEL 1988: 25-26. 
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Nós-(1920=1935) asi como en todas as outras plataformas criadas nesta época, 

como o Seminário de Estudos Galegos, fundado en 1923 e dedicado a investigar 

as particularidades históricas, etnolóxicas e culturais do povo (dada a desatención 

ou, mesmo, o descoñecimento da nosa cultura por parte da Universidade, das 

autoridades e da povoación en xeral), onde vai dirixir a sección de Xeografia. 

Tamén desenvolve Otero un intenso labor político a partir da sua entrada 

no galeguismo, aumentando o seu protagonismo e consolidando pouco a pouco un 

sólido prestíxio entre os militarites galeguistas. Un bon testemuño da actividade 

do noso autor temo-lo no artigo onde Víctor Casas fai unha breve história do 

boletin A Nosa Terra. Ali, ao descreber a dificil etapa que foi o período 1925

1930 ("mouro e difícil para as nosas ideas") di: 

Cinco nnos en que Cnsal facéndoa, Carré e mais eu escribindoa, con 
algún colaborador como Otero Pedrayo que era nsiduo e poucos máis, 
e eu adeministrándoa sostivemos a súa vida mantendo a través dela un 
contncto cos demáis galeguistas de Galicia que sirveu para que á caída 
da dictadura fose posibel reorgaizar os cadros galeguistas que máis 
tarde, en Nadal do 31, nglutináronse no Partido Galeguista (CASAS 
1935: 184)90 

O seu labor propriamente de literato inícia-se en 1925 coa publicación na 

editorial Lar da novela curta Pantelas, home libre, á que seguirán outras duas, O 

Purgatorio de Don Ramiro (Galaxia, 1926) e Escrito na néboa (Lar, 1927). A 

partir de aqui, como unha fervenza que estivese agardando a posibilidade de se 

expresar, unha multitude de libros (dous por ano entre obra narrativa, teatro e 

ensaio) verán a luz no período que vai até o ano 1936. 

Cumpre ter en conta tamén que este altísimo ritmo de produción literária 

(ou cultural nun sentido moi amplo) discorre ao mesmo tempo que unha 

actividade política frenética: a proclamación da República, a progresiva entrada na 

política activa dos integrantes das Irmandades, a sua militanza e posterior 

candidatura ás eleccións do Estado como Partido Nazonalista Repubricán 

primeiro e como Partido Galeguista despois, farán de Otero un admirado líder 

político e, ademais, o primeiro deputado nacionalista en Madrid pola província de 

Ourense entre 1931 e 1933. Nesta lexislatura quer problemas xerais ao país, como 

90 CASAS, V.: "Historia sintética do boletín A Nosa Terra" en Nós, n° 139-144, Ourense, 

xullo-nadal de 1935. 
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a aplicación da Lei de Bases da Reforma Agrária, quer problemas nomeadamente 

locais, como foi o tema das infraestruturas de comunicación na província de 

Ourense, serian abordados polo trasalbés durante as suas intervencións nas 
Cortes91. Ademais, durante a sua experiéncia política en Madrid tivo como 

compañeiro a Castelao, o que fará que ambos, para alén do intenso traballo 

político92 e cultural compartido, estreiten ainda máis a xa vella relación de 

amizade que mantiñan. 

Otero non resulta elexido nas eleccións de 1933, o que lle vai permitir 

arredar-se da primeira liña da política e expoñer as suas diverxéncias coas tácticas 

do partido (nomeadamente coa política de alianzas), se ben neses anos segue a 
participar nos actos máis representantivos do galeguismo 

(QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 25). Na IV Asemblea do Partido Galeguista, 

celebrada en abril de 1935, Otero, home de firmes conviccións católicas, defende 

a sua posición contrária á alianza coas esquerdas mais, unha vez derrotadas as 

suas teses, permanece no Partido (sen participar en Dereita Galeguista, a nova 

organización que fundan os disidentes como Risco, Filgueira e outros) e colabora 

activamente na campaña en pro do Estatuto de Autonomia durante o mes de xuño 

de 1936. 

A sublevación fascista de Xullo do 36, a guerra e o réxime que se instaura 

despois desfán aquel proxecto galeguista que se construíra con tanto entusiasmo93 

Alguns dos seus compañeiros e amigos galeguistas, como Alexandre Bóveda, 

Ánxel Casal ou Camilo Díaz Baliño, foron asasinados; outros, corrio Castelao, 

tiveron de se exiliar para non seren alcanzados pola represión que rapidamente se 

estendeu polo país; proliferaron expedientes e procesos para os membros do 

movimento nacionalista, nalgun dos cais figuraba o próprio nome de Otero, a 

carón de Cuevillas, Xoaquin Fernández e outros; as cadeas comezaron a receber 

91 Cf. QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 133-135. 

9z Segundo declaracións do próprio Otero, Castelao, insistindo no releváncia política do seu papel 

como únicos deputados galegos, di-lle a Otero nas Cortes Constituíntes: "Ramonciño, non te 

asustes nin te precipites, mira que ti i eu somos os únicos representantes de Galicia, os demáis son 

representantes de partidos"(OUTEIRIÑO 1975: 34) 

93 Otero evoca asi aqueles anos: "A xente convirtíuse da noite pra a mañá dunha cousa na 
contraria sin escnípulo ningún, outros exiliáronse, outros medraron ca situación. Así son estas 
cousas. Eu fiquei en Ourense, antre este piso e a miña casa de Trasalba, vivindo, lendo, matinando 
moito nas cousas que pasaban namentras ao meu arredor todo se derrubaba" (FREIXANES 1976: 
36). . 
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-militantes do galeguismo _e doutras ideoloxias disonantes cos rebeldes;_ houbo _ 

tamén, Contodo, algún persoeiro, como Risco, que, quizais polo medo á morte ou 

pola debilidade de carácter, se abrazou á barbárie vencedora. Sexa como for, o 

movimento nacionalista e intelectual galego ficou reducido cuase ao silenzo 

durante a ditadura franquista. 

Os primeiros anos da posguerra significan para Otero, por unha banda, a 

perda de compañeiros, e, por outra, a contemplación do derrubamento do proxecto 

nacional para Galiza que con tanto traballo e entusiasmo contribuíra a erguer nos 

anos precedentes. Separado da docéncia94 polo seu pasado galeguista, compaxina 

a vida entre Trasalba e Ourense, tentando analisar a nova situación, ainda que sen 

abandonar a criación literaria. 

A partir dos anos 40, volverá á publicación de artigos. É a época do exílio 

interior, dos pseudónimos95. Otero verá-se obrigado a se adaptar á nova situación 

e, xa que logo, a publicar en castelán. Os temas seguen sendo os relacionados coa 

cultura galega mais, agora, a miúdo, son apresentados baixo unha focaxe relixiosa 

ou romántica, salientando aspectos culturais, paisaxísticos ou, simplesmente, 

imaxinativos. Asi, aparecen colaboracións suas en numerosas revistas e edita 

algunha novela en español de temática galega: Adolescencia, publicada en Buenos 

Aires en 1944 ou La vocación de Adrián Silva en 1949 en A Coruña. Nesta 

última, a pesar dos condicionantes da censura cumpre subliñar cómo Através da 

anécdota da viaxe dun mozo seminarista a un pazo rural, e da crise vocacional que 

lle provoca o mundo que descobre, se presenta unha mensaxe soterrada (daquela 

profundamente subversiva): a importáncia do mundo rural, a personalidade 

singular da paisaxe e a poderosa atracción sobre as xentes, a volta á terra... As 

circunstáncias contextuais teñen mudado substancialmente e a escrita oteriana ten 

de mover-se en coordenadas máis neutras, mais as suas claves seguen a ser doadas 

de decodificar para un leitor atento. 

En 1947 volverá publicar en galego os artigos que, baixo o título de 

Parladoiro, van ir aparecendo no xornal de Compostela La Noche. Pouco a pouco 

Otero retoma a escrita coa abundáncia característica da sua produción, mais xa 

94 No día 21 de Agosto de 1937 foi dado de baixa por unha orde da "Junta Técnica del 
Estado" como catedrático, analogamente a outras "actuacións purificadoras" ( vexa-se 
QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 29-30) 

95 Algúns dos nomes con que asina son, entre outros, Santiago Amaral, Luis Peñanofre, 
Luis de Alba (QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 30) ou Tristán de Montenegro (BALMAS 
1991: 56). 
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nada será o mesmo. Demasiadas cousas tiñan mudado e a súa voz xa non será a 

dese tempo. De vagariño vai-se convertendo no referente, no vínculo co pasado, 

na "memoria de todas as cousas" (título da entrevista con Víctor Freixanes) ou 

nunha "pantasma do século XIX" (definición de si próprio que el repete unha e 

outra vez), moitos papeis importantes para aquel que xa é un símbolo mais que xa 

non é sentido como un novelista ou un autor contemporáneo. 

Do mesmo xeito que, en canto posíbel, se reintegra á escrita en galego, 

tamén volve estar presente nas escasas iniciativas culturais colectivas que se abren 

nese tempo. O ano 1950, ano da morte de Castelao, supón un ponto de inflexión 

para o movimento galeguista existente dentro do país. Nese ano funda-se a a 

editorial "Galaxia", primeira empresa galega desta natureza nacida durante o 

franquismo e fito con que o pensamento crítico sobre a situación de Galiza 

princípia a acordar do sono en que estivera submido. Persoas como Francisco 

Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Xaime Illa Couto, Ramón Cabanillas, etc. 

participan no seu nacimento; mais lonxe fican, polo contexto governamental, as 

reivindicacións políticas, o desexo de ollar para Europa con vidros galegos, o soño ^:, 

da confraternización dos diversos povos e nacións ibéricas, e moi perto está, no 

entanto, o verniz con que se disimulan estas ánsias, condutor dun galeguismo de , 

marcada e única índole cultural. Na directiva desta empresa editorial don Ramón 

asumirá a presidéncia do Consello de Administración, sendo o primeiro libro . 

editado Antífona da cantiga, de Cabanillas, saído do prelo no ano 1951, seguido, .: 

logo, das obras de Fole, Cunqueiro, Carballo Calero, etc. Otero, ademais, 

colaborará activamente coa revista Grial. Tencionaba-se, deste modo, criar 

consciéncia galeguista, proxectada nas novas xeracións para que estas tomasen 

partido a respeito da problemática da realidade galega. ^ 

Tamén é no ano 1950 cando Otero Pedrayo decide opositar á cátedra de 

Xeografia e História da Universidade de Santiago, praza que gaña por decisión 

unánime do xuri e en que exercerá a docéncia até a sua xubilación no ano 195896, 

un ano despois da morte da sua nonaxenária nai. Moi acordes co seu espírito e 

traxectória intelectuais, as suas aulas97, lonxe do habitual estilo académico, eran 

96 Con anterioridade, desde o ano 1948, viña desenvolvendo a súa función docente, tamén 
como catedrático, no Instituto de Ourense debido a"unha relativa suavización das pautas 
represivas do réxime" e ao "nunca minguado prestixio intelectual e persoal do escritor 
(QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 32). 

97 O ilustre trasalbés referirase a eses anos por seren "os oito anos máis ledos da miña 
vida, alí, en Compostela. Non os esquenceréi nunca. De cando en vez axuntábamonos os vellos 
amigos... Logo estaba o trato cos alumnos..:." (FREIXANES 1982: 37). Sobre as aulas confesa: 
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máis ben conferéncias98, leccións interdisciplinares que integraban nun mesm_o_ 

discurso as referéncias á historia, á paisaxe ou á cultura das bisbarras ou países de 

que o intelectual estaba a falar mais, tendo sempre como ponto de partida, como 

ponto de referéncia, o transmitir ao seu alunado a idea de Galiza99. Otero vai falar 

sempre deses anos con entusiasmo, sobretodo polo contacto coas xeracións máis 

novas10°. Mostra destas boas relacións cos mozos é a publicación, en 1958, do seu 

libro de poemas Bocarribeira, na colección Brais Pinto, fundada por un grupo de 

mozos galegos residentes en Madrid. 

A partir do ano da súa xubilación suceden-se as homenaxes, 

recoñecimentos públicos, lembranzas e prémios. Unha daquelas é a Homaxe que 

lle dedicou a editorial Galaxia en 1958, en que estudiosós de diversos campos, 

intelectuais, galeguistas, oferecen as súas plumas en admiración ao ilustre escritor; 

un destes galardóns é o Premio Galicia, da Fundación Juan March, concedido en 

1962; outro é, aínda, o Premio da Deputación Provincial de Ourense polo seu 

ensaio sobre o Padre Feijoo, publicado no ano 1972 co título El padre Feijóo. Su 

vida, doctrina e influencias. 

Nestes anos Otero vai-se convertendo no referente simbólico^°^ máis 

importante do galeguismo, funcionando tamén como vínculo de unión entre os 

"Na cátedra non deixaba falar a nadie. Non suspendín a nadie. Eu considero a Xeografía como 
unha ciencia humanista e nada mais" (OUTEIRIÑO 1975: 35) 

98 Falando das súas cualidades de Otero como conferencista e orador, afirma C. Baliñas 
que "súas leccións de cátedra eran conferencias, soamente que un chisco menos solemnes" 
(BALIÑAS 1991: 15). 

99 "Os que chegamos a Compostela recén iniciada a década dos cincuenta, intuindo 
apenas unha realidade chamada Galicia, embazada pola propaganda oficial e alonxada de nós polo 
medo que ainda vivimos nas nosas familias, na posguerra, e tamén fora do ambente familiar, 
atopamos na cátedra de Don Ramón un ár novo, un alento vital, unha visión distinta (...). Na súa 
cátedra, pois, Don Ramón fixo todo o posible por nos transmitir unha idea de Galicia" (FRANCO 

GRANDE 1988: 25) 

10° " A época mais brillante da miña vida foi en Santiago cando vivía cos estudiantes, 
pasaba o día con eles" (OUTEIRIÑO 1975: 35). Segundo conta X.L. Méndez Ferrin, Otero afirma 
en máis dunha ocasión que a misión que el lle atribuía á súa ancianidade era a de transmitirlle aos 
novos a mensaxe de Castelao (SALGADO/CASADO 1989: 66). X. L. Franco Garande, através da 
evocación dos momentos compartidos con Otero, insiste na admiración que este sentia pola 
mocidade (FRANCO GRANDE 1988: 48 e 113) e na importáncia que lles atribuia como factor de 
continuidade (FRANCO GRANDE 1988: 69-71). Na entrevista con Freixanes confesa: "vexo 
cómo viven e medran con novos pulos as vellas ideas que nós defendemos noutro tempo. Eso 
siñifica moito pra nós" (FREIXANES 1982: 37). 

101 Perpetuarian-se neste sentido as palabras con que Castelao, no ano 1947, se dirixira a 
don Ramón no seu reencontro en Buenos Aires: "abrazarte a ti é abrazar a Galiza". 
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^ sectores do interior e os galegos de América (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 

34). A partir de agora Otero vai ser o Patriarca das Letras. En palabras de 

Carvalho Calero: 

Convertido -morto Cnstelno, arrependido Risco- em símbolo 
vivo da gnleguidade, Otero prestou n esta imponderáveis servizos 
oficiando como mantedor do lume sngro no lar da casa petrucial. Mns 
as suns funçons forom puramente litúrgicas. Nestn época, Otero reina 
mns nom^ governa. Acndn umha popularidade geral. E realmente Dom 
Ramom de Gnliza. Emporisso, sempre conservnndo n máxima lenldade 
ás doutrinas que na forçn da idnde tan poderosamente contribuíra a 
crinr, reduze-se ngorn, mui brilhantemente, a actividades 
representativns e protocolárias (CARVALHO CALERO 1989: 242). 

Un dos últimos actos públicos na sua honra foi o que organizaron, 0 12 de 

Decembro de 1975, os seus antigos alunos e alunas do Instituto do Posio en que 

estudara e en que fora profesor; ali, asemade, pronunciou a que seria tamén unha 

das suas últimas conferéncias. 

Otero, pola sua parte, continua a desenvolver o seu intenso labor artístico: 

escrebe, dita numerosas conferéncias, colabora con várias publicacións. É esa, 

aliás, unha época de despedidas persoais dalgunhas das suas vellas amizades e 

compañeiros, pois Cuevillas fina no mesmo ano de 1958, Cabanillas falece no 

1959 e Risco morre no 1963; é-o tamén, alén disto, da constatación da 

irremediábel transformación do mundo rural tradicional e da imposibilidade de 

materialización do seu ideal para Galiza102: as transformacións da sociedade 

urbana murcharon o mundo tradicional, campesiño, a que Otero dedicara tantas 

páxinas da sua obra e en que ve, agora, como as aldeas se van desumanizando, 

como se vai diluíndo a sua eséncia, a verdadeira eséncia galaica para don Ramón. 

Os anos anteriores á sua morte, en que conta xa co unánime e xustamente 

merecido recoñecimento da intelectualidade, son, contodó, tempos en que a sua 

imaxe comeza a ser contemplada pasiva e comprensivamente por alguns sectores 

da sociedade103. O próprio "patriarca" parece sentir, dun modo ou doutro, esa sua 

102 En relación con isto serven como testemuño as propias palabras de don Ramón: "E 
doume de conta de que falo dunha Galicia lonxana, que hoxe as cousas teñen que ser doutro xeito. 
A min gostaríame unha Galicia grande e campesiña, cos seus fillos na terra, vencellados á terra; 
gostaríame unha grande república campesiña para o meu país, verdecida, nova, agromando como a 
primaveira" ( FREIXANES 1982: 37-38). 

io3 Manuel María denunciou o feito de que nos "derradeiros anos da súa vida, parte da 
xuventude chamada progresista e politizada, nen o escoitaba nen o leía [...], unha xuventude que 
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_deslocación cando di °`éste xa non é meu tempo,_ meu amigo'; aínda que o en ►han 

dunha certa esperanza as visitas da xente moza en que reverdecen as ideas que el e 

os seus compañeiros defenderan habia tanto tempo (FREIXANES 1982: 37). 

En Febreiro de 1973 unha botrasca dá no chan cunha araucária que seu pai 

plantara o dia do nacimento do fillo, un feito que é vivido polo escritor como un 

agoiro de morte104. Este mau presáxio, vai-se confirmado, en certo modo, coa 

doenza e morte da sua muller en 1975, momento a partir do cal Otero, 

profundamente deprimido e tamén enfermo, non deixa de manifestar a sua 

profunda tristeza nas entrevistas e nas cartas aos amigos105. Un ano despois, 0 10 

de Abril de 1976 Otero morre en Ourense. 

A notícia causou un fondo pesar non só no seu Ourense natal, mais en 

todo o país, de onde acudiron amigos e compañeiros para lle diceren o derradeiro 

adeus ao "patriarca" de Galiza. O galego, idioma insólito naquela época na 

litúrxia cristiá, e case tamén na actualidade, foi a língua que soou nas pedras da 

catedral de Ourense con motivo dos funerais de don Ramón, oficiados polos cinco 

bispos galegos. Por desexo seu, foi enterrado no cemitério da cidade envolveito na 

bandeira galega; a árbore con que medrou acompañouno á terra, pois o cadaleito 

en que se soterrou fora construído coa madeira da araucária que derrubara o 

vendaval. 

foi só o producto dunha moda mentras que Otero representou e representa a máis outa esencia de 
Galicia", para logo reivindicar que despois "de tantos anos ún aínda non entende como Otero [...] 
puido ser obxecto dunha marxinación tan absurda, inxusta e irracional. Marxinación e 
incomprensión, aínda viva e actuante nos tempos en que andamos [... ]" (MANUEL MARÍA 1987: 
20) 

104 A árbore derrubada como presaxio negativo para a súa vida é un elemento que aparece 
na própria obra de Otero pois, como moi atinadamente apunta Fernández Roca. (1987: 55) é 
"comnovedor ver cómo dona Emelina (na peza VII [do Teatro de Máscaras]) síntese morrer cando 
o vento derruba a carballa que ela consideraba a sua irmá, do mesmo xeito que don Ramón [...] 
presentiu a sua propia morte" cando o vendaval tira a simbólica araucaria (FERNÁNDEZ ROCA 
1987: 55). 

ios poden-se ver as cartas de don Ramón dirixidas a García-Sabell (Grial, 52: 218-221) a 
Carlos Baliñas (BALIÑAS 2001: 105-106). 
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5.1.2. Obra literária 

Eu servía, ^ nsegún dixeron, pra contar historins e pra inventar 
novelas. Fixen Xeografía e fixen Historia (OUTEIRIÑO 1975: 35). 

Ao longo da sua vida don Ramón desenvolveu unha asombrosa produción 

literaria106, que, iniciada nos anos 20 cos seus esporádicos artigos en La Centuria 

ou en EI Emigrado, da Estrada, perpetua-se até os derradeiros dias da sua vida107. 

Contodo, a sua máis intensa actividade criativa, que abranxe desde o ensaio 

histórico e xeográfico, pasando pola dramatúrxia, até chegar aos romances, sen 

esquecermos as abundantes colaboracións en xornais, revistas e toda a clase de 

publicacións periódicas ou, aínda, algunhas composicións líricas, produce-se nos 

anos anteriores á Guerra Civil. A cantidade do facer literário de Otero e a 

diversidade de temas, asuntos e xéneros que desenvolve108 nos seus textos tornan 

o señor de Cimadevila, moi xustamente, no escritor máis fecundo109 de toda a 

história da literatura do país, un auténtico "patriarca das letras galegas", tal como 

foi nomeado na derradeira etapa da sua vida. 

Neste noso elementar percurso pola sua obra optamos por dividir a 

criatividade literária en romances, ensaios, colaboracións con revistas, poesia, 

xornais, dramatúrxia oratória e, finalmente, tradución. -

Comezándomos pola sua dedicación á prosa galega, xénero que o fixo 

máis coñecido, son de salientar títulos, ora de romance curto, ora de longo, como 

106 A máis ampla e completa aproximación ao amplísimo corpus bibliográfico oteriano é a 
realizada por FERNÁNDEZ VALDEHORRAS 2001c. 

107 A sua fecundidade criativa mantén-se até o final da sua vida, pois tal "era a súa 
ferventía de escritor, que, dous días de morrer, entregaba a La Región o que quizais fose o seu 
último artigo, cinco folios en galego baixo o título "O pazo navegante", adicados a ensalza-lo viño 
do Ribeiro" (QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 31). 

108 Nas próprias palabras de don Ramón, a sua torrencial obra explica-se porque "naquel 
intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo: viaxar, botar discursos, escribir nos 
xornáis, estudar xeografia, etnoloxía, historia da nosa terra que estaba sin escribir. O que de 
ningunha maneira se podía facer era estaz calados e quedos por que o tempo, xa daquela, loitaba 
contra de nós" (FREIXANES 1982: 25). 

109 Falando da sua produción literária, manifestaba Otero: "Algúns pregúntanme qué 
libro, de todos os que escribín, me gusta máis, por cál de todos eles sinto máis cariño. Non o sei. 
Nin sequera me lembro de todo o que escribín na miña vida" (FREIXANES 1982: 37). ^ 
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Pantelas, home libre (1925), O purgatorio -de don Ramiro .(_1926), Escrito. na 

néboa (1927), Os camiños da vida (1928), Arredor de si (1930), "Vidas non 

paralelas" (1930), Contos do camiño e da rúa (1932), A Romeiría de Gelmírez 

(1934), Fra Vernero (1934), Devalar (1935) ou O mesón dos ermos (1936). 

Durante a época do franquismo publica Entre a vendima e a castañeira (1957), O 

señorito da Reboraina (1960) ou O Maroutallo (1974), alén doutras obras en 

español tais como Las Palmas del Convento (1941), Adolescencia (1944) e La 

vocación de Adrián Silva (1949)^ 10. En 1988 publica-se La fiesta del Conde 

Bernstein, un dos vários manuscritos^ ^^ que ficando inéditos tras a morte do autor, 

foron vendo a luz nestes anos. 

É mérito de Otero Pedrayo ser o grande romancista da Xeración Nós, 

tanto pola dimensión cuantitativa da sua contribución ao cultivo da prosa literária 

en galego (sen parangón entre os escritores do seu tempo ou, mesmo, actuais) 

como polo altísimo nível da sua obra dentro do panorama das letras gale ►as 

contemporáneas. Desde a época de Maxina (1880), de Marcial Valladares, ou dos 

romances de López Ferreiro (A tecedeira de Bonaval ( 1894), O Castelo de 

Pambre ( 1895) ou O niño de Pombas ( 1905)), a literatura romancesca en galego 

tiña ficádo obsoleta, escurecida polas obras líricas, non sen unha certa 

identificación destas co máis popular ou xenuíno do país. O grande labor de don 

Ramón foi, neste sentido, duplo. Por unha banda, el é o grande criador da prosa 

moderna en galego, pois o seu foi "o máis grande esforzo persoal que se realizou 

para acada-la conversión do idioma galego en língua de cultura plena e madura, 

plasmada nun pluriforme abano de realizacións" (QUINTANA/VALCÁRCEL 

1988: 31), dotando-a dunha expresividade inusual nos seus devanceiros e 

anovando-a con temas e estéticas diferentes dos desenvolvidos con anterioridade. 

En relación a isto di Anxo Tarrio que Otero pode ser considerado un renovador da 

novela do século XX, en xeral, e da galega en particular, 

^ 10 Na relación da obra narrativa publicada, Quintana e Valcárcel incluen tamén o relato 
autobiográfico A historia de un neno, editado en 1979 en Ourense polo Patronato Ramón Otero 
Pedrayo. Este texto, xunto con outros dous de carácter igualmente autobiográfico, apareceron 
postumamente ("Lembranzas do meu vivir" e"Unha confesión autobiográfica") constituen unha 
espécie de breves apontamentos do que poderian ser as suas memórias 
(QUINTANA/VALCÁRCEL 1988:216). 

^^^ Domingo Garcia-Sabell, proprietário do manuscrito orixinal, que lle fora regalado no 
seu dia por Otero, indica no prólogo que esta é unha das catro novelas que o autor escrebe en 
castelán na década dos corenta (GARCIA-SABELL 1988: 7). 
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por máis que, ben mirado, a novela gnlegn nace con el e cos seus 
compnñeiros da Épocn Nós, e polo tnnto podemos dicir que xn nace 
moderna (TARRI01988: 27). 

Por outra parte, é moi de salientar o seu esforzo sostido de cara a 

consolidar a novela como xénero narrativo entre nós, nun contexto onde o escaso 

público leitor estaba pouco ou nada afeito a ler en galego escritos que non fosen 

de carácter poético. Esta liña de actuación cumpre incardiná-la no decidido 

proxecto do seu grupo xeracional de criar unha literatura nacional, sendo el, coa 

sua extensa produción de todo tipo, quen máis decididamente traballou neste 
sentido (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 159). 

A clasificación e o estudo literário das novelas de Ramón Otero Pedrayo 

ten dado lugar a diversas panorámicas caracterizadoras en que non sempre 

coinciden as conclusións. Asi, Carvalho Calero acode á ambientación cronolóxica 
para estabelecer a división entre novelas contemporáneas e históricas 
(CARVALHO CALERO 1981: 664-674); ás primeiras pertencerian, aquelas que 
novelan "un século de vida galega ( 1836-1936) e serian Os camiños da vida, 
Arredor de si e Devalar, completadas por outras novelas e relatos (como O mesón 

dos ermos, La vocación de Adrián Silva, Adolescencia ou O señorito da 
Reboraina), as que Carvalho denomina paralípomenos e que contribuen ao 
deseño desa "pintura mural" da Galiza moderna (CARVALHO CALERO 1982: 

120-124). No grupo das novelas históricas ficarian incluídas Fra Vernero e A 
Romeiría de Gelmírez. -

Casares (1981: 96-126), pola sua parte, prefere organizar a novelística 

oteriana en obras de carácter realista^ ^'`, por unha parte e culturais, por outra. 

^ 1z Otero é un autor dificilmente clasificábel, ao non se adaptar ás tendéncias estéticas 
máis habituais no seu tempo. Incluso a discusión sobre a dialéctica romantismo-realismo, presente 
en moitas das suas obras, ten levado en moitos momentos á crítica a cualificá-lo como autor 
excesivamente romántico: CARVALHO CALERO 1974 e 1982, CASARES 1981a, etc. En 
relación con isto, e sendo totalmente conscientes de que non se poden mimeticamente transportar 
regras ou o canon estético doutras literaturas á nosa, cremos, porén, que unha revisión deste tema 
noutros contextos literários pode botar luz sobre o problema e, asi, proporcionar unha explicación 
que xustifique o peso do elemento romántico na obra de Otero. Seguindo a Antonio Benítez Rojo, 
certas características do Romantismo ( idealización da natureza ou a idealización de personaxes) 
serven aos propósitos nacionalistas mellor que o Realismo ou que outros patróns estéticos. Esta 
mesma utilización de patróns románticos en datas moi posteriores ao Romantismo europeu atopa
se na novela latinomericana de construción nacional. Un exemplo concreto poderia-se achar na 
novela histórica de corte romántico (tipo Walter Scott) que, dada a sua inclinación a facer 
reinterpretacións dos pasados eventos desde unha perspectiva moderna, permite constru'v as raíces 
da nación (BENÍTEZ ROJO 1996: 429). 
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Deste modo, - Pantelas, home libre, Os camiños da -vida, Contos do camiño e da 

rúa e O mesón dos ermos, segundo este estudioso, englobarian-se no conxunto das 

primeiras, e Arredor de si, Fra Vernero, A Romeiria de gelmírez e Devalar 

agruparian-se nos romances de tratamento cultural. 

Diferente proposta é a de Baliñas, moi ben sintetizada e confrontada coas 

anteriores por X. R. Quintána e M. Valcárcel (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 

169), quen, partindo da temática, clasifica a produción oteriana en obras que xiran 

en torno á autobiografia da Xeración Nós (Escrito na néboa, Arredor de si e 

Devalar), nas que desenvolven o"fantasioso rural" (Pantelas, home libre, o 

Purgatorio de Don Ramiro), nas que descreben as mudanzas da sociedade 

tradicional (Os camiños da vida, Contos do camiño e da rúa e O mesón dos 

ermos...), nas de temas históricos (A Romeiría de Gelmírez, Las Palmas del 

convento) ou nas que non abordan nengunha temática das anteriores, catalogadas 

baixo o epígrafe de "vária" (Fra Vernero, Entre a vendima e a castañeira e O 

señorito da Reboraina). 

Recentemente C. Ríos Panisse propuxo outra nova división da obra 

oteriana, sustentada nun critério cronolóxico, que, na sua opinión, permitiria 

evidenciar "que son factores alleos á vontade do propio creador os que 

condicionaron a súa obra en dúas etapas: a de preguerra e a de poguerra" (RÍOS 

PANISSE 1996: 31). Asi, esta crítica sinala como característica das novelas 

prévias á Guerra civil, a intención didáctica, froito dun plano que busca abarcar 

todas as épocas históricas significativas para Galiza. Fronte a esta, a novela 

posterior a 1936 seria o resultado da espontaneidade criativa do autor, sen estar 

submetida a nengun tipo de planificación. 

Como ensaista, asemade, debe-se ponderar a numerosa obra que 

deixou até a sua morte. Cunha salientábel diversidade temática, en que case 

sempre, a semellanza do seu fecundo labor literário, se tratan aspectos xerais ou 

concretos da realidade galega, discorren por esas páxinas quer traballos de 

história, quer de xeografia, ora de cultura, ora de evocación descritiva. Ao 

intelectual de Trasalba deben-se-lle textos fundamentais para a interpretación da 

história e da cultura galegas, redixidos na nosa língua ou en español, como Ensayo 

histórico sobre la cultura gallega (1933), Breve historia de Galicia (publicada en 

Chile no 1939), Vivencias, dolor y esperanza de la emigración gallega (1954), a 

dirección da monumental Historia de Galiza (saída do prelo en Buenos Aires no 

ano 1962), Galicia, una cultura de Occidente (1975), e un longo etcétera que non 

corresponde a estas páxinas percorrer con exaustividade. 
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A máis sistemática proposta de organización desa inxente matéria 

que constituen os ensaios e os traballos de divulgación e investigación de Otero 
Pedrayo é a de QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 206-217, quen dan en clasificá

la en vários subapartados, a saber: a) estudos de interpretación histórico-cultural, 
como, por exemplo Morte e Resurreición (1932); b) estudos de investigación e 
divulgación histórica, como Lecciones elementales de Historia Universal (1932); 

c) manuais e tratados de xeografia, do tipo Síntese xeográ^ca de Galicia (1926); 

d) ensaios sobre a paisaxe, por exemplo "Ensaio sobor da paisaxe galega" (1955); 

e) guías turístico-culturais, como a Guia de Galicia (1926); f) libros de viaxe, 
como Pelerinaxes ( 1928); g) biografias e semblanzas, como O libro dos amigos 
(1952); e h) traballos de crítica literária e artística, onde se pode citar a sua 
Lembranza de Goethe (1932). 

Mais, na nosa opinión e en certa consonáncia cos investigadores 

citados^ 13, este achegamento ao manancial ensaístico de Otero, difícil dada a sua 

extensión e tamén polas características intrínsecas destes traballos, non se adecua 

simetricamente a algunhas particularidade de certas obras: o libro Pelerinaxes, 

poñamos por caso, mália se tratar basicamente da lembranza da viaxe que fixeron 

no seu dia o próprio autor, Risco e Ramón Fernández-Oxea, posue numerosas 

referéncias á paisaxe humana, física ou á história e tradicións galegas relativas ao 

itinerário Ourense - S. André de Teixido, sempre co elocuente e abrumador estilo 

do autor de Trasalba. Outro libro de dificilísima clasificación é O espello na serán 

(Entre o Pedroso e o Viso) pois o estilo da prosa einpregada, a estrutura e a 

emocionada visión de Compostela que transmite situan-o nunha fronteira xenérica 

de problemática definición^ 14. 

Por outra parte, a leitura do ensaio oteriano revela a tantas veces sinalada 

auséncia dunha clara delimitación de fronteiras entre os distintos xéneros neste 
autor (CARVALHO CALERO 1975: 664) pois "non poucas páxinas das suas 

novelas están escritas en estilo ensaístico, do mesmo modo que algún dos seus 

libros de ensaio contén capítulos enteiros que son verdadeiras narracións breves" 

13 Din a este respeito: "A fecundidade e variedade de temas e facetas abordados na súa 
obra [de ensaio] fan difícil a fixación da mesma no bloque ensaístico" 
(QUINTANANALCÁRCEL 1988: 204). 

14 Sobre esta obra escribiu Carvalho Calero: "O libro é unha colección de pequenos 
estudios sobre motivos composteláns, trazados ó xeito lírico -o que non quere decir que fallen os 
rasgos realistas- isolados entre si; non organicamente trabados, senón xustapostos. En realidade, 
trátase dun poema didáctico (...) sobre Compostela, resolto nunha serie de cancións -ás veces 
disfrazadas- que visan aspectos diversos da cidade" (CARVALHO CALERO 1984: 132-133). 
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(CASARES 1981 a: _128). .Ademais, na sua obra hai claras ►oincidéncias textuais 

entre textos pertencentes a diferentes xéneros, tal e como se evidenciou na 

transcrición en paralelo de fragmentos tirados de Os camiños da vida e do Ensayo 

histórico sobre la cultura galega feita por C. Baliñas (BALIÑAS 1978-80: 42

45), onde se pode ver a case literal reprodución do seu discurso en dous contextos 

xenéricos, en princípio, tan diferenciados. 

Outro aspecto da criatividade artístico-ensaística de Otero vén-nos 

dado polas suas colaboracións, habituais ou esporádicas, en diversas publicacións 

periódicas de ámbito galego ou internacional, labor que continuou a desenvolver 

até os seus derradeiros anos. Deste modo, revistas e xornais como A fouce, as 

emblemáticas A Nosa Terra e Nós, El Pueblo Gallego, Boletín da Real Academia 

Galega, Céltiga de Buenos Aires, Galicia e Galicia emigrante, ambas tamén da 

capital bonaerense, Cuadernos de Estudios Gallegos, Posío, Quatro Ventos, da 

cidade portuguesa de Braga, Finisterre, El Correo Gallego, Grial, Heraldo ile 

Galicia, Faro de Vigo, o Universal de Caracas, o xornal xa citado La Noche, La 

Región ou Vida Gallega, entre outros moitos que se poderian expor aquí15, 

tiveron a sorte de contar con narracións, artigos, pequenos estudos, recensións, 

etc., provenientes da fértil pluma do fidalgo de Cimadevila. 

Outra faceta de singular releváncia dentro da sua traxectória literária é o 

seu labor como dramaturgo. Fronte ao escaso interese e valoración que durante 

moito tempo mereceu o teatro do noso autor (FILGUEIRA VALVERDE 1990: 

87), nos últimos anos, de máis a máis, a crítica encarregou-se de subliñar "a 

validez e actualidade da producción dramatúrxica oteriana" (SÁNCHEZ REI 

1999: 34). Neste sentido, tanto A. Marco (MARCO 1991: 24) como Martínez 

Pereiro subliñaron o carácter non espontáneo nen ocasional da criación dramática 

en Otero, que se mantén sen grandes lapsos desde 1928 (ano de publicación de A 

lagarada) até 1973 (cando aparece Noite compostelá), configurando, asi, "un 

córpus consistente e dotado dunha volumosa presenza" (MARTÍNEZ PEREIRO 

1988a: 4). Outros críticos remarcaron a liberdade do seu teatro 

15 Para unha aproximación, non exaustiva, á variedade e cantidade de publicacións 
periódicas con que Otero Pedrayo colaborou, vexan-se VV. AA. 1958: 326-340 e 
QUINTANANALCÁRCEL 1988: 204-206. É de salientar aqui, aliás, a sua constante disposición 
para escreber un artigo para calquer revista, independentemente da sona ou da calidade desta: "A 
súa disponibilidade foi sempre total para tódolos que solicitaban a súa colaboración e, así, a súa 
firma podía aparecer tanto nunha publicación cultural especializada como na máis modesta revista 
escolar, como, por exemplo, a revista Aula, que, en 1963, sacaban os alumnos do Instituto 
ourensán" (QUINTANANALCÁRCEL 1988: 31). 
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(LOURENZO/TATO FONTAÍÑA 1996: 800; LOURENZO 1990: 65) e seu o 

profundo carácter experimental pois, segundo Vieites "se hai un ámbito literário 

no que Otero mostra un pulo experimental, anovador e mesmo vangardista, ese é, 

sen dúbida, o da creación dramática" (VIEITES 1998: 7). 

A produción teatral de Otero Pedrayo cumpre inscrebé-la dentro do 

atención preferente que o grupo galeguista, xa desde o tempo das Irmandades, 

concedeu sempre a este xénero como via de difusión do proxecto cultural e 

político que eles sustentaban. A obra teatral de Otero anterior á guerra insere-se na 

liña de criación dun teatro galego, enraizado no mundo popular mais, ao tempo, 

anovador e superador dos tópicos enxebristas até aquela presentes nunha grande 

parte da produción para a escena dos nosos dramaturgos. Neste contexto redixe a 
sua primeira obra, A lagarada, cualificada por Carvalho Calero como unha 
traxédia rural de fondo dionisíaco (CARVALHO CALERO 1979: 21) e, tamén, 

concebe unha série de pezas seguindo o proxecto de Castelao de posta en marcha 

do Teatro Nacional Galego1ó; estas son as dezaseis peciñas que constituen o 
Teatro de Máscaras (1934), consideradas as "farsas máis orixinais do teatro 
galego" (LOURENZO/TATO FONTAÍÑA 1996: 778)"^. O labor teatral do noso 

autor continou tras o corte radical na vida cultural e política que supuxo a Guerra 

e, asi, até o ano 1950, don Ramón foi compondo máis textos na liña do Teatro de 
Máscaras, que foron recentemente editados (MARCO 1991). En 1952 edita-se O 
desengano do Prioiro ou o pasamento da alegria co grande auto epilogal e 
xusticieiro dos féretros de Floravia, obra escrita en clave -paródica e 
posteriormente aparecerán a Traxicomedia da noite dos Santos (1960) e Noite 

Compostelá (1973). A esta relación hai que engadir outras duas obras que foron 
editadas postumamente, O fidalgo e a noite (1979), escrita en 1970, e Rosalia 
(1985), escrita en 1959. 

O problema á hora de analisar os textos dramáticos de Otero é que, en 

certos casos, non semella absolutamente clara a teatralidade dalguns deles, o que 

^ 16 En carta do 9-V-1934, Castelao escrebe-lle a Otero: "Estóu agardando esa obra que me 
ofreciche. Eu tamén pensei outra (...) . Mándamas axiña e despóis póñome á fala contigo pra 
adaptalas. Neste vran quedará todo preparado para comenzar a tempada de inverno co teatro 
galego. Teño fe no éxito. Estóu seguro que antre tí emáis eu faremos algo bó" (W.AA. 1976: 
276). . 

^^' Estas obriñas non serian publicadas até o ano 1975. Esta publicación 
descontextualizada, en relación ao tempo de produción e á obra do escritor, é un dos factores 
considerados determinantes do descoñecimento por parte do grande público da dramatúrxia de 
Otero (LOURENZO/TATO FONTAÍÑA 1996: 777). 
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ten levado á crítica a considerar unha parte da-dramatúrxia oteriana máis que 

como pezas teatrais como obras relacionadas co mundo dramático. Neste sentido, 

para resolvermos esa contradición valorativa, coidamos moi axeitada a proposta 

de clasificación de Carlos Paulo Martínez Pereiro ao estabelecer dous grandes 

tipos de textos (ou proxectos) dramáticos oterianos: a) os parateatrais, quer dizer 

os concebidos desde a sua perspectiva puramente espectacular e b) os 

paraliterários, con menor virtualidade teatral e concebidos para seren lidos 

(MARTÍNEZ PEREIRO 1988a: 2-3). Por último, non podemos deixar de 

mencionar que a cuestión da escasa delimitación dos xéneros na obra literária de 

Otero^^g evidéncia-se, mais outra vez, através da sua dramatúrxia (FERNÁNDEZ 

ROCA 1987: 49; ROMERO 1992: 35) pois nela aparecen textos dramáticos que 

incluen fragmentos narrativos ou líricos fronte a outros textos, pertencentes a 

outros xéneros, que apresentan elementos teatrais^ 19 (MARCO 1991: 25-26). 

A lírica foi outro dos xéneros que cultivou Otero Pedrayo, nón 

unicamente en galego mais en varios idiomas europeos120. Unicamente nos deixou 

un poemário publicado, Bocarribeira. Poemas pra leer e queimar ( 1958), embora 

haxa máis poesias do autor dispersas en revistas, xornais ou nalgunha antoloxia 

moderna12^, alén de certos poemas ainda hoxe inéditos. A magnitude da sua obra 

narrativa e ensaística, e o desdén que Otero sentia polos próprios versos asi como 

as reiteradas negativas cando alguén lle pedia autorización para publicá-los 

(LOSADA 1987: 47), ten agochado "a faciana poética do escritor, que tamén era 

[...] un afervoado leitor de poesía" (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 200). Nos 

versos oterianos concorren temas e rexistos de moi diverso carácter, desde a 

inspiración neopopularista, á culturalista, pasando pola influéncia do seu moi 

admirado Pondal (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 201). Carvalho Calero, 

notando outra vez a imprecisa delimitación dos xéneros en Otero, dixo da sua 

"g Espallados pola sua obra, poden-se atopar textos que poden ser considerados como 
esbozos de textos dramáticos. Por exemplo, en O espello na serán, poderian citar-se: "1823. 
Comed.iola", "Na noite nai do abrente" e"O diálogo de Merlín e a raíña Lupa" (MARTÍNEZ 
PEREIRO 1988a: 7). Marco inclue tamén "Conversas no soportal" e"Don Pazo e Misia Salomé" 
(MARCO 1991: 24). 

19 Isto ve-se, por exemplo, en textos narrativos concebidos teatralmente, como é o caso 
do conto "O fidalgo" incluído en Contos do camiño e da rúa. 

120 "Otero foi poeta e non só en galego, pois publicou versos en castelán, en latín, alemán, 
francés, portugués e noutras linguas" (QUINTANANALCÁRCEL 1988: 199) 

12' Unha destas escolmas é a de FERNÁNDEZ DEL RIEGO 1955. Aliás, hai tamén 
algunhas poesias igualmente inéditas até ese momento no monográfico de Grial, 52, dedicado ao 
escritor ourensán (W. AA 1976: 207-216). 
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poesia que "non se diferencia da súa prosa senón polo feito de estar versificada" 
(CARVALHO CALERO 1981: 678). Por outra parte, nas páxinas procedentes da 

criatividade de don Ramón, en prosa ou en verso, fica sempre latente un profundo 

lirismo, unha imaxe poética do que escrebe, independentemente da modalidade 

xenérica que lles der forma e estrutura ás suas palabras. 

Non menos interesantes resultan as suas cualidades como orador, 

desenvolvidas ben nas campañas eleitorais do tempo da República, ben como 

deputado en Madrid. Xa fora como protagonista atentamente escoitado nas 

numerosas conferéncias que pronunciou ao longo da sua vida, xa desde a tribuna 

universitária, ou, inclusive, nas tertúlias e sobremesas rodeado de compañeiros e 

amigos, a sua arte oratória causou sempre unha enorme admiración e fascínio 

entre o seu público, tal como se aprécia en todas as referéncias á cuestión feitas 

por amigos, biógrafos ou, simplesmente, polos que nalgun momento foron alunos 

ou público. O fascínio do seu verbo tiña moito a ver coa orixinalidade dos seus 

discursos, coa paixón que era quen de transmitir para alén do grande poder 

suxestivo que tiñan as imaxes que el criaba, pois: 

O que nos grnndes oradores clásicos era nrte e mesmo artificio, en 
Otero convertínse en paixón, emoción, tremor humnno, abundancia 
cordinl. Nunca seguiu as pautas clásicas do discurso mnrcadas pola 
preceptiva. Falabn sempre improvisnndo: unhn palabrn chamada pola 
outra e unha metáforn anudábase coa seguinte. Álvaro Cunqueiro dicía 
que Otero, cando se poñía a falar, facía como o Miño- no inverno: 
remataba sempre desbordándose (MANUEL MARÍA 1987: 20). 

Hai quen chegou a afirmar, como R. Piñeiro, que foi neste campo onde o 

polígrafo ourensán máis contribuiu á restauración cultural de Galiza (PIÑEIRO 

1958: 193-194), ao ser o xénero onde Otero podia desenvolver ao máximo as suas 

potencialidades: unha "extraordinaria [...] capacidade de espresión verbal, coa 

que acada toda a prodixiosa fluencia da espontaneidade subxectiva", "un curso 

libre das asociacións que van xurdindo na súa mente" e un "lirismo inesgotábele", 

trazos todos eles, aliás, que tamén definen en boa medida o seu particular estilo 

literário^'`2. Porén, a sua enorme capacidade oratória semella que acabou por 

volver-se case en contra do escritor pois, segundo explica Carvalho Calero nunha 

iZZ 
Di tamén R. Piñeiro "Pódese afumar que nos tempos modernos non contou a língoa 

galega con un orador comparábele a Otero Pedrayo. Certamente foi il quen a consagrou e a 
prestixiou [...]. Ó mesmo tempo que esto, en realidade representa o exemplo máis sobranceiro de 
ora^oria galega. Non soio galega polo idioma senón tamén pola sustanza espresiva" (PIÑEIRO 
1958: 194). 
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entrevista, no tempo da.ditadura_habia_moita xente_que `°prefería escoitá-lo a lé-1o,. 

xa que o primeiro exixia menos esforzo que o segundo" (FERNÁN-VELLO 

/PILLADO 1986: 204205). 

Ficaria incompleta esta panorámica intelectual de Otero Pedrayo se non 

fixésemos referéncia ás traducións que realizou, aínda que non sexan moi 

numerosas, aparecidas, principalmente, nas revistas de preguerra, como Nós. 

Merece especial mención, no entanto, a sua tradución123 parcial do Ulysses de 

Joyce en 1926, fito que constitué un verdadeiro acontecimento no mundo das 

letras ibéricas por ser o galego a primeira língua peninsular para que se verte a 

obra do inmortal irlandés. Debemos entender isto, alén de como máis unha 

evidéncia do polifacetismo do escritor, como outra proba da sua permanente 

vontade de aproximar Galiza ao contexto cultural europeo que, naturalmente, lle 

era próprio. Con esta tradución non se trataba "somentes de acceder á lectura do 

Ulises, moi difícil naquil intre senón do feito de se prantexar a súa divulgacióti i 

espallamento pola cultura galega" (MARIÑO 1976: 246). 

Mais mália ter cultivado todas as canles expresivas formais, e apesar 

de nos legar unha obra única pola sua orixinalidade, calidade e extensión, a sua 

recepción por parte do público e a sua consideración como un ponto de referéncia 

fundamental da nosa literatura non decorren na proporción que seria esperábel a 

respeito da produción artística. Por unha banda, ten-se aludido á teórica 

"dificuldade" de leitura da sua obra, xustificando-se esta opinión no feito de 

moitas de as súas obras exixiren do leitor un esforzo suplementar para conseguir 

unha perfeita comprensión do texto, dadas as numerosas referéncias e metáforas 

eruditas de que se serve o fidalgo ourensán. Isto seria a explicación de que Otero 

non se tivese convertido nun autor tan popular como puideron se-lo Fole ou Neira 

Vilas, cuxas escritas e estilos respectivos están máis perto da coloquialidade oral 

do que a do noso escritor. 

Por outra, as circunstáncias históricas, en que debe salientar-se a 

quebra do proceso político-cultural iniciado coas Irmandades e con Nós que 

supuxeron os anos da Guerra e os primeiros da posguerra, xogaron en contra do 

autor de Trasalba, xa que as novas edicións das suas obras anteriores á contenda 

civil tardarian bastantes anos en voltaren a aparecer polas librarias (Arredor de si 

123 A versión de Otero aparece en 1926 baixo o título "Ulysses (Anacos da soadísema 
novela de James Joyce postos en galego do texto inglés por Ramón Otero Pedrayo)" (Nós, 32: 3
11) 15. A obra de Joyce saíu do prelo no ano 1922 e a sua primeira tradución ao francés, lingua en 
que adoito lian os homes de Nós, é a de Larbaud, datada en 1929. 
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en 1970 e Os camiños da vida en 1973). Esta dificuldade real para acceder á sua 

obra, ao seren moitos, ademais, os textos que fcarian sen reeditar até hai moi 

poucos anos, explica, polo menos en parte, como un escritor considerado un 

"clásico" das nosas letras segue a ser relativamente descoñecido entre o público 

que é leitor habitual en galego. 

Do punto de vista da influéncia literária, a sorte de don Ramón tampouco 

foi a que, case por lóxica, seria de agardar, pois segundo afirmou Carvalho Calero 

referindo-se á sua prosa: "curiosamente, Otero como narrador non creou escola. 

En ocasións imítase o seu énfase romántico ou barroco; pero a súa forza creadora 

de sustancia novelística non tivo sucesión" (CARBALLO CALERO 1981: 674). 

En ocasións, ten-se sinalado como herdeiro da sua influéncia literária, polo menos 

nunha parte da sua obra a X. L. Méndez Ferrin, un autor que, desde sempre ten 

manifestado unha grande admiración tanto pola figura, como pola obra do autor 
de Trasalba1z4 . 

'z4 Cf. SALGADO/CASADO 1989. 
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5.1.3. Interrelación entre os xéneros na obra de Ramón Otero Pedrayo 

Tal e como se foi vendo ao longo das páxinas precedentes, resulta xa unha 

afirmación consolidada a dificuldade dunha clara delimitación de fronteiras entre 

os distintos xéneros125 na obra deste autor. Este aspecto ten sido reiteradamente 

posto de relevo pola crítica, sobretodo, á hora de falar da permeabilidade entre os 

discursos narrativo e ensaístico en Otero pois "non poucas páxinas das suas 

novelas están escritas en estilo ensaístico, do mesmo modo que algún dos seus 

libros de ensaio contén capítulos enteiros que son verdadeiras narracións breves" 

(CASARES 1981 a: 128). Ademais, na sua obra aparecen claras coincidéncias 

entre textos pertencentes a diferentes xéneros, tal e como se evidenciou na 

transcrición en paralelo de fragmentos tirados de Os camiños da vida e do Ensayo 

histórico sobre la cultura galega feita por BALIÑAS 1978-80: 42-45, onde se 

pode ver a case literal reprodución do seu discurso en dous contextos xenéricos, 

en princípio, tan diferenciados. Este aspecto é sinalado tamén por R. Mariño, ao 

comentar as múltiples versións literárias e ensaísticas nas que glosa un mesmo 

tema, citando ►omo exemplo o que acontece en Os camiños da vida (MARIÑO 

PAZ 1990: 52-57) ou a reutilización que Otero fai na novela A romeiria de 

Gelmírez de elementos tirados dun estudo sobre o bispo santiagués que el mesmo 

preparara para o Seminário de Estudos Galegos e que, moitos anos máis tarde, 

volverá utilizar para outro traballo sobre o mesmo tema126 (MARIÑO PAZ 1993: 

10-11). 

Hai, pois, intertextualidades xenéricas constantes que non mínguan a 

validez das obras mais que levan, nalgúns casos, a non termos unha idea clara de 

en que xénero deben ser incluídos determinados textos. 

izs Para unha revisión sobre o estado da cuestión cf. QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 
195. 

izb Estes materiais serian reutilizados por Otero para a elaboración dunha biografia sobre 
o bispo compostelán, titulada Gelmírez o el genio afectuoso, creador y humorista del tiempo 
románico. Vida y glosas a su vida, que o autor apresentou a un concurso convocado pola editiorial 
barcelonesa Aedos en 1951. O texto non resultou gañador e ficou inédito até a sua edición pola 
Xunta de Galicia en 1991 (OTERO 1991). Existe unha versión para o galego: OTERO 
PEDRAYO, R. (1993): Xelmírez ou o xenio afectuoso, creador e humorista do tempo románico. 
Vida e glosas á súa vida, V igo, Galaxia. 
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Tamén Carvalho Calero subliñou reiteradamente este aspecto da auséncia 

de delimitación xenérica precisa (CARVALHO CALERO 1975: 664), poñendo-o 

en relación coa singular capacidade e formación literária do autor. Carvalho 

insiste, aliás, no carácter de escolla estilística cando escrebe que Otero "nega a 

delimitación rigurosa dos xéneros literarios. É o tipo de escritor disponíbel para 

calquer empresa, preparado para a literatura en xeral, que pode abordar calquer 

xénero e mesturalos todos" (CARVALHO CALERO 1981: 664). Esta afirmación 

é coincidente coa expresiva imaxe fornecida por M. Dónega: 

E é que á vida e máis á obra oteriás acáelles pintiparadamente a 
coñecida figura do queipo das cereixns: apañas unha e, atrás dela, 
veñen outrns moitas ensnrilladas (^ÓNEGA 1981: 14). 

Neste sentido, mais desde unha perpectiva rigorosamente crítica, Carvalho 

establelece unha relación directa entre a non diferenciación tallante entre os 

xéneros literários e a substancial unidade ideolóxica do discurso de Otero: 

A romoria de Xe/mírez, Las pa/mas del convento, Os comiños do 
vido, Ado%scencia, De/ noviciodo o/ Ateneo, Arredor de si e Devo%r 
constituen os elos principais dun ciclo de novelas que é como a versión 
poética de expresión ensaística da concepción da historia e da cultura 
gnlega exposta por Otero nun dos seus máis importantes libros, o 
Ensaio... (CARVALHO CALERO 1977: 136). 

[os seus romances son] umha espécie de discurso histórico
literário sobre a Galiza inteiramente paralelo ás sistematizaçons que 
se contenhem nos livros e nrtigos de carácter científico do nosso 
nutor. Toda a obra de Otero tem como objecto a Galiza, e a Galizn é o 
protagonista dns suas narrnçons -como tnmén, de por parte, da sua 
dramatúrgia e a sua lírica (CARVALHO 1989: 238). 

Na liña de Carvalho, tamén Aurora Marco, insiste na dificuldade de 

delimitación de xéneros, cando falando do teatro de Otero, afirma: 

Non seria doado entender a dramatúrxia oteriana senón a vemos 
como unha parte dese todo harmónico que constitui o mundo de 
Otero, ese mundo recriado nos romances, nos contos, nos ensnios, nos 
artigos... en toda a sua obra, dificilmente delimitável en xéneros 
literários pero caracterizndn por unha grande unidade. En muitos dos 
ensnios nchan-se as claves que vnn permitir a comprensión dese 
extrnordinário mundo, mesturado de elementos realistas, románticos, 
simbolistas, fantásticos (MARCO 1991: 24). 
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- O carácter profundamente unitário da-obra-oteriana, visíbel_na_reiteración 

de certos tema► através dos distintos xéneros, é tamén subliñada por Carlos Paulo 

Martínez Pereiro127: 

É evidente, ademais, que poderíamos considerar n Otero autor 
dunha tínica obra (nn que se integraria tamén a dramatúrxin), fóra de 
clnsificacións xenéricas ou de etiquetas literúrins, (...) estabelecendo 
relacións que crian un mannncial prnticamente ine►gotóbel de 
significncións e asociacións. Son todos estes elementos os que 
explicnn as contínuns recorréncins e traslacións (de textos, de 
situacións, de personaxes, etc.) que se producen dunhas obras parn ns 
outras (MARTÍNEZ PEREIRO 1988n: 5). 

Pode-se afirmar, pois, que a sua obra é un todo homoxéneo, unha única 

estratéxia textual, repetida unha e outra vez ao longo da sa sua extensa produción 

literária, sen que teña demasiada releváncia funcional a división en xéneros. Isto é 

un fenómeno que podemos observar na produción de moitos dos escritores deste 

tempo, pois segundo G. Sanmartin: "foi precisamente o afán pedagóxico, 

didáctico de moitos intelectuais deste período, o que os levou a manexar 

diferentes códigos, mesturando xa non só ensaio e literatura, senón tamén política 

e literatura" (SANMARTIN REI 1996: 817). 

Otero, como todos os representantes de Nós, atopa no ensaio o molde ideal 

para expor a sua ideoloxia e para plantexar o proxecto de construción nacional 

(con toda a complexidade conceptual que este contén) en todas as suas 

dimensións: históricas, políticas, xeográficas, culturais, etc, mais resulta evidente 

que o ensaio, polas suas características, é un xénero menos asequíbel para a 

xeneralidade dos leitores. Por mor disto, Otero, facendo gala tamén das suas 

extraordinárias cualidades criativas, recorre ao xénero da novela ou ao do relato 

breve para facilitar a transmisión dese proxecto ideolóxico e estendé-lo asi a un 

público máis amplo. 

Este fenómeno non é exclusivo do espazo cultural galego senón comun a 

todos os contextos de literaturas emerxentes onde a función didáctica e as 

127 Este crítico pon de relevo o paralelismo existente (en canto ao tema.desenvolvido) 
entre dous textos pertencentes a dous xéneros ben diferenciados, neste caso unha peza de teatro e 
unha novela: "Pode-se dizer que a Traxicomedia da Noite dos Santos ocupa, dentro da dramatúrxia 
oteriana, o mesmo papel central con relación ao nóstos, á volta á Pátria, que Arredor de si, dentró 
da sua narrativa" (MARTÍNEZ PEREIRO 1988b: 1). . 
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necesidades pedagóxicas aparecen intimamente misturadas cos procesos de 

autonomización do discurso literário128. 

Por outra parte, este aspecto da non distinción entre xéneros, coidamos 

nós, é un trazo de modernidade ligado á ruptura da forma e á procura e 

investigación de novos camiños para a narrativa practicada polos movimentos 

renovadores da novela de princípios de século. Un proceso verbo do cal monstra 

a sua consciéncia o próprio autor ao afirmar que "o derrubamento das fronteiras 

entre os xéneros só proba a súa artificiosidade" (OTERO 1984: 276). 

Neste sentido, a afirmación de Otero Pedrayo parece ir ao encontro dos 

ataques de B. Croce nos fins do século XIX e o dealbar do século XX ás teorias 

dogmáticas e naturalistas de Brunetiére a respeito dos xéneros; en certa maneira, 

poderia-se dicer que as modificacións a que Otero Pedrayo submete os chamados 

"xéneros naturais" (lírica, épica e dramática) e os diferentes subxéneros (os 

procesos de declínio, emerxéncia e modificación dos xéneros) "resultam da 

dinámica do sistema literário, na dinámica típica de um sistema aberto, isto é, 

conexionada com a dinámica de outros sistemas semióticos e, em última instáncia, 

com a dinátnica do metassistema social" (AGUTAR E SILVA 1982: 386). 

Quer dicer, o estudo pormenorizado dese esbatimento das fronteiras 
xenéricas (estudo que non é obxecto desta tese) seria de capital importáncia para 

entendermos a formación e evolución do sistema literário galego ao que Otero 

Pedrayo contribuiu de maneira decisiva, e permitiria tamén comprendermos a 
inserción da escrita oteriana nunha dinámica de modernidade que alguns 
pretenden negar. 

128 A este respeito H. Riaúsova afuma que: "a alteraçáo na `hierarquia dos géneros' e a 
apariçáo dos novos géneros `operativos' (sobretudo crónicas de acontecimentos, e também 
investigaçóes sociológicas, memórias, depoimentos) chamados pelo estudioso cubano Roberto 
Fernández Retamar `géneros de serviço' ou `testemunhos de contemporaneidade' sáo igualmente 
característicos das literaturas de Angola, Moçambique e Cabo Verde e servem de prova do carácter 
total do processo de surgimento de um novo género misto ou h^brido nestas literaturas" 
(RIAÚSOVA 1986: 104). 
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6. O PROCESO DE FICCIONALIZACIÓN DA HISTÓRIA NA 
NARRATIVA DE RAMÓN OTERO PEDRAYO 

Comment établir I'histoire d'une continuité á 
travers les áges? Comment écrire le Bi/dungsromon 
dont la nation serait le personnage principal? 
(THIESSE 2001: 136). 
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6.1. Introdución: Literatura, História e construción nacional 

A través dos noso► autores do XIX129 podemos revisar a íntima relación 

entre Literatura e História e o lento proceso de afastamento entre estes dous 

xéneros. Naquela altura, como xa se dixo, non eran as fronteiras entre eles tan 

nítidas como hoxe podemos crer, non representando para os receptores 

contemporáneos nengunha transgresión excesiva uns textos historiográficos, como 

por exemplo, os de Benito Vicetto que apresentaban o relato histórico como un 

produto da imaxinación130 e como o resultado final dunha série de conxecturas 

sobre a constitución e desenvolvimento dos povos13^. 

Coma no resto de Europa (e tamén en América), o proceso de 

consolidación dunha historiografia asentada en métodos "científicos", baseada na 

consulta e interpretación de documentos e contrastada con dados reais e non 

imaxinados, é lento e desenvolve-se especialmente ao longo do XIX132. Este 

proceso pode ser exemplificado perfeitamente, entre nós, através da obra de 

Manuel Murguia. Este erudito configura a sua obra como un relato histórico 

cronolóxico, sistematicamente secuencial; os seus "son os primeiros pasos dun 

historiador profesional" (VILLARES 1997: 147) pois é o primeiro que comeza a 

facer referéncia ás fontes e aos arquivos consultados. Contodo, segue a conceber o 

129 Nesta altura, coidamos que é pertinente facer unha pequena reflexión a respeito do 
noso interese pola obra dos historiadores galegos do século XIX que utilizaron o español como 
língua veicular da sua escrita. Ainda que partimos da base que literatura galega é unicamente 
aquela redixida en galego e que, en consecuéncia, os textos tanto novelísticos como literários 
escritos en español deben ficar fóra do que, estrictamente, é o ámbito da nosa análise, pensamos 
que cumpre non esquecer cal era a situación sóciolingiiística no noso país na metade do século 
XIX, asi como o contexto literário no que se desenvolveu o labor das e dos autores galegos deste 
tempo. Neste sentido, parece-nos necesário ter en conta a produción que, especialmente en certos 
xéneros (como o ensaio, a história, o xornalismo, etc), se exprimiu en español. Ademais, na nosa 
opinión, ignorarmos a literatura escrita en español polos nosos escritores durante o século pasado 
levaria-nos a descoñecer unha parte do panorama do noso sistema literário. 

i3o " 
(• ) lo c^nci al ara escribir la historia de un ueblo no son los datos; lo rmci al esP P P P P P 

la imaginación. De las cien condiciones que debe poseer un historiador, las noventa y nueve deben 
ser imaginación, la otra lo demás (...)" (VICETTO, B.: Historia de Galicia, VII, Lugo, 1874, 239). 

13^ Benito Vicetto afirma: "(...) vamos a escribir lo que creemos que constituye la historia 
de Galicia..."(Ib.: 45). 

i3z Sobre este aspecto vexa-se BERAMENDI 1995 e VILLARES 1997: 137-150. 
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feito de escreber história como un traballo literário133 (algo que ainda aparecerá en 

López Ferreiro), o que para os seus coetáneos ñon resultaba dé ningun módo 

problemático. 

Ademais (e aqui a nosa situación, coma a de outras nacións sen governo de 

seu, apresenta máis semellanzas co que acontecia en.América que coa situación 

das nacións-estado europeas) existian grandes lagoas no referido a dados 

históricos concretos (auséncia de arquivos, materiais incompletos e non 

catalogados, etc) que ainda facian máis comprensíbel a necesidade de "inventar" 

invocada en Chile por Andrés Bello ou na Galiza por Benito Vicetto. Ao igual que 

os historiadores americanos ou os doutras nacións europeas que nese mesmo 

contexto histórico están a reclamar a sua existéncia, as escritoras e escritores 

galegos son plenamente conscientes de que a historia "real" é aquela que se conta 

e que a memória se construe13a 

Asi pois, situados os nosos historiadores do XIX nun contexto en que nt^n 

existia nengun tipo de conceptualización sobre Galiza e convencidos da 

necesidade de dotaren o seu país dun conxunto de referentes simbólicos e 

materiais que lles permitisen afirmar a singularidade deste, comezan por organizar 

os materiais que lles van permitir enunciaren un discurso histórico próprio; un 

discurso, aliás, inexistente, pois até daquela apenas existia algo máis que crónicas 

locais ou materiais fragmentários, sen nengun tipo de conexión ente si. 

Tanto os redactores de textos historiográficos como os seus 

contemporáneos do Rexurdimento eran conscientes de que o labor de 

investigación e composición da História própria tiña un valor que sobardaba, con 

moito, o seu xa grande mérito desde o ponto de vista científico ou, mesmo, do 

estritamente literário. Todos eles sabian o que, naquel contexto, representaba a 

posesión dunha história de seu, pois o feito de demonstraren a existéncia dunha 

dinámica histórica própria (con devanceiros ilustres e momentos gloriosos, 

ademais) era condición prévia e sine qua non para poderen afirmar a identidade 

diferenciada da Galiza. 

^33 Cf. VILLARES 1997: 147. 

i3a "A I'aube du XIX° siécle, les nations n'ont pas encore d'histoire. Méme celles qui ont 
déjá identifié leurs ancétres ne disposent que de quelques chapitres incomplets d'une narration 
dont 1'essentiel est encore á écrire. A la fin du siécle, elles sont en possession d'un récit continu 
qui retrace un long cheminenement don't le sens, malgré toutes les vicissitudes, tous les obstacles, 
est donné par le génie national. Histoire achevée si la nation a accédé á son indépendance, histoire 
que annonce un prochain avenir radieux si le combat pour la liberté est encore á mener" 
(THIESSE 2001: 133). 
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Como xa foi abondosamente sinalado polos estudiosos da obra destes 

autores, tanto Murguia como Vicetto conceben o seu traballo de historiadores 

como unha obra de exaltación do espírito pátrio, pois pensan que a História debe 

servir como instrumento de reivindicación. A História vai ser concebida, 

fundamentalmente, como ferramenta emancipadora de Galiza pois, através da 

descrición dos elementos constitutivos da nosa identidade pon-se o acento 

naqueles trazos que poden servir para estabelecer o"referente de oposición" 

fronte a España ( reivindicación das orixes célticas, aportacións suevas, etc). Deste 

xeito, a História configura-se como meio de afirmación do feito diferencial galego 

(VILLARES 1997: 144), moi especialmente através da obra de Manuel 

Murguia135. A sua obra representa o cume, mais tamén unha verdadeira 

superación desta primeira etapa da historiografia galeguista, posto que Murguia 

vai ser: ^ 

(...) o primeiro dos teóricos sistemáticos do galeguismo. 
Combinando historicidade e etnicidade (céltica) elabora o concepto de 
óalicia-nación como núcleo articulador do discurso galeguistn 
(BERAMENDI 1995: 202). 

Neste sentido, pode-se afirmar que este autor concebe o seu labor de 

historiador como un proxecto de coesión colectiva arredor de proxectos políticos 

progresistas e posteriormente rexionalistas (VILLARES 1997: 148)136 

É precisamente este aspecto do discurso dos seus Precursores un dos que 

máis influéncia vai exercer sobre os integrantes do movimento galeguista, de 

modo que estes o van incorporar, apenas con certas actualizacións, ao seu próprio 

proxecto, desenvolvendo-o tanto nos textos teóricos como nos estritamente 

literários. 

i3s Cf. MÁIZ 1999; RABUNHAL 1999. 

136 Isto evidéncia-se no remate da introdución á sua Historia, un texto no que se poden 
achar enormes coincidéncias con certos aspectos do discurso desenvolvido por Rosalia de Castro 
no prólogo de Follas Novas e que constitue unha proba máis da interrelación entre os xéneros e da 
unicidade do discurso ideolóxico dos integrantes do Rexurdimento: " Y vosotros, humildes tribus 
de labradores y marineros cuyas pobres viviendas acabamos de visitar, vosotros entre quienes 
nacimos y para quien escribimos este libro que tanto tiempo tadaréis en leer, si por ventura sale de 
entre vosotros el bardo misterioso que debe celebrar vuestras sencillas epopeyas que nuestro 
nombre resuene en el primer verso por el amor y compasión que os tenemos, porque somos de los 
que más esperan de vosotros y porque os anunciamos que siendo verdad que Dios reparte sus 
dones con admirable equidad a vosotros toca imprimir un movimiento de vigor y actividad a estos 
pueblos decrépitos" (MiIRGUTA, M.: Historia de Galicia,I, Lugo, Soto Freire, 1865 Lugo, XXV). 
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Un exemplo da opinión que á elite galeguista lle merecen as ideas de 

"construción nacional" presentes na obra dos escritores do XIX, atopamo-la no 

discurso de entrada na Academia Galega que, en 1931, pronúncia Otero Pedrayo: 

Por algo os poetas e historiadores do tempo románteco espertaron 
a concenza do verdadeiro ser da Galiza. Entón o trabnllo arqueolóxico 
non pasaba npenas dos mnrcos romanos, os estudos etnogrófecos non 
adequiriran o desenrolo d'hoxe, un pasado episódico aindn botaba 
sombras noxentas d'onte tiróneco sobre n interpreitación da histórea, 
da arte, do dereito da xeografía humán, do tema de Galiza. Eles 
aduviñaron certeiramente porque tiñan ollos pnra considerar o 
concencia galega. Añudaron o /eif-motiv crebado, souperon precurar 
as correntes escondidns do río hestórico, fluente e romoroso, da nosa 
persoalidade. O Romantismo extranxeiro fixolles atopar un sentido 
galego do vivir. Hoxe as cencias millor artelladas, confirman o xenial 
sentir dos Precursores (OTERO 1931: 26) (Os subliñados son nosos). 

Neste mesmo discurso Otero pergunta-se: 

CCóles son ns causas d'iste rexurdimento? Gnliza volvéu a sentir a 
presencia dn sua persoalidade, sustantiva e inmorrente. (...) Cando 0 
Romantísmo afondou as perspeutivns, os homes de sentimento 
descubríronse n sí mesmos o decntarse do seu ser galego. (...) Mediron 
a súa tremendn responsabilidade. Os homes da culturn foran os 
responsables do grnn pecado. Outros homes da cultura debían, pol-o 
pro^io esforzo, redimilo. Ernn poucos, febres, mozos, desprezados. 
(...) Mais os millores d'eles tiveron fé e afirmaron no futuro a chegada 
dos tempos (OTERO 1931: 46-48). (Os subliñndos son nosos). 

Na sua resposta a este discurso, Vicente Risco, a respeito da necesidade de 

estudar aos nosos clásicos, afirma que este é: 

(...) un labor preciso no noso tempo, un labor que compre para 
estabrecel-n continuidade do noso trabnllo co-a era dos Precursores, 
prn entrar fondo na y-alma da nosa Terra (OTERO 1931: 215) (O 
subliñado é noso)137 

En relación ao valor coesionante e integrador da obra de Murguia vexa-se tamén MÁIZ 
2000. 

137 Neste mesmo discurso de resposta, Risco volve insistir na conciéncia de continuidade 
que eles teñen a respeito dos princípios ideolóxicos que guiaron o Rexurdimento. Comentando as 
ideas expostas por O[ero, afirma: "[Otero] Sabe o que significa para Galiza o movemento 
romántico, qu'espertou a y-alma adormentada da nosa Pátrea. (..) E a figura misteriosa d'Antolín 
Faraldo, verbo e alma da Revolución galega de 1846, o home que d'unha vez pra sempre 
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A continuación do traballo do XIX será levado adiante polo grupo Nós e o 

Seminário de Estudos Galegos, mantendo no esencial aquela filosofia 

emancipadora e reabilitadora da cultura galega baixo a que fora concebido o labor 

de criación dunha conciéncia histórica na Galiza. Este grupo de intelectuais será 

quen asuma o papel de elaborar o discurso histórico que ao noso país lle cumpria 

e, á vez, de popularizá-lo, na medida do posíbel, tendo en conta a complexa 

problemática que rodeaba a sua recepción. 

Segundo, J. G. Beramendi, a historiografia galeguista desenvolve-se desde 

c. 1840 a 1940 en íntima conexión coa evolución do seu causante, quer dicer, do 

movimento de reivindicación nacionalista, e"xera unha(s) visión(s) do pasado do 

país das que as características, tanto as permanentes como as variables, se 

explican polas súas funcionalidades ora para o conxunto do galeguismo, ora para 

algunha das súas tendencias internas" (BERAMENDI 1995: 201). 

Para todo o conxunto dos galeguistas, a historicidade vai funcionar 

segundo un dobre critério lexitimador; en primeiro lugar, opera como critério 

sustentador da verdade da existéncia da nación galega e, en segundo, actua como 

un dos fundamentos principais da lexitimidade das reivindicacións nacionais e do 

próprio movimento nacionalista (BERAMENDI 1995: 201). 

Como lóxica consecuéncia, as elites galeguistas van asumir como unha 

prioridade absoluta para a consolidación das teses nacionalistas e para a sua 

difusión entre sectores cada vez máis amplos, a delimitación e popularización da 

História do noso país138. Asi, sendo absolutamente conscientes da importáncia da 

conformación e/ou difusión do discurso histórico, tanto os autores que poden ser 

considerados estritamente como historiadores, como moitos outros intelectuais 

descobríu o nacionalismo galego, como que nós non temos outra cousa que facer que repensar o 
qu'il pensou (...), exerce unha atracción extraordinaria sobr'Otero Pedrayo" (OTERO 1931: 212) 
(O subliñado é noso). 

138 J. G. Beramendi subliña o notábel retroceso historiográfico que se produciu neste 
período en relación a Murguia. "Dáse a paradoxa -só aparente- de que a historiografia galeguista 
afiíndese en calidade e cantidade xusto cando máis se recurre á historria para xustifica-lo divino e 
o humano. Isto recoñéceo o propio Risco no seu limiar á Historia sintética de Galicia de Ramón 
Vilar Ponte, a única que o nacionalismo dá á luz entre 1916 e 1936. (...) Para todos eles un bo mito 
fundacional ou unha epopeia nacional convincente valen máis que cen teses doutorais" 
(BERAMENDI 1995: 204). Coincidimos na cualificación de "aparente" para ese paradoxo que 
indica o autor do texto pois consideramos que unha boa parte do discurso histórico desenvolvido 
polos autores da época que estamos a analisar se atopa exposto en textos que non se corresponden 
co que habitualmente se define como "historiografia" ou traballo dos "verdadeiros historiadores". 
De calquer modo, os froitos do traballo do grupo galeguista neste campo verán-se nas actividades 
e nas publicacións levadas adiante polo Seminário de Estudos Galegos (VILLARES 1997: 159-
I 63). 
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ligados ao mundo da cultura, delimitarán várias liñas de actuación en relación a 

este tema: 

• Elaboración dun discurso histórico nunha dinámica própria e interna, 

quer dicer, non suxeito a critérios tomados doutra ► historiografias xa 

asentadas. 

• Elaboración de referentes culturais, políticos e míticos próprios. 

• Selección dos temas, mitos, personaxes, etc. susceptíbeis de 

popularización e difusión. 

• Configuración dun discurso enaltecedor do próprio e superador do 

autoódio en todos os seus aspectos. 

Estas liñas de actuación, claramente incardinadas, como xa se dixo, dentro 

dun proceso de construción da memória e do discurso histórico próprio, van-se 

concretizar en todo tipo de textos (novelas, narrativa breve, teatro, ensaio...), uns 

textos que van estar caracterizados polo seu ton didáctico e polo esencial 

protagonismo que dentro deles ostenta a exposición do proxecto identitário. 

Neste sentido pode-se afirmar que os nosos escritores da época galeguista, 

e entre eles de maneira moi especial Ramón Otero Pedrayo, organizaron unha 

parte do seu discurso literário (aquel que desenvolve ou glosa os temas históricos) 

seguindo uns princípios fundamentais, moi semellantes aos que, anos antes no 

contexto americano, funcionaran para os criadores daquelas outras literaturas 

emerxentes. Estes princípios asumidos por Otero Pedrayo e os seus compañeiros 

de xeración foron, basicamente, dous: en primeiro lugar, a necesidade de 

completaren unha história que axudaria a estabelecer a lexitimidade da nación 

emerxente e, en segundo, a oportunidade de dirixiren esa história cara a un futuro 

ideal. 



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

6.1.1. Un antecedente singular: António López Ferreiro 

A obra deste escritor e coengo compostelán representa un perfeito exemplo 

da íntima interrelación tanto formal como de contido entre Literatura e História. 

Através da produción de António López Ferreiro, tanto na sua vertente puramente 

historiográfica139 como na sua faceta de escritor de criación, coas suas novelas 

históricas^ao, poden-se observar algunhas das cuestións xa apontadas en relación 

co proceso de configuración do discurso histórico no noso país. 

Ademais, a sua obra constitue un antecedente esencial para comprender 

unha parte da produción narrativa de Otero Pedrayo, nomeadamente aquela na que 

este utiliza a história como motivo literário. 

Por máis que non sexa este o lugar onde poder ocupar-nos demoradamente 

do estudo e análise da obra do erudito compostelán, si consideramos necesário 

afirmar que a produción de López Ferreiro constitue un elo esencial na 

configuración do discurso fundacional sustentado pola intelectualidade ligada ao 

movimento nacionalista do primeiro terzo do século XX. 

No plano historiográfico, o seu traballo representa un avance das técnicas 

positivistas, especialmente no que atinxe á utilización de métodos 

verdadeiramente científicos: transcrición e emprego sistemático de fontes de 

primeira man, compilacións de bases documentais, etc, de modo que a sua obra 

supón na historiografia galega un ponto de inflexión; á história deixa de ser 

história xeral de Galiza para se converter en monográfica e exaustiva (VILLARES 

l 997: 151). Este historiador valora a produción do compostelán do seguinte xeito: 

139 Entre as suas numerosas publicacións cumpre citar: LÓPEZ FERREIRO, A.: Ensaios 
histórico-críticos sobre el priscilianismo, Santiago, Biblioteca de El Porvenir, 1878; Galicia en el 
último tercio del siglo XV, Santiago, 1883-1885; Fueros municipales de Santiago y de su tierra, 
Santiago, 1895 e, moi especialmente, a Historia de !a Santa A. M. Iglesia de Santiago de 
Compostela, 11 vol., Santiago, 1898-1911. Cumpre tamén citar a revista Galicia Histórica (1901
1903) onde publican tamén os seus imediatos colaboradores: Villamil y Castro, Martínez Salazar, 
Oviedo y Arce, Casto Sampedro ou Tafall Abad . 

140 LÓPEZ FERREIRO, A.: A tecedeira de Bonaval, Santiago, El pensamiento Gallego, 
1894; O caste% de Pambre, Santiago, El pensamiento Gal/ego, 1895 e O niño de Pombas, 
Santiago, El Correo de Galicia, 1905. 
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O máis destacable da obra de López Ferreiro é, en primeiro lugnr, 
o que significa de adiunto na confiuencia dn °historia iiteraria" e o
traballo erudito e, en segundo lugar, a súa concepción do labor 
historiográfico como algo enxergndo na práctica social (semellante a 
Murguía pero en sentido oposto): como un traballo necesario para 
xustificar o presente, cuns adubos de profundización na 
reivindicación dn especificidade de Galicia, que son secundarios 
(VILLARES 1997: 150). 

No plano literário, a sua releváncia é grande posto que, para alén de ser o 

introdutor entre nós da novela histórica, "os seus traballos en prosa danlle o 

primeiro lugar dentro dos novelistas do século XIX" (CARVALHO CALERO 

1975: 419). Ainda que cun certo retraso histórico, posto que as suas novelas 

traducen para o galego uns procesos que xa se desenvolveran en moitos lugares de 

Europa uns anos antes, a triloxia histórica de López Ferreiro orienta-se no mesmo 

sentido que as paradigmáticas novelas de Walter Scott, asumindo a mesma 

orientación democrática que Lukács14^ rexistraba nas novelas do escocés 

(CARVALHO CALERO 1992: 45), ao igual que todas as que se inseren no ronsel 

criativo a que a obra de Scott deu lugar posteriormente142. Aquelas novelas que 

expoñen o Bildungsroman da nación (THIESSE 2001: 136), e que na Galiza xa 

foran ensaiadas por B. Vicetto (ainda que escritas en español), eran un banzo 

necesário, un requisito imprescindíbel en calquer literatura que pretendese 

reclamar a sua existéncia e, neste sentido, cumpre valorizar o esforzo criativo do 

seu autor, tal e como, en boa medida, lle foi recoñecido polos compoñentes do 

grupo Nós. 

Por exemplo, Antón Lousada Diéguez, ao descreber a situación da prosa 

galega do seu tempo lembra A Tecedeira de Bonaval, a que define como novela

guia de prosa galega143 (LOUSADA DIÉGiJEZ 1930). Tamén Otero Pedrayo 

14^ "La grandeza de Scott está en la vivificación humana de tipos histórico-sociales. Los 
rasgos típicamente humanos en que se manifiestan abiertamente las grandes corrientes históricas 
jamás habían sido creadas con tanta magnificencia, nitidez y precisión antes de Scott. Y ante todo, 
nunca esta tendencia de la creación había ocupado conscientemente el centro de la representación" 
(LUKÁCS 1971 a: 34-35). 

i42 "C'est un genre littéraire aussi jeune que I'idée de nation, le roman, qui va á la fois 
servir de modéle narratif pour les premiéres élaborations savantes d'histoires nationales et de 
formidable vecteur de diffusion d'une vision nouvelle du passé"(THIESSE 2001: 133). 

143 Risco, se ben considera a López Ferreiro como un escritor de relativamente pouco 
valor literário, valora-o polo seu labor no terreo lingiiístico pois, grazas ás suas publicacións 
eruditas, os escritores posteriores poden dispor dun léxico moitísimo máis rico que os mestres do 
XIX ("Da renacencia galega. A evolución do galego e os seus críticos" en A Nosa Terra, 233, A 
Coruña, 1-2-1927) . 
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manifesta a sua admiración polo autor nunha entrevista realizada en 1958. Ante a 

pergunta de cais consideraba que foran as achegas máis trascendentais para a 

cultura galega até o presente no que se situaba a entrevista, Otero respondeu que 
todas, mais subliñando moi especialmente a Rosalia e mencionando despois a 
Manuel Antonio. A seguir afirmaba: 

(...) E nos mesmos eruditos temos de fixar algunhas sebes 
demarcndoiras. Nos verdadeiramente galegos -pensemos nos capidoos 
mestres da historia de Murguía- o esprito devolve o recorrido ó seu 
tempo creador. Descóbrense en López Ferreiro capidoos afeitivos de 
verdadeira recreación. Pensemos nun Vicetto (BARREIROS 1958: 26). 

Alguns críticos teñen subliñado, tamén, o seu papel como antecedente dos 

galeguistas, como por exemplo P. Vázquez Cuesta ao sinalar que este autor foi 
"un intelectual perfeitamente consciente do papel desempeñado polos 
historiadores no desenvolvemento da conciencia galeguista" (VÁZQUEZ 

CUESTA 1980: 494). , 

Non é casual, coidamos, a escolla do molde da novela histórica por parte 

de López Feneiro. É un xénero excesivamente difundido e connotado na altura da 

publicació;: das novelas de López Ferreiro como para que este autor non 

considere, entre as razóns que o levan á utilización dese modelo e deses temas, o 

carácter didáctico144 e os claros contidos de tipo identitário que a novela histórica 

posue de seu145. En concreto, no prólogo á primeira das suas novela (que o autor 
titula "Un aviso ao bondoso leutor") explica as razóns que o levaron a-escreber en 

galego e que poden ser resumidas arredor de duas ideas básicas: 

por un lado, e como unha prolongación da súa faceta de historiador; 
a recreación novelada de etapns ou momentos históricos da súa 
"patria querida"; por outro, unha explícita reivindicación da lingua 
galega (ÁLVAREZ LOZANO 1996: 497). 

Segundo esta estudiosa, o coengo compostelán entende a recreación do 

pasado non como un modo de evasión senón como un modo de reconstrución do 

^^ Nas novelas históricas que seguen o modelo iniciado polas de Walter Scott: "Le 
narrateur donne ouvertement une portée didactique á ses romans (...)" (THIESSE 2001: 136). Este 
didactismo resulta evidente nas novelas de López Ferreiro, tal e como xa foi subliñado no seu dia 
por R. Carvalho Calero (CARVALHO CALERO 1975: 421). 

ias 
Cumpre non esquecer que, como sinala M. Álvarez Lozano, López Ferreiro "mantivo 

ao longo de toda a súa vida fortes vínculos de amizade con rexionalistas activos, entre os que cabe 
destacar a Martínez Salazar" (ÁLVAREZ LOZANO 1996: 494) e que tamén aparece como socio 
fundador da Real Academia Galega en 1906. 
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pasado para aplicá-lo ao presente; deste modo era lóxico que o autor utilizase o 

molde, xa nesa altura perfeitamente codificado, da novela histórica que, desde os 

seus inícios, aparecia ligada a conceitos como a cuestión nacional ou o patriotismo 

(ÁLVAREZ LOZANO 1996: 499-500). 

Por outra banda, esta mesma utilización de patróns románticos en datas 

moi posteriores ao Romantismo europeu é un trazo característico da novela 

latinomericana de construción nacional. Como xa foi sinalado pola crítica, nestes 

países mantivo-se até moi avanzado o século XX o cultivo da novela histórica de 

corte romántico (tipo Walter Scott) xa que, por mor da sua característica 

inclinación a facer reinterpretacións dos sucesos pasados desde unha perspectiva 

moderna, permitia aos seus autores construir as raíces da nación'a6 

'ab Sobre isto vexa-se Antonio BENÍTEZ ROJO 1996 e as suas explicacións sobre a 
pervivéncia tardia do xénero novela histórica nos países latinoamericanos. 
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6.2.	 Ramón Otero Pedrayo e a utilización da História como 
material literário 

Como xa se dixo, desde o comezo do movimento nacionalista, os seus 

integrantes son conscientes do absoluto descoñecimento que a maior parte da 

povoación galega ten a respeito dos próprios referentes da própria história. En 

consecuéncia, o desenvolvimento do tema histórico como material literário, sexa 

cal for o xénero empregado, vai ser constante ainda que a narrativa, .polas suas 

próprias virtualidades didácticas e polas suas cualidades para unha maior difusión, 

vai ser seleccionada como o xénero preferido para divulgar este tipo de temas. 

Antón Vilar Ponte escrebia en 1935 nun artigo titulado "O que yai de 1916 

a 1936": 

^aquela non había máis que arqueólogos da literatura, da historia 
e dos moimentos galegos. Ninguén estudaba a Galicia como cousa vivn 
a se proxeitar no futuro. Incrusive liñn dos nosos poetas oitocentistas 
coidábase crebnda. ( ...) Ata nós non se valorizara en ningures Galicia 
como país de personlidade propia capnz de vivir millor 
independentemente que xunguido a outras terras polo xugo estatal. 
(...) Fnrnldo é como unha brétema romántica na concreción de feitos 
da nosa historia contemporánea. Formns cambeantes no ar dunhas 
vagas ilusións. Os outros, precursores teóricos sin valor praiticista ou 
pragmatista. Atn o fito da Frouseira devulgámolo nós máis tarde 
(VILLAR PONTE, A. (1935), "O que vni de 1916 a 1936", A Noso 
Terro, en SANMARTIN REI 1997: 39-40). 

A consciéncia de que a história real é aquela que se conta e que, polo 

tanto, cumpre elaborar un discurso histórico que sirva como marco 

autorreferencial e, á vez, mobilizador dos galegos e galegas, é asumida como unha 

necesidade imperiosa e punxente por parte da Intelligentsia galega dos anos 20 do 

século pasado. Asi, ante a urxente necesidade de elaboración e/ou difusión dun 

discurso histórico próprio, os esforzo► van-se orientar nunha dupla dirección: 

dunha parte, na atención pola consolidación da historiografia (coa fundación e 

participación no Seminario de Estudos Galegos asi como coa consolidación de 

certas liñas de investigación, focadas desde perspectivas modernas e científicas, 
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diferentes das exploradas até aquel momento147, como, por exemplo, o estudo da 

Prehistória. Doutra parte, a difusión do discurso histórico sobre a Galiza vai-se 

facer por meio da criación literária, moi especialmente, através da narrativa. 

Cumpre subliñar que, en ambas as duas vertentes, Ramón Otero Pedrayo 

vai cumprir un papel fundamental. Non é este o lugar de nos deter na primeira 

delas, o labor historiográfico de carácter estritamente científico de Otero, mais si 

cumpre lembrar a sua participación nos traballos desenvolvidos polo Seminário148, 

os cais, concebidos como un proxecto colectivo, de tipo interdisciplinar, terán, 

segundo R. Villares, a sua plasmación máis perfeita na Historia de Galiza 

publicada en Buenos Aires baixo a dirección de Otero en 1962 (VILLARES 1997: 

162). Ademais, a sua produción individual de monografias e estudos de carácter 

histórico149 manterá-se ao longo de toda a sua vida, posuíndo alguns destes 

estudos un carácter pioneiro que só moi recentemente, e ainda se poderia 

acrescentar que de modo moi irregular, ten sido recoñecido polos historiadores 

profesionais actuais^so 

Otero Pedrayo, como Risco e os seus outros compañeiros do Seminário, 

está moi influído pola escola histórica alemana e asi vai conceber a História, xa 

non como a ciéncia que se ocupa de estudar os grandes homes ou a sucesión de 

147 Cf. VILLARES 1997: 159-163. 

148 Poden-se citar como exemplo de publicacións concebidas arredor das liñas 
investigación do Seminário de Estudos Galegos, alguns dos artigos publicados por Otero nesa 
época en revistas ligadas á institución como: "Estampas de Ourense a mediados do século XVII", 
Arquivos do S.E.G., A Coruña, Lar, 1929; "Unha impresión da Galicia do sul no derradeiro ano do 
século XVIII", A Coruña, S.E.G., 1929 e colabora no volume Terra de Melide, Santiago, S.E.G., 
1933. De calquer xeito, moitos outros artigos, discursos e publicacións deste tempo son debedoras 
das actividades ali desenvolvidas (cursos, pescudas, celebracións,etc). 

i49 Apenas para fornecer unha breve panorámica do contributo do autor neste campo e sen 
nengunha pretensión de exaustividade, entre o considerábel número de publicacións de tema 
histórico, poden-se citar: Lecciones elementales de Historia Universal, A Coruña, Nós, 1931; 
Ensayo histórico sobre la cultura gallega, Santiago, Nós, 1933; Lecciones de Geografia e 
História, Ourense, 1936; Breve historia de Galicia, Chile, Más, 1939; "Ensayo sobre la 
desamortización eclesiástica en tierras de Orense", Cuadernos de Estudios Gallegos, 30, 1955; 
"Evolución de la doctrina sobre el foro", Cuadernos de Estudios Gallegos,1958; Sintese histórica 
do sécu/o XVIII en Galicia, Vigo, Galaxia, 1969; etc. Ainda cumpriria facer unha mínima 
referéncia a un tipo de traballos que cultivou repetidamente, o das biografias, entre as que se poden 
lembrar: El Doctor Yarela de Montes, médico humanista compostelanpo del siglo XIX, Santiago, 
1952; EI Padre Fe^óo. Su vida, doctrina e inJluencias, Ourense. Instituto de Estudios Orensanos 
Padre Feijóo, 1972, etc. 

iso Por exemplo, R. Villares subliña a lucidez de Otero ao reparar na importáncia histórica 
que o proceso da Desamortización tivera na Galiza, asi como o carácter pioneiro dos seus estudos 
sobre o tema (VILLARES 1994: 61), máis tamén califica estes traballos de Otero como "tanteos 
impresionistas" (VILLARES 1994: 198). 
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fazañas bélicas ou políticas dos monarcas, senón como o estudo da evolución dos 

povos, en canto creadores de cultura (pois só os povos que xeran unha cultura 

diferenciada son pobos históricos15^). Tendo isto sempre presente, o seu labor 

histórico vai-se orientar a satisfacer duas necesidades que, na altura, son 

entendidas como peremptórias: 

• A necesidade da conformación dun discurso histórico próprio. Para 

isto vai consagrar os seus esforzos á cuidadosa selección, primeiro, e 

análise, despois, daqueles elementos (feitos, persoas, épocas...) que, 

pola sua incidéncia na evolución da história da nación, deben ficar na 

memória colectiva. 

• A necesidade de estender e fixar ese discurso histórico entre o 

conxunto (ou polo menos entre sectores cada vez máis amplos) do 

povo galego. Para conseguir isto vai facer uso de todo tipo de recursos 

didácticos, un dos cales , e non o menos importante, será a inclusióri 

deste discurso histórico nas suas novelas. 

Resulta evidente que, como lóxico corolário do anterior e sendo como é 

Otero un perfeito representante daquelas elites intelectuais que foron definidas no 

capítulo 3, aspira a conformar, utilizando como veículo privilexiado a sua obra de 

criación, unha conciéncia nacional até daquela praticamente inexistente. 

Otero concebe unha filosofia da História que pretendia ser, e servir no seu 

momento, de apoio para a teoria de Galiza que o nacionalismo precisaba152. O seu 

labor, como xa notou unha parte da crítica, foi, sobretodo neste aspecto, didáctico 

e de síntese: 

A matéria ordenada por Otero aparece-se-nos, no curso da 
história da nossa compreensom do fenómeno galego, modulada e 
plasmada, informada e apreendida intelectualmente com umha 
claridade e umha plenitude desconhecidas até esse momento 
(CARVALHO 1990: 213). 

15^ Lembremos as palabras que aparecen no prólogo do seu Ensaio histórico sobre a 
cultura galega: "Pensamos nos povos como seres que vivem com a esperança da terra prometida. 
Projectam no futuro uma vida ideal (.. .) e toda a experiéncia histórica se reduz a uma série de 
avanços e recuos neste caminho. Os povos que carecem de táo íntima necessidade (.. .) podem ter 
uma colorida superficie na história, mas carecem no mundo de irradiaçáo própria" ^CG: 8). 

isz Otero "era admirado nos tempos de Nós polos intelectuais galeguistas a causa da altura 
literária da sua obra e da doutrinaa nacionalista que esta sustentava" (CARVALHO 1990: 233). 
Carvalho Calero, nunha entrevista posterior insistirá neste aspecto: "Otero ten unha narrativa mui 
ideoloxizada" (SALINAS 1991: 68). 
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_ Centrándo-nos xa de cheo na análise da narrativa oteriana, a presenza 

da História é unha constante na configuración da sua novelística. Como se verá, 

unha das estratéxias narrativas máis frecuentes en Otero consiste no 

desprazamento cara aquelas épocas e sucesos que son susceptíbeis de seren 

utilizados con valor fundacional, quer dicer, que permiten constituir imaxes 

nacionais autónomas, que poden servir para configuraren o imaxinário colectivo 

que a nación precisa para se tornar "visíbel" para o maior número posíbel de 

cidadáns. 

Esta inclusión da matéria histórica na obra criativa é recoñecida e 

valorada polos seus contemporáneos tal e como se pode comprobar na resposta de 

Vicente Risco ao discurso de entrada na Académia Galega de Otero Pedrayo. 

Neste discurso Risco glosa a actividade científica de Pedrayo, insistindo en que, 

alén de xeógrafo, é tamén un verdadeiro historiador porque, ao modo dos 

historiadores románticos, posue un sentido da história que vai máis alá da mera 

erudición ao "sentir o ritmo dos tempos, a coor das épocas". Finalmente afirma 

(teña-se en conta que os subliñados son nosos): 

Mais tamén é historiador, fondo esculcador da y-alma das 
geraciós, en traballos puramente literarios, como son as suas 
estraordinarias evocaciós do século XIX, que nos amostrou unhn 
Galiza ben mási real e verdndeira qú a de Valle Inclán.(...) [En Os 
Camiños do vido] encóntrase a evolución do século XIX con vidn do 
mundo rural, as estranas vidas caladas que gosta. referir, o mundo 
interior que se desperta, e a sombra nugusta do Precursor (OTERO 
1931: 211-213)153 

Otero recolle, mesmo, o molde da novela histórica e reutiliza-o en 

ocasións porque esta posue, desde a sua aparición como xénero literário, uns 

princípios ideolóxicos que se adecuan perfeitamente ao seu proxecto ideolóxico 

de novela. 

En concreto, coidamos que na sua narrativa se desenvolve unha nova 

imaxinación histórica ao inscreber unha memória xenealóxica no marco dunha 

estratéxia de identificación colectiva. Tanto os poetas do Rexurdimento como 0 

grupo Nós inauguran unha tradición cultural que asigna á literatura un papel 

fundacional na produción e configuración da conciencia , colectiva. O texto 

^s3 Esta cita continua asi: "N-esta novela en que se cruzan tantas vidas, na qu'ademáis hai 
un persoage subjacente: o pobo galego que vive e que sofre, collido n-un dos istantes mais crítecos 
da sua historia, no que se realiza a mais fonda revolución no seu seo, predomiñaasí e todo a acción 
interior; é unha novela do mundo espirtual" (OTERO 1931: 213-214) 

- 142 



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

literario convértese, así, nun espacio discursivo privilexiado para a reivindicación 

dunha identidade perdida, silenciada ou, ainda, se se quere, en proceso de 

construción. ^ 

Tal e como foi sinalado por M. Forcadela para a obra narrativa de 

Carvalho Calero, através destes textos leva-se a cabo, portanto, a configuración 

dunha cultura nacional en torno aos seguintes obxectivos: 

1.	 A posta en interrogante da identificación entre o principio de 

universalidade e os valores que proxectan os textos constitutivos do 

canon da literatura hexemónica. 

2.	 A proxección dunha nova leitura, incorporando ao paradigma 

crítico dimensións silenciadas polas institucións canonizadoras. 

3.	 A superación dos límites epistémicos impostos polo discurso 

crítico-literário das literaturas maiores (FORCADELA 2002). 

Deste xeito, os perigos sinalados por Antón Figueroa (FIGUEROA 1998) 

como prototípicos das literaturas en lingua "de diferencia" fronte ás de lingua 

homoxeneizante (entre outros: folclorización, arqueoloxización, poetización, 

inferior "apertura" da polifonía da obra, filoloxización, entendimento da obra 

como "fetiche", excesiva releváncia do vínculo entre literatura e etnografia...) son 

evitados por Otero, o que lle confire á sua obra (en confronto con outros textos da 

súa época ou posteriores) un marcado relevo, entre outras razóns por evitar a 

inclinación ao ruralismo, o desprazamento do significado do texto en sentido 

carnavalesco e, igualmente, por trazar con verosimilitude e naturalidade o devalar 

histórico. 

Ao longo das suas novelas, Otero Pedrayo construe un discurso histórico 

que posue unha dobre función: 

En primeiro lugar, nun contexto onde non existia (tal como xa indicaba 

Antón Vilar Ponte no seu texto) nen informacións, nen tampouco espazos ou os 

meios para acceder doadamente a elas, Otero, coas suas novelas, busca suplir a 

historiografia, naquel tempo inexistente e, tamén, dar informacións sobre os 

grupos que integraban a sociedade galega no sentido do que logo vai ser a 

"história social" ou a"historia da vida privada". 

En segundo termo, tampoco existia o próprio conceito de história de 

Galiza. Neste sentido, Otero procura a criación da idea dun referente colectivo, 

unha idea de comunidade existente através do espazo e do témpo, construíndo 
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unha mensaxe subliminal en torno á idea da comunidade imaxinada 

(ANDERSON 1993), de xeito que asi pasa a ter ►entidó a ideá de ñós= Ĉalegas e 

galegos^ sa 

isa Esta idea desenvolve-se no apartado 6.2. 
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6.3. A História ficcionalizada: temas 

Para fornecer todas as informacións necesárias para a configuración dun 

sólido referente histórico nacional (e aquí cumpre non esquecer que nación é, para 

Otero Pedrayo, unha colectividade definida e asentada, através dos tempos, nun 

território tamén claramente diferenciado, como é o caso da Galiza), o autor 

desenvolve nas suas novelas unha série de aspectos que poderian ser 

caracterizados pola función esencialmente didáctica que cumpren dentro delas. 

Deste modo, certos capítulos ou certos fragmentos das novelas oterianas terian 

sido proxectados como verdadeiras "leccións" de história, integradas estas, á sua 

vez, dentro do proxecto formativo que orienta o labor de todo o grupo galeguista. 

Pode-se afirmar, pois, que son tres os apartados arredor dos que Ramón 

Otero Pedrayo estrutura os elementos históricos que introduce na sua obra: 

l. Descrición de acontecimentos, figuras e etapas históricas que Otero 

considera especialmente relevantes. A importáncia que o autor outorga a 

esta parte do seu discurso ten a ver coa necesidade de suplir a 

historiografia, naquel tempo inexistente. 

2. Descrición da história social e económica, centrando .Otero a sua atención, 

tamén neste caso, en momentos de especial releváncia para a história de 

Galiza. 

3. Configuración de mitos através da recuperación de certos motivos, tipos 

ou personaxes do pasado histórico que son susceptíbeis de seren 

incorporados ao imaxinário colectivo. 
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6.3.1. Descrición de acontecimentos, figuras e etapas históricas especialmente 

relevantes 

Como xa se dixo, a función que Otero lle outorga a esta parte do seu 

discurso ten a ver coa necesidade de suplir a historiografia, naquel tempo 

inexistente. Estes textos están pensados para cumpriren unha función 

esencialmente didáctica, ao teren como obxectivo fornecer ao público leitor uns 

coñecimentos que, doutro modo, serian praticamente imposíbeis de adquirir 

naquel contexto dada a absoluta auséncia de manuais, a escasa accesibilidade a 

arquivos ou bibliotecas, o nulo interese que unha institución como a Universidade 

de Santiago tiña demonstrado por todo o relativo á Galiza (e, polo tanto, a 

inexisténcia dun profesorado formado e/ou interesado nestes temas), etc. Todos 

estes factores, unidos ao evidente autoódio presente na sociedade galega, 

propiciaban o descoñecimento e, tamén, a"invisibilidade" da Galiza^ 55 para a 

grande maioria da povoación, fenómeno este que se producia, en maior medida, se 

callar, entre o reducido sector que tiña acceso á cultura. 

Otero construe esta parte do seu discurso seguindo un princípio non moi 

diferente do que guiou o traballo de Manuel Murguia, quer dicer, que o 

coñecimento da história pátria é inexcusábel para afirmar a singularidade do povo 

galego. Considera, pois, que coñecer as circunstáncias nas que se desenvolveu a 

história da Galiza (focadas, por suposto, desde unha perspectiva interna ao próprio 

país) é algo necesário para a configuración da conciéncia identitária entre o seu 

público leitor. 

Unha das personaxes que aparece en A Romeiria de Gelmírez, explicando 

a história do rei D. Garcia a un auditório basicamente composto por mozos que 

descoñecen os sucesos acaecidos, interpela-os directamente, consciente da 

importáncia do seu labor de cronista da história pátria e de transmisor duns 

sucesos que xa semellan, apenas uns poucos anos despois da morte do rei, estaren 

un pouco esquecidos: 

Fai catorce nnos morreu en ferros ri ise castelo de Luna o Rei de 
Galizn, o lexítimo, o noso. (...) E isto si que non o sabedes os mozos a 
quen falo... (RX° 108). 

155 En relación a isto vexan-se as declaracións de Otero en FREIXANES 1982: 22-23. 
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Nesta liña de cronista e, á vez, de transmisor dos contidos identitários 

precisos para facer medrar o nível de autoconciéncia entre o povo galego, Otero 

dispón-se a ilustrar os seus leitores, comezando por descreber épocas e sucesos 

singulares que, de acordo coa sua visión, tiveran unha especial releváncia na 

confonmación da identidade galega. Non é casual, pois, que Otero conceda unha 

atención especial á Idade Média e, dentro dela, aos episódios ligados á figura de 

Xelmírez. 

6.3.1.1. A Idade Média: a figura de Xelmírez 

Otero Pedrayo considera a Idade Média como un momento histórico de 

singular brillantez para a Galiza por coincideren nel vários elementos esenciais na 

cosmovisión do autor: a posesión dun poder político, o contacto directo con 

Europa através do Camiño de Santiago e o esplendor cultural. Ademais hai outro 

elemento que concede singular importáncia a este período e é o protagonismo da 

Igrexa e dos valores cristiáns, para Otero, un dos elementos esenciais na 

configuración da identidade colectiva da Galiza156. Por todas estas razóns, a Idade 

Média é o momento da história no que a Galiza se proxectou para o mundo en 

maior medida, convertendo-se asi esta etapa en exemplo paradigmático do ideal 

universalista tan caro aos homes de Nós. 

A visión da Idade Média de Otero Pedrayo, como a de todo o grupo Nós, é 

debedora da "revisión mitificadora" á que é submetida por Murguia e que tamén 

realizaron, nunha orientación ideolóxica diferente, outros autores, especialmente 

Alfredo Brañas (MÁIZ 1984: 327-331). Este período é, segundo a visión 

romántica da época, o momento da conformación das nacionalidades 

contemporáneas 

Dos elementos, pues, uno orgánico, la raza, otro de ocasión, la 
constitución del Estado gnllego, prepararon, informaron e hicieron 
posibles, el grande, el intenso desenvolvimiento intelectual y de 

156 «Esta Galiza medieval, a do momento mais brilhante da Galiza na ordem política, 
cando se consumava a fábrica románica da catedral apostólica e a cultura cluniacense florecia na 
sé compostelana, cando toda Europa afluía ao sepulcro de Santiago e era decisivo o peso da mitra 
na história da cristiandade peninsular, é a culminaçom da realidade galega no pensamento 
oteriano" (CARVALHO CALERO 1989: 239). 
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grandezn que gozó nuestro país durante el siglo XII, que fue nuestro 

gran siglot5^. 

Por esta razón esta época ocupará moitas das páxinas daquel historiador, 

concedendo-lle unha atención especial á figura de Diego Xelmírez sobre quen 

chega a redixir unha novela158, primeiro, e unha monografia'S9, a partir do texto 

dunha conferéncia, despois. Nesta última, Xelmírez aparece deseñado como un 

auténtico heroi nacional, aproveitando Murguia a sua figura para subliñar o 

carácter positivo da profunda pegada que a civilización sueva, un dos elementos 

configuradores do substrato étnico-cultural galego (cf. O celtismo), deixou na 

Galiza16o 

Na esteira da nosa historiografia decimonónica, a figura do prelado 

compostelán interesa tamén a^ Otero desde moi cedo. Por razóns non moi 

desemellantes das de Murguia, interesa-lle enormemente ese tempo: 

A poderosa enerxía da Galiza medioeval -o tempo en que forxóu o 
noso carauter moderno- (...) [falando de 1113]: Loita na que se defiñe 
com'unha potenza firme a persoalidade da Galiza baixo o xogo 
múltipre das figuraciós. (...) Un tempo de paixós e de loitas entre 
fortes señores, un pobo que s'orgaíza, e novas cousas que bulen pol-o 
mundo (OTERO 1929b: 98). 

E a Otero interesa-lle, tamén, a figura concreta de Xelmírez1ó'. Apresenta

o como o construtor de Santiago, o home de rexa vontade que pon os alicerces 

que, solidamente, van sustentar un dos, para Otero, elementos configuradores da 

Galiza dese tempo: o Camiño de Santiago1óz. 

's^ Cf. MURGUTA, M.: Breves consideraciones acerca de los Cancioneros galecio
portugueses de la Vaticana y Colocci-Brancuti, y trovadores gallegos que en ellos frguran, A 
Coruña, 1905, 9. 

158 MURGUTA, M.: D. Diego Gelmírez. Novela original, Madrid, Imprenta de Las 
Novedades, 1857. 

is9 MURGUTA, M.: D. Diego Gelmírez, A Coruña, Imprenta y librería de Carré, 1898. 

'bo "Se puede decir que Gelmírez era de estirpe sueva, pues Gelmir o Gilmir, que así se 
Ilamaba el padre, no es otra cosa que el Hildemir de los suevos, sincopado" (MURGUTA, M.: 
Op. cit,20) 

16' Tamén "A delor de Xelmírez" en O espello na serán (OTERO 1966: 85-88). 
ibz "Xa n'istes momentos latexa o tema esencial da historia galega como historia 

universal: a do apóstolo e a sua coba" en "As águias do Imperio i-a Barca Apostólica" (Nós,79, 
134), primeira redacción do que logo, co mesmo título, pasaria a ser un capítulo do Ensaio 
histórico sobre a Cultura Galega. 
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O interese de Otero pola figura de Xelmírez manifesta-se dun xeito 

constante desde as suas primeiras colaboracións escritas. Antes da aparición da 

novela A Romeiria de Xelmírez (1934), onde este personaxe é apresentado como 

figura nuclear da diéxese, xa publicara o artigo "Xelmírez, orador" en 1929 asi 

como outras semblanzas ou referéncias en diferentes artigos ou en textos como, 

por exemplo, na sua Guía de Galicia (1926). Especialmente relevantes son as 

referéncias a Xelmírez que Otero lle dedica no Ensaio Histórico sobre a Cultura 

Galega (1932) no capítulo titulado "A arquivolta florida". A denominación de 

"século de Xelmírez" para este tempo da Idade Média que Otero define como un 

dos momentos de esplendor de Galiza dá idea da importáncia que o noso autor lle 

concede ao bispo galego. Através de Carlos Casares (CASARES 1981 a) sabemos 

que, para a sección de História do Seminário de Estudos Galegos, Otero preparara 

unha biografia desta personaxe medieval. Este traballo, segundo Mariño Paz, seria 

o que, traducido ao español, apresentou Otero, en 1951, ao concurso de biografias 

convocado pola editorial Aedos de Barcelona (MARIÑO PAZ 1993), ficando 

inédito até hai pouco, momento en que veu a luz dobremente, en español primeiro 

e en galego despois. 

Na sua reseña sobre esta novela en Nós afirma Vicente Risco: 

Libro denso e compreto (...) que se pode pSr, a máis do seu grande 
valor nrtísteco, coma verdadeira ndeviñación da íntema historin de 
óalizn, amis alén das pedras e dos pergnmiños, embora rigurosnmente 
fundndn nos pergnmiños e nas pedras, substnncia espirtual dn Historio 
Composte%no e do románico frolido e señor dn cibdnde snntn (RISCO 
1934: 157). 

Xa a crítica ten sinalado o lóxico interese que esta figura tiña para 

Otero163, como líder (hábil político) e tamén, e moi éspecialmente, como católico. 

A figura de Xelmírez aparece, asi, tratada de maneira apoloxética de xeito 

que o protagonista é apresentado como un auténtico heroi (CARVALHO 

CALERO 1975: 669). A pesar de que Otero segue, no substancial da sua novela, a 

letra das crónicas históricas medievais, configura un protagonista dotado dunhas 

caraterísticas que o fan aparecer máis como un "proto-nacionalista" ou un xeito de 

"galeguista avant la lettre" que como un home medieval1óa 

163 CARVALHO CALERO 1975, 1982; CASARES 1981a; PÉREZ PRIETO 1988; 
QUINTANNALCÁRCEL 1988; MONTEAGUDO 1990, 1991; etc. 

164 Segundo P. Vázquez Cuesta, A romeiria de Gelmírez é, "mas una reconstrucción del 
ambiente espiritual qúe de la cultura material de la Galicia del siglo XII hecha desde presupuestos 
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As reflexións postas na boca do heroi protagonista ou a visión da Galiza 

por el enunciada merecerian unha análise máis polo miúdo165, nomeadamente 

aquelas que demonstran que o narrador está a facer un discurso conscientemente 

"anacrónico" con constantes prospeccións, quer dicer, saltos no tempo, para se 

dirixir aos receptores-leitores do texto situados, con toda claridade, nun tempo 

moi posterior ao da viaxe do protagonista. 

Xelmírez é un símbolo do "sentido cristiano nacional da Galicia de Otero" 

(CARVALHO CALERO 1982: 162) e, á vez, é apresentado como o paradigma de 

"bo galego": 

Xelmírez cnnaliza en certo sentido a historia de Galiza. Impón o 
ritmo da sun personlidnde. E ri ista laboura non tivo n menor parte a 
pnlabra de D.Diego; palabra forte e prudente, apostólica e finamente 
política, en cuio estudo acabndo ollnráse cando se faga, o locir d'unha 
das maneiras do espírito galego; un renlismo vidnl poderoso misturndo 
►un programa ideal, sempre presente e que ó igual da misticidade 
gnlega non perde posto en contacto ►a vida (OTERO 1929b: 98-99). 

Tendo en conta estas explícitas declaracións do autor, non é estraño que, 

desde sempre, a maior parte da crítica coincidise ao subliñar a forte presenza do 

elemento ideolóxico na novela: 

Non sería esnxerado decir que tanto esta novela como tódnlas do 

ciclo da Gnlicia contemporánea teñen unhn clnrísima intencionnlidnde 
política e somentes poden ser entendidas como unha proxección _do 

credo galeguista do seu autor (CASARES 1981a:i19). 

A figura de Xelmírez exerce unha fascinante ntrncción sobre 
Otero polo seu amor a Galicin; non entrnn aquí elementos teolóxicos 
coma no caso de Prisciliano, Xelmírez non é un teólogo, senón un 
político e un eclesiático, que nmaba a sún Terra e loitabn polo seu 
engrandecemento. Obvia dicir aquí que n figurn do prelado 
compostelano é idenlizada; este bispo que pasou á historia coma 
político e mundano, preséntnse nn noveln como un home patriota e 
piedoso, guiado non por turbios intereses persoais, senón só polo amor 
n Snntiago e a Galicia (PÉREZ PRIETO 1988: 89). 

ideológicos galleguistas que conviertan en un héroe al controvertido arzobispo compostelano" 
(VÁZQUEZ CUESTA 1980: 830). Tamén QUINTANANALCÁRCEL 1988: 183. 

^bs Sobre este aspecto vexa-se o apartado 6.3 desta tese. 

- 150 



Ramóri Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

Segundo Carvalho Calero, Xelmírez "simboliza o sentimento cristiano 

nacional da Galicia de Otero" (CARVALHO 1982: 162) 

A actitude do autor carn o seu protngonistn é apoloxética. 
Xelmírez é verdadeiramente un herói. Aínda que Otero se coidóu 
mediante unha documentación miuciosa de evitar os anacronismos, a 
interpretación da figura do protngonistn está feita desde os supostos 
ideolóxicos do propio autor, o cal, endebén, verdadeiramente artista, 
nésta como en todas as súas novelas, céibase en conxunto das cadeas 
que a propaganda dunha fe soe impoñer a un autor comprometido 
(CARVALHO 1975: 669). 

6.3.1.2. Un tempo de mudanzas fundamentais: o século XIX 

Otero Pedrayo é o primeiro autor que centra a sua atención na época 

moderna, iniciando o estudo científico da evolución histórica da Galiza ao longo 

do século XVIII e, moi especialmente, do XIX. Ademais, o fidalgo ourensán vai 

insistir unha e outra vez, ao longo da sua narrativa, na descrición dos procesos que 

se desenvolveron durante o século XIX, o"século amado", por considerá-los 

esenciais para a comprensión da posterior evolución económica e social da Galiza. 

Non é de estrañar que o autor se deteña en momentos que todos os 

historiadores consideran chave pois se xa o discurso histórico é selectivo de seu, 

é-o en maior grao no caso da ficción histórica,. Ademais, a literaturización a que 

submete Otero estes momentos especialmente importantes dotará-os dun valor 

acrescentado. 

Asi, através da sua obra narrativa observamos a enorme atención que o 

autor concede a cuestións como: 

• A Desamortización 

É un princípio asentado que a Desamortización alterou profundamente as 

relacións económicas na Galiza do século XIX, xa que supuxo a desarticulación 

da propriedade feudal e acelerou a crise dun sistema social ancorado ainda no 

Antigo Réxime que, pouco a pouco, e mantendo, ademais, certas características de 

seu, ia-se ir incorporando á revolución liberal (VILLARES 1994: 12). Ao tempo, 

o proceso desamortizador non solucionou os problemas que, teoricamente, 

pretendia resolver (entre outros, o acceso á propriedade da terra coa venda das de 
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libre disposición), senón que, ao se limitar a unha transferéncia de rendas, só 

provocou a mudanza da titularidade de terras e foros áfectados póla 

Desamortización' 66 

Otero é o primeiro historiador que pon de relevo a importáncia que o 

fenómeno da Desamortización tivo na história do noso país pois: 

(...) el estudio de In desnmortización, y especialmente de la 
eclesiástica, es de absoluta necesidad para entender la historin 
económica y social de Galicia en el siglo XIX y en el nctual167 

Esta valoración está na base da atención que Otero concede a este tema 

nos seus estudos historiográficos, dando orixe a unha frutífera liña de 

investigación retomada en época recente polos historiadores contemporáneos 

galegos, demonstrando-se asi a xusteza das avaliacións iniciais feitas polo 

polígrafo ourensán á hora de explicar as razóns e o alcance da crise do antigo 

Réxime na Galiza. 

De maneira consecuente cos princípios que orientan a inclusión do tema 

histórico na sua obra de criación, o tema da Desamortización vai aparecer tamén 

na sua narrativa. Non é casual que a sua novela máis ambiciosa, a que pretende 

oferecer un completo friso da vida do XIX, arrinque coa notícia da 

Desamortización168, como elemento pontual que dá fin ao tipo de sociedade e 

relacións económicas vixentes até aquel momento (e que aparecen perfeitamente 

simbolizados por meio das personaxes e da situación que se nos apresenta no 

início da novela, na sala do pazo da Seara). 

^^ Sobre esta cuestión vexa-se VILLARES 1982 e 1994. 

167 OTERO PEDRAYO, R.: "Ensayo sobre la desamortización eclesiástica en tierras de 
Orense", Cuadernos de Estudios Gallegos, 30, 1955, 89. 

168 Un tema que aparece, con maior ou menor protagonismo, en case todos os textos de 
Otero ambientados no XIX, ben porque se comenta ou fai algunha mención explícita ao proceso, 
ben porque aparece en escena algun &ade exclaustrado: O mesón dos Ermos, O señorito da 
Reboraina e moitos contos, como por exemplo "As onzas" (Nós, 34), que desenvolve, con claros 
paralelismos intertextuais, o mesmo tema do primeiro capítulo de Os camiños da vida. Através 
deste exemplo asistimos, máis unha vez, ao que resulta un procedimento habitual dentro da obra 
deste autor: o de apresentar esquemas narrativos, asuntos, personaxes... que posteriormente 
desenvolve e integra en tramas narrativas máis amplas. 
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• A emigración para América 

Tema recorrente en toda a literatura galega do Rexurdimento ^ 69 e obxecto 

central de debates a comezos do século XX170, a emigración é apresentada, 

implicitamente, como un drama para os que marchan e, tamén, para o país no seu 

conxunto. A maior parte dos que viaxan non van voltar por mor das condicións 

abusivas de traballo ás que se ven suxeitos (como se pode observar no relato dos 

primeiros tempos de Pauliños Vilasantar, un dos tres irmáns protagonistas de 

"Vidas non paralelas", en Cuba). Ademais, segundo o relato ficcional de Otero, só 

van facer fortuna en América os que, guiados polos intereses materiais máis viles, 

deixen de lado os princípios éticos e se dediquen a negócios suxos ou á 

explotación doutros seres. Isto ve-se através das figuras do xa mencionado 

Pauliños e tamén de Xepe, o protagonista de O mesón dos ermos. 

En relación co anterior, en Os camiños da vida aparece a referéncia a 

unha interesante cuestión que non ten sido excesivamente resaltada pola 

historiografia posterior; esta é a descrición dun dos moitos abusos que sofreron os 

que daquela se vian obrigados a emigrar: os falsos contratos e a explotación de 

galegos como escravos en América^^^. 

En Cuba, a trata de escravos, xa progresivamente limitada desde a 

proibición oficial por parte da Coroa española en 1817, vai diminuir fortemente a 

partir de 1846. Nese tempo xorde a"importación" de colonos novos desde a 

Península, figurando entre eles 1200 galegos procedentes do rura1172. 

Os engañosos modos usados na sún recluta, a dureza da travesía, a 
súa situación social e as duras condicións de traballo (con alta 
mortandade e desercións) impostas nos contratos, debemos 
cualificnlas como escravismo galego (...). O deputado e empresário 

169 De entre os moitísimos estudos que desenvolven ese tema, simplesmente, a modo de 
exemplo, citaremos tres: CARVALHO CALERO 1975; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1988; 
LOURENZO/OBELLEIRO/TATO 1996: 297-299. 

10 Unha completa descrición sobre o fenómeno da emigración, os debates suscitados e as 
suas repercusións na Galiza no primeiro terzo do século XX, acompañada de moitos textos da 
época, pode-se achar en MAGARIÑOS 1999. 

^^^ Cf. "O barco negreiro" en Os camiños da vida (AM: 19-31). 

1z Cf. CARBALLO 1992: 184 e MAGARIÑOS 1999: 215-220. 
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_ ourensano Urbano Fei joo sería un dos que móis se distingurín na 
"beneficiencia" e explotación dos irtmigrante► galegos destinados a 
revivir en Cuba a peor época da escravitude negra (AIRAS 1998: 21). 

Otero integra na narración ficcional o relato duns feitos que foran reais, e 

que probabelmente coñeceu por via oral, por non estaren tan afastados no tempo e 

talvez existiren na mocidade do autor persoas que os podian lembrar. A intención 

do autor neste caso é, ademais da recollida de dados para a elaboración dunha 

futura e hipotética história dese período, manter a memória duns sucesos que non 

se deberian producir de novo. 

• A aparición do Provincialismo e o levantamento de 184613 

Non pode estrañar a nengun leitor ou leitora da obra de Otero Pedrayo a 

enorme atención que o autor dedica a este tema, pois o Provincialismo representa 

o primeiro paso (mais fundamental) do proceso de articulación política da 

reivindicación nacional da Galiza174, sentando as bases para a constitución do 

proxecto político-ideolóxico de carácter nacionalista que se desenvolve nos 

primeiros anos do século XX e en que se insere o autor. 

Aquel proceso está debuxado nas páxinas de Os camiños da vida^^sonde, 

através das peripécias dos homes da família Soutelo, o autor explica o proceso de 

toma de consciéncia sobre o país que se produce nunha parte da intelectualidade 

decimonónica. O autor insiste na lenta configuración da idea de nación e no 

compromiso con esta que supuxo o levantamento de 1846176, apresentado con 

tintes absolutamente épicos^^^: ^ 

O que se pnsara en Galicia naqueles dous derradeiros meses lembra 
o Scherzo da Heróica pois coma na sinfonía beethoveninna a hestóren 

173 Sobre a función ideolóxica destes temas dentro da obra narrativa de Otero vexa-se o 

capítulo 6.9. 

174 Cf. BARREIRO FERNÁNDEZ 1981: 329-333; CARBALLO 1992: 218-220; etc. 

15 Ainda que .:umpre indicar aqui que en personaxes secundárias que aparecen noutras . 
novelas ou relatos de Otero (por exemplo, através das figuras de pais, tios, amigos...) se 
exemplifican procesos de toma de consciéncia sobre o país, moi semellantes aos que se narran na 
novela citada. 

176 Cf. BARREIRO FERNÁNDEZ 1977 e BARREIRO FERNÁNDEZ 1981: 268-271. 

^" Ton que se mantén en todas as referéncias ao levantameno que aparecen ao longo da 
obra de Otero: "O fillo s'un heroe do 46" (OE: 82), a viaxe-peregrinación a Carral (OE: 105

10^, etc 
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trazóu un heróico rito funeral arredor dos mortos pol-a idea 
inmorredoirn da redenzón da terra. (...) Pol-a infruencia que tivo na 
Gnlicia e nn fnmilia dos Soutelo tén que figurare rí istn noveln (AM: 
35-36). 

Por outra parte non é casual que o autor estabeleza unha relación entre o 

incipiente movimento que se estaba a conformar no noso país e o xa vizoso 

proceso de liberación nacional irlandés. A intención do autor ao estabelecer ese 

paralelismo178 é clara pois con este discurso non pretende Otero facer un simples 

retrato dos acontecimentos históricos do seu pasado imediato, senón que busca a 

actualización no presente en que vai ser lido. 

A exposición dos feitos acaecidos no XIX posue, en primeira instáncia, un 

valor apenas denotativo pois para o autor era unha cuase necesidade apresentar 

aos seus leitores uns sucesos que serian descoñecidos para a maior parte deles (e 

que, con certeza, terian grandes problemas para acceder a calquer tipo de 

publicación onde se fixese algunha referéncia a eles). Porén, o texto está dotado 

dunha clara intención didáctica pois busca incidir nas conciéncias, ao explicitar a 

necesidade de que moitos (como Don Adrián, como Paio Soutelo...) cheguen a 

partillar as ideas que eles defenderon e que, deste modo, se conciéncien de que 

cumpre traballar por Galiza. Esta intención do texto evidéncia-se no salto cara o 

presente do leitor que aparece no final da obra, expresado através dos 

pensamentos de Paio Soutelo: 

É estrnno -cavilnbn- ngora xn metido no traballo- de médico 

d'aldeia sinto rexurdir en mín moitns ideas do meu pobre tío Adrián. 

Seu Sant-Ingo non era somentes a cidnde das eirexas e dos 
estudantes. Tiñn un dobre ser: romántico e ó tempo dSno ríun pórvir. 
Alí se criará a xeneración que snlvnrú o nome de óalizn (OE 133). 

Como se pode apreciar, o narrador, nun interesante anacronismo, pon na 

mente deste mozo do século XIX, as mesmas ideas que o próprio Otero, e se se 

quere, o grupo galeguista, defendian na altura de 1928, ano da sua publicación. 

^^g Sobre as relacións entre esta história e o celtismo vex^se o apartado 6.6. 
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• A dicotomia liberalismo versus absolutismo e o seu influxo 

ideolóxico na sociedade galega 

Otero expón na sua obra narrativa a dialéctica entre liberalismo e 

absolutismo que protagonizou a vida política, tanto da Galiza como do resto da 

Península durante o século XIX, unha confrontación que estivo na base de 

grande parte dos conflitos políticos que durante este tempo se verificaron. 

Esta situación tivo moito a ver co proceso de transformación económico, 

social e político que se produciu durante aquel tempo, desde un modelo próprio 

do Antigo Réxime a outro de carácter liberal. 

O absolutismo expresa os valores próprios da sociedade estamental, 

defende os intereses do clero e a aristocrácia e traduce a resisténcia que oferecen 

os sectores da Igrexa e unha parte da nobreza a perderen o poder que detentaran 

en exclusiva durante séculos. Pola contra, o liberalismo, defendido pola 

burguesia e o, exército, como forza ao servizo daquela, aspira a criar un novo 

marco político e un novo modelo social, sustentado na supremacia do poder civil 

fronte ao relixioso e na defensa dos direitos individuais e da liberdade179. 

As clases populares, mentres tanto, colocaron-se á marxe desta contenda, 

mantendo unha postura de estudada neutralidade (BARREIRO FERNÁNDEZ 

1982: 90-96) que demonstraria a sua nula implicación no debate. 

Naquela altura estes dous posicionamentos supuñan moito máis que unha 

simples adscrición ideolóxica; representaban dous xeitos absolutamente 

enfrontados de ver e estar no mundo que Otero apresenta, preferentemente, 

através das suas figuras de fidalgos, nas que personifica os posicionamentos, 

discursos e debates que se produciron ao longo daqueles anos. Con este 

plantexamento, Otero demonstra máis unha vez a sua matizada interpretación 

das tensións históricas e sociais que se produciron na Galiza do XIX, ao deixar 

constáncia de que a fidalguia non foi un bloque monolítico (VILLARES 1997: 

205). 

En moitos casos, esas duas posicións van ser representadas na ficción 

através das figuras de fidalgos e/ou de famílias enfrontadas, nalguns casos 

convertidos en inimigas (Dona Xohana vs Don Guindo180; família dos Puga vs 

19 Sobre este tema pode consultar-se o traballo de BARREIRO FERNÁNDEZ 1982. 

180 Sobre o valor simbólico destas personaxes e o significado no conxunto da obra 
oteriana vexa-se o apartado 6.7.3. 
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família dos Doncos, etc) Através de técnicas contrastivas, apresentan-se valores 

e comportamentos antitéticos, colocando o narrador, de maneira bastante pouco 

obxectiva, as virtudes e os feitos positivos da parte da fidalguia liberal. 

O clero apresenta-se como un claro partidário das posicións absolutistas, 

concretadas máis adiante no apoio explícito ao carlismo e ás partidas18^ que, 

xustamente, algun destes cregos (pense-se en Don Xacobe de Castro de Os 

camiños da vida) vai dirixir182. Xa sexan cregos ou frades, a prática totalidade 

dos representantes do estamento eclesiástico defenden as posturas 

tradicionalistas. Só aparece unha excepción en toda o obra narrativa oteriana, 

Frei Columbano de Mougás, o frade exclaustrado que aparece en O señorito da 

Reboraina. Este singular clérigo xa explicitara as suas ideas progresistas cando 

exercera como preceptor do neno Don Xoán Manuel Pereira (OSR: 31-39), a 

quen introduce polos camiños do liberalismo e do provincialismo, ao lle falar 

con admiración da revolución de 1846 (OSR: 38). De calquer xeito, a sua 

evolución demonstrará-se tan novelesca como a do seu pupilo pois, cando anos 

máis tarde se produza o reencontro entre eles, o frade será un exiliado en 

Londres que, convertido en cuáquero, aspira a difundir as suas ideas en América 

(OSR: 81-83). 

Por último, a escasa implicación dos labregos neste conflito é posta de 

relevo por Otero no capítulo xa citado de Os Camiños da vida (OST: 69-93). O 

enfrontamento semella atinxir só aos proprietários das rendas pois os sectores 

populares dan a impresión de participaren nel á forza, empurrados_ polos seus 

señores. Na ficción, o narrador subliña como os integrantes da partida de D. 

Xacobe de Castro non teñen negun tipo de convicción carlista, sendo 

apresentados ben como labregos empurrados a se alistaren nas filas carlistas pola 

necesidade183 e a presión do crego da parróquia, ben como aventureiros e 

bandidos (o Torto de santa Comba, o Corda...) dispostos a roubar. No primeiro 

episódio deste tipo (asalto a un pazo) e ante a aparición dos soldados, a maior 

parte dos teóricos carlistas foxen e abandonan ao seu capitán184, demostrando 

con isto, máis unha vez, a seu nulo compromiso coas posicións tradicionalistas. 

^g^ Sobre este tema pode-se ver SALGADO 1987. 

18z Cf. O capítulo de Os Camiños da vida titulado "A partida" (OST: 69-93). 

1S3 Di un labrego: "Eu penso, señor abade, que Ile non viñan de lonxe. Había ser xente 
d'istas parroquias levados por unhas onzas. iHai tanta fame!" (OST: 83). 

184 "Na partida había un que non Ile parecía ben aquello. -"De fixo imos roubar". Mais 
que facer? (...) De súpeto estralaron tiros pol-o lado do pobo (...). Os máis"dos partidarios fuxiron 
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Do outro lado, o fidalgo organiza unha Milícia liberal que, por máis que 

teña a ver coa defensa da legalidade e ►tabelecida, tampouĈo ergue páixóns entre 

os labregos185. 

De calquer xeito, através do texto, parece sobreentender-se que os 

labregos amosan unha maior simpatia por pon Xosé Maria Puga, o fidalgo 

liberal que polo seu antagonista, o crego. As razóns desta preferéncia cumpre 

atribui-las máis ao recoñecimento das cualidades e talante persoal do fidalgo (o 

sentido da xustiza e a honradez, mais tamén o"señorio", quer dicer, a autoridade 

e o domínio sobre eles que non son postos en causa) que coas ideas por el 

defendidas que, finalmente, fican lonxe dos intereses, moito máis ligados a 

problemas inmediatos, dos labregos: 

Os vellos e mozos falabnn dn partidn co ise medo vexetnl das 
poboazós do ngro. Ern móis verdadeira n diaria loita Ĉas bruxas e Ĉo 
trasno, n estadea na noite, a longa miseria do día parn que se derñn 
conta do que siñificnban aquilns cousns de cnlristns e(iberás (OST: 
83-84). 

6.3.1.3. Descrición de feitos históricos europeos: Fra Vernero 

Esta novela, en apariéncia totalmente allea á liña do discurso oteriano ao 

desenvolver unha temática non galega^gb, é un bo exemplo do interesante conceito 

de europeísmo sustentado por Otero^g^, un europeísmo entendido como 

interrelación constante entre a Galiza e a Europa, e onde esta é entendida como un 

pol-a carballeira. (...) Soilo un berraba cheo de ardor:-"Eiquí na carballeira, a defenderse, rapaces. 
Viva Cristo! Viva CarlosV! Era un fradiño de S. Clodio. (. ..) E os nosos? O Torto cánso e 
caviloso: Os nosos? Dinantes d'unha hora cada un está na sua casa. iCalquera os coñece despois"! 
(OST: 78-80). 

185 "O pior era que a chama d'entusiasmo non queimaba as i-almas d'aquila xentiña. 
Soil'o s'animaban cando andaba a xerra do viño e cando D. Xosé María, prantado no meio do 
empedreado, falaba con verbas alporizadas non da Lierdade sinón d'outras cousas que sinte millor 
o curazón do pobo. Sobretodo o que lles daba xenio e erequentaba as mans para loitaren inda que 
fora c'o demos, era ouvir falar da volta dos dezmos" (OST: 85-86). 

^gb Lembremos a famosa explícita afirmación de Carvalho Calero: "Otero, neste libro, 
colle unhas vacacións como galeguista" (CARBALLO 1975: 669). 

^g' Sobre o tema do europeísmo na obra oteriana, vexa-se o apartado 6.6. 
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referente cultural e social co que intercambiar experiéncias, ideas, expresións 

artísticas, etc. 

Segundo Otero, foron precisamente os momentos históricos en que Galiza 

foi un referente europeo, os de maior autoconciéncia e tamén os máis brillantes 

para o noso país, aspecto xa subliñado no seu dia por Carvalho Calero: 

Pnrn Otero, por calquer lado que se mire, óalicin foi universal 
cnndo foi enxebremente gnlegn. O galeguismo de Otero era un 
reintegracionismo en Europn. (...) Explícase así que na obra de O.P. 
existan pezas como o fro I/ernero, que non son gnlegas senón 
europeístas(...). Da romnxe de Xelmírez pasamos ó de Werner sen 
dificuldade (CARVALHO 1977: 134-135). 

O máis interesante da novela non é a biografia do protagonista (de quen 

acabamos sabendo bastante pouco) senón a descrición histórica e cultural do 

espazo centroeuropeo onde Zacharias Werner se move, unha descrición que, por 

momentos, apresenta máis pontos de coincidéncia co ensaio literário que coa 

ficción188. 

Ademais, para explicar a xénese das claves sociopolíticas que moven ese 

mundo, realiza un percurso polo século XVIII, tal e como o narrador fixera en Os 
camiños da v1da189^ e asi vai-nos apresentando, a modo de escenas 

cinematográficas, vários momentos esenciais para a história xeral do mundo 

occidental. Otero intenta amosar a importáncia deste século190: a vida do Antigo 

Réxime contada através de escenas significativas, certos momentos ^que tiveron 

unha especial significación histórica, os homes protagonistas da Ilustración, o 

mundo da cultura que prefigura o XIX: filósofos alemáns, escritores franceses e, 

ao cabo, a Revolución. Neste sentido, cumpre lembrar a apreciación feita por A. 

Cunqueiro, cando escribia que nesta novela, 

está a máis ampln, doorida e gozosa á vez, sabin e profunda, ollnda 
de Otero sobre Europa, os pobos, ns idens, emocións e momentos que 
a formaron (CUNQUEIRO 1976: 237). 

188 Segundo Carvalho: "Esta é unha novela cultural, unha novela de ideas, unha novela 
ensaio" (CARVALHO 1975: 669). 

189 A descrición da vida de Don Xosé Maria Puga inícia-se cunha evocación da vida na 
Galiza do século XVIII (OST: 51-56) 

190 Di Otero no prólogo: Ao escreber a história deste escritor alemán "non sei onde 
remata a historia e onde empeza a imaxinación" (OTERO 1935: 5). 
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En Fra Ilernero o autor explica cais foron os trazos definidores dun espazo 

que forma parte dos seus referentes culturais (e dos do seu tempo) e que, adémais, 

reivindica como próprio, inserindo-o, como un elemento constitutivo máis, no seu 

próprio discurso narrativo, pois, para Otero Pedrayo, aqueles elementos da história 

europea tamén interveñen na construción da própria nación. 

Opina C. Casares que Otero, un escritor que sempre subliñou a vocación 

europea da Galiza, ficaria incompleto sen esta novela, pois é grazas a ela que "a 

figura intelectual de Otero adquire a significación e a dimensión universal que 

realmente tivo" (CASARES 1981a: 125-126). 

Sen entrarmos a valorar a afirmación anterior na sua totalidade, no que si 

concordamos é no singular valor funcional e significativo que esta obra posue no 

conxunto da produción ficcional oteriana. Coidamos que esta novela representa un 

magnífico exemplo de abertura ao outro e de europeísmo sen complexos19^, 

podendo ser utilizada como un bo contraargumento fronte a aqueles discursos q►e 

acusan ao nacionalismo de endogámico. 

19^ "O Otero Pedrayo, europeo, onde está verdadeiramente é en grande parte de A romería 
de Xelmírez, pro, sobre todo, en Fra Vernero (...). Neste libro está, en estampas, o século XVIII 
europeo. Unha ollada á vez extensa e fonda. (.. .) Coido que non hai, en toda a literatura europea, 
unha descripción tan fermosa daqueles anos que ao final reveláronse decisivos" (CUNQUEIRO 
1979: 94). 
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6.3.2. Descrición da História social e económica 

Neste apartado incluen-se aqueles temas que consideramos especialmente 

relevantes desta segunda vertente do proceso de ficcionalización do material 

histórico na obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo. Recollemos aqui, pois, 

aqueles aspectos relacionados coa descrición da vida social e económica da Galiza 

en vários momentos da história nos que o autor centra especialmente a sua 

atención, para nos dar unha idea de como se desenvolvian as relacións entre os 

distintos grupos que compuñan a^sociedade galega nas etapas correspondentes. 

6.3.2.1. Análise da importáncia histórica de Santiago e da Galiza na Idade 

Média: A romeiría de Gelmírez 

Para nos introducir neste apartado, deberiamos falar do retrato da 

sociedade que se move arredor da corte de Xelmírez na novela consagrada a esta 

personaxe e da que xa se falou. Se ben é certo que Otero, na novela máis 

claramente histórica de todas cantas el compuxo, concentra a maior parte da sua 

atención no relato dos feitos históricos transcorridos durante o tempo. do prelado 

(con aquel enfoque ahistórico comentado que levaba a Otero a falar 

constantemente de Galiza nun sentido moderno192), tamén o é que o relato serve

lle a Otero como excusa para a apresentación de outros temas. 

En A romeiría de Gelmírez pode-se achar un completo retrato da vida 

dunha cidade medieval como Santiago, coa descrición da sua estrutura social, das 

actividades que nela se desenvolvian (comércio, estudos, culto e celebracións 

eclesiásticas, conspiracións políticas, peregrinacións,...) e dos costumes (poesia, 

festas, supersticións,etc). Ese panorama social permite-lle aos leitores da obra 

visualizar a composición social da sociedade galega no século XII e tamén, e isto 

non é o menos relevante, o peso económico e político que a cidade (tamén como 

imaxe metonímica da Galiza) tiña. A isto haberia que engadir as relacións co 

192 En relación a isto vexa-se o capítulo 6.3 desta tese. 
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mundo exterior, através das viaxes dos galegos ou das peregrinacións á Galiza,- - - - _ 
que serven para remarcar a mensaxe europeísta que subxace no texto. 

Este intento de reproducir de maneira fidedigna o ambiente social dunha 

época pasada é un dos elementos que máis claramente entroncan a esta novela co 

modelo canónico de novela histórica definida por Walter Scott, ao igual que a 

apresentación do que Luckács denomina "heroi médio" como protagonista da 

história (LUKÁCS 1971 a: 38), o troveiro Johán de Isorna, e, sobretodo, os óbvios 

contidos identitários que nela se apresentan intimamente relacionados cos 

procesos de erguemento do sentimento nacional. 

6.3.2.2. Descrición e análise da sociedade galega do séc. XIX 

O interese de Otero polo século XIX ten a ver coa sua valoración deste 

século como esencial para comprender o presente, quer dicer, as profundas 

transformacións económicas e sociais que a Galiza estaba a sofrer na altura das 

primeiras décadas do século XX. Cumpre ter en conta, como xa foi salientado 

tanto por C. Baliñas (BALIÑAS 1974-87: 156) como por X. R. Quintana e M. 

Valcárcel que, na época en que Otero escrebia, a única história que se investigaba 

e contaba era a história política, basicamente centrada e orientada baixo unha 

perspectiva centrípeta, de xeito que Otero, 

ó trntar literariamente as cuestións de historia económico-social 
apuntadas, anticipou, en certa forma, o que nos últimos anos están a 
estudiar os historiadores especializados (QUINTANA/VALCÁRCEL 

1988: 163)193 

Foi através do discurso narrativo que Otero Pedrayo formulou a sua 

análise da estrutura social galega do século XIX. Como é ben sabido, este autor 

descrebeu a sociedade galega organizada arredor de tres grupos: as clases 

'93 R. Villares, comentando algunhas das contribucións de Xesús Ferro Couselo á 
historiografia galega, subliña a releváncia de certas conclusións ás que chegou este autor nos seus 
traballos, como por exemplo: "a estreita vinculación entre a riqueza fidalga e a monástica (como 
dependente a primeira da segunda); a diversidade interna da Igrexa, con manifestacións ben 
enfrontadas entre o clero secular aliado con frecuencia cos labregos e notables locais frente a 
priores e abades da Igrexa regular monástica (...)" (VILLARES 1997: 176). Coidamos que estes 
temas están xa apresentados con detalle na narrativa de Otero, sendo este un elemento máis que 
nos leva a concordar coa opinión expresada polos autores enriba citados. 
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populares (nomeadamentes representadas polo mundo labrego), a fidalguia e o 

clero194, unha descrición convertida, co paso do tempo, en canónica, tal e como 

teñen recoñecido numerosos historiadores contemporáneos. En concreto, Ramón 

Villares afirmou que: 

A visión global que da historia moderna de Gulicia tiñn Otero 
Pedrayo, co ncerto de concibir a estructura social agraria de forma 
trinitarin (frades, fidalgos, campesiños) segue a ser substancialmente 
válida (VILLARES 1997:175). 

A burguesia está praticamente ausente, tal como corresponderia á sua 
escasa presenza na sociedade galega do XIX (que é na que el centra boa parte do 

seu discurso). Contodo, as poucas figuras representativas dos novos sectores 

emerxentes que Otero apresenta no seu discurso narrativo resultan moi 

significativas, tanto polo que indican dos cámbios que se estaban a producir nas 

relación económicas e sociais, como pola información que nos forne ►en sobre á 
valoración do autor en relación a esas mudanzas estruturais. 

A seguir, apresentaremos unha breve descrición das carácterísticas máis 

relevantes dos grupos sociais que aparecen representados na narrativa de Ramón 
Otero Pedrayo: 

• Fidalguia19s 

A pouco que calquer leitor ou leitora se achegue á produción-literária do 

autor de Trasalba, resulta evidente o especial protagonismo que este grupo ten nas 

suas páxinas. Coidamos que, dado o abondoso número de estudos existentes sobre 

este aspecto da sua obra196, non paga a pena insistirmos aquí na análise do grupo 

i9a 
Sobre a implícita apresentación desa estrutura social como modelo de equilibrio e 

hannonia social e, en consecuéncia, sobre a visión nostálxica do pasado e a valoración negativa 
dos cámbios sociais na obra de Otero, vexa-se QUINTANA NALCARCEL 1988: 62-67. 

i95 
Para obter unha visión global sobre o papel e a evolución da fidalguia pode-se 

consultar BARREIRO FERNÁNDEZ 1981:85-107 e tamén VILLARES 1982: 127-137 e 168-188; 
VILLARES 1985: 87-90 e VILLARES 1994: 41-64. Para unha análise en profundidade da 
concepción da fidalguia de Otero Pedrayo resulta esencial a consulta do capítulo: "A fidalguía: das 
vaidades presentes á renacencia futura" , en QUINTANANALCÁRCEL 1988: 67-74. 

^^ Para obter unha visión global da concepción da fidalguia de Otero Pedrayo resulta 
esencial a consulta do capítulo "A fidalguía: das vaidades presentes á renacencia futura" do libro 
de Quintana e Valcárcel (QUINTANANALCÁRCEL: 67-74) asi como a obra de Ramón 
VILLARES, especialmente (VILLARES 1982:127-137 e 168-188) ,(VILLARES 1985: 87-90) e 
(VILLARES 1994:41-64). 
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social a que pertencia o autor e sobre o cal tanto se ten escrito, moito máis, de 

termos en conta que nos ocuparemos del, desde un ponto de vista interpretativo, 

en vários dos apartados do capítulo 6. 

O único que nos interesa neste apartado é, para alén de deixar 

constáncia do protagonismo deste grupo social no esquema da sociedade do séc. 

XIX que Ramón Otero Pedrayo debuxa nas suas novelas, constatar a lucidez da 

sua análise ao non apresentar a a fidalguia galega como un bloque monolítico 

(VILLARES 1994: 205): liberais ou absolutistas, abúlicos ou activos, afins ao 

carlismo ou protagonistas do movimento provincialista... Otero apresenta un 

grupo social onde existian intereses contrapostos e, tamén, diferentes actitudes 

ante os cámbios. 

• As clases populares 

O mundo popular aparece representado na obra oteriana, 

fundamentalmente, através das figuras de labregas e labregos ainda que tamén, en 

moita menor proporción, apareçen referéncias a outros grupos: sectores 

mariñeiros (lembren-se as relativamente frecuentes figuras de "pescas"), artesáns 

de variados oficios ou criados e criadas, tanto rurais como vilegos. 

Son os labregos os que personifican a eséncia do mundo popular, cousa 

lóxica na obra dun autor que expresaba, até os últimos tempos da sua vida, o seu 

ideal de Galiza soñada como unha: 

óalicia grande e campesiña, cos seus fillos vencellados ú terra, 

vivindo pnrn a terra; gostaríame unha grande república campesiña 

pnrn o meu país, verdecidn, novn , ngromando como a primaveira 

(Freixanes 1982: 37-38) 

Esta visión correspondia-se tamén coa consideración, que arrincaba xa dos 

plantexamentos defendidos por todos os nacionalismos europeos do século XIX e 

que entre nós fora recollido (tanto na obra teórica como na de criación197) pola 

nosa intelectualidade do Rexurdimento, do campesinado como depositário das 

esencias nacionais198, e que partillaba todo o nacionalismo da época^99 de Otero. 

197 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1988: 101-]02 e 235-239. 

198 Cf. QUINTANA/VALCÁRCEL: 71-24. 
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Este grupo social, fronte á subtileza na apresentación das diverxéncias 

internas existentes no mundo da fidalguia, é apresentado como un colectivo 

compacto. En palabras de M. Romero: 

Achnmos unha eiva importante na traducción que se fai desta 
raigame social, non hai unha clara personnxe popular, esta séntese 
como colectivo e nsí se fala de : °A alden°, "O pobo", "Os paisnnos", 
etc., nctuando estes como figurantes no fondo dun cndro. A súa 
nlusión, máus do que tratamento, é para simbolizar n harmonía 
existente nas súns relacións coa fidatguín (ROMERO 1992: 65). 

Se exceptuamos ao Xepe, o protagonista de O mesón dos Ermos, 

personaxe de orixe popular e que, por protagonizar un ascenso social singular, vai 

merecer un tratamento individualizado, pode-se afirmar que, en xeral, as 

personaxes populares aparecen dotadas dun papel secundário. Non hai, contodo, 

nen tratamento pexorativo, nen idealización excesiva200 senón, en todo caso, e só 

ás veces, unha certa visión paternalista, como a que se revela através dos 

pensamentos de Paio Soutelo -"Non haberá outro remédio sinón neterse na 

política, inda que soilo sexa para defender ós peisanos" (OE: 130)- ou nos de 

Dona Ramona: 

^° Ramona no fondo do seu ser e sinpoder esprical-o tiña unha 
outa conciencia do valore da xente labrega a pesar de coñecer ben as 
trangalladas e os contos que fan noxenta a supreficie da aldea. Cando 
Ile dicían algunha falcatrunda xemía por non sere home para sair en 
defensa dos peisnnos (OF 63). 

En calquer caso cumpre subliñar a existéncia dunha série de personaxes, 

como a Xenara a Corda de Os camiños da vida, que aparece mellor debuxada e na 

que o autor aproveita para sinalar os valores de dignidade, honradez e 

determinación que, a pesar da "superficie noxenta da aldea", el considera 

características esenciais do mundo dos labregos. 

^^ J. G. Beramendi estabelece certas matizacións a respeito da distinto valor que a 
defensa da ruralidade de Galiza tivo para o nacionalimo liberal e para o tradicionalista 
(BERAMENDI 1997: 60). 

200 Segundo C. Ríos Panisse: "Otero, aínda que pensa que os labregos e mariñeiros son os 
depositarios da nosa cultura máis característica, non os idealiza topicamente (como fixeron moitos 
dos escritores do rexurdimento), nin os degrada de forma estereotipada, senón que ve neles a seres 
humanos unidos a paixóns baixas ou nobres case sempre reais, poucas veces utópicas" (RÍOS 
PANISSE 1996:41). 

- 165 



Carme Fernández Pérez-Sanjulián 

• O clero 

Son moitas as personaxes eclesiásticas que aparecen ao longo das páxinas 

oterianas, algunhas apresentadas apenas baixo a función de figurantes e outras 

dotadas dun papel máis relevante. Entre estas últimas, as que aparecen deseñadas 

con maior relevo, pode-se estabelecer unha clara distinción entre as que 

representan o clero secular (como, por exemplo, D. Xacobe de Castro de Os 

camiños da vida ou D. Bernaldo Solóvio de Arredor de si) e as que traducen o 

mundo do clero regular, os habitantes do mosteiros, convertidos moitos deles en 

exclaustrados que van ter unha notábel presenza ao longo de novelas e relatos do 

autor (só en Os Camiños da vida aparecen tres: o exclaustrado de Oseira que abre 

a novela, o de San Clódio que morre no enfrontamento da partida carlista contra o 

exército e, finalmente, o que aparece convertido en profesor de Paio no Instituto 

de Ourense2o i ) 

Cumpre subliñar tamén as numerosas referéncias a conventos de freirás, 

mais non hai entre elas nengunha figura especialmente individualizada. Estes 

lugares aparecen mencionados como lugares onde se educan as fidalguiñas, 

futuras esposas dos fidalgos protagonistas, ou, no caso dos conventos de clausura, 

como lugares de recollimento de certas personaxes femininas, como a irlandesa 

Edith, a namorada de D. Adrián Soutelo en Os camiños da vida (que morre en 

Santiago, convertida en monxa para cumprir un voto relixioso) ou a extravagante 

chinesa amante de Don Xoán Manuel en O señorito da Reboraina. 

Volvendo ás personaxes eclesiáticas maculinas que retrata Otero, moito 

máis importantes tanto desde o ponto de vista funcional como do significativo, 

apartir delas, e das suas relacións directas co mundo da fidalguia, pode-se 

constatar a comunidade de intereses que tiñan estes dous grupos202. Mais tamén, 

como xa sinalamos para ese outro estamento, cumpre sobrancear o retrato que 

Otero oferece da diversidade interna da Igrexa: cregos tradicionalistas fronte a 

outros de espírito ardentemente liberal como o Frei Columbano de O señorito da 

Reborainaou, aínda, os empeñados na procura dunha relixiosidade máis galega e 

auténtica, como D. Bernaldo203 de Arredor de si. Ademais, o autor debuxa tamén 

201 Vid. ROMERO 1992: 64. 

z°z Para unha caracerización do clero nesta etapa vexa-se BARREIRO FRNÁNDEZ 1981: 

108-124.
 

zo3 Sobre este tema vexa-se o apartado 6.8. 
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os comportamentos diferenciados do clero regular e secular, en moitos casos, 

movidos por intereses enfrontados. ^ 

• A case inexistente burguesia 

O relativo protagonismo de personaxes representantes do que seria a 

burguesia galega ten a ver coa escasa releváncia social que tiña este grupo no 

período que abranguen as novelas oterianas, especialmente as que remiten ao 

século XIX. Contodo deberiamos matizar en certa medida esta afirmación xa que, 

se ben á altura da metade do século XIX non se pode falar entre nós dunha 

burguesia industrial ou comercial relevante204, si é necesário ter en conta a 

importáncia social e cultural que tiveron certas clases médias vilegas e urbanas, 

por máis que o seu número non fose elevadísimo. Estes grupos irán -tendo máis 

protagonismo nos movimentos que se desenvolven a fins do XIX asi como nas 

tres primeiras décadas do XX. 

Através das novelas de Otero constatamos a presenza dun grupo un tanto 

heteroxéneo, integrado por certos indivíduos que teñen como elemento comun o 

non poderen ser incluídos, en rigor, en nengun dos tres gupos anteriormente 

reseñados. 

En Os camiños da vida atopamos a singular figura de Bertha, a loira 

rapaza filla dun reloxeiro suízo que vive un Ourense e que, namorada de D. 

Farruquiño, o segundo fillo da casa de Doncos, vai morrer esganada polas mans 

deste. Na apresentación desta figura Otero conta-nos que esta rapaza atopaba-se 

soia na vila pois non era nen fidalga nen muller do povo, sentindo-se totalmente 

illada ao non ter "iguais". Este isolamento social será, ademais, unha das causas 

do seu fin tráxico: 

AAais as compañeiras en cnnto se dnbnn contn de ser unhas 
señoritas perdíanse pr'a Berthn. Seu pni -un reloxeiro dn Praza. As 
costureiras e fillas de pequenos comercinntes tnmpouco ernn nmigas 
d'eln. Sentínna outra cousn, desemellnnte da poucn e parva mnneira de 
vivir que acostumnban. (...) Así medrou a Bertha riun isolamento do 
que se daba conta (AM: 93). 

Z°a Para unha caracerización da burguesia galega no XIX vexa-se BARREIRO 
FRNÁNDEZ 1981: 125-155. 
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Outra das raras figuras burguesas urbanas que Otero deseña é a que 

aparece en "O Pecado" (incluída nos Contos do camiño e da rua). Este é, sé 

callar, a figura máis topicamente burguesa (funcionário, vilego, habitante dun 

pisiño alto dunha casa de viciñanza, con vida mediana,...) que topamos nas 

páxinas oterianas. O feito de nos situar no contexto urbano permite-lle ao narrador 

apresentar este cadro de violéncia doméstica nun contexto pequeno-burgués. A 

traxédia consuma-se ante a insolidariedade do vicindário (característica da vila 

fronte ao universo en moita maior medida comunitário da aldea) . 

Mais esta situación ia ir variando en poucos anos "Ben considerado, os 

cambeos apuraban" (OE:53)- e, asi, nas novelas oterianas atopamos descrita con 

grande lucidez a progresiva emerxéncia dunha pequena-burguesia vilega, moitas 

veces de orixe maragata ou camerana, que pouco a pouco vai consolidando un 

sólido poder económico. En palabras de Otero: "Outra nova potenza ia medrando 

na aldea; o tendeiro" (OE:53). . 

Estn conciencia da fidalguía de ser suplantnda polo tendeiro, polo 
comerciante burgués, é un dos "leiv-motiv"'de toda a obra da Xeración 
Nós. Otero Pedrayo foi, sen dúbida, o nutor que describiu esta 
transición con meirnnde sensibilidade históricn e finurn analítica, é se 
referir con frecuencia, en palnbras tirndns de Os comiños dv vido , a 
que " o mostrador impuña un respeto que non conseguira a solainn nin o 
blasonndo portal"; dominio "maino", pero implaccable, pois o tendeiro 
axiña se foi facendo dono da aldea (VILLARES 1985: 95). 

Na narrativa oteriana achamos numerosas descricións de comerciantes, 

como o Aceiteiro de Arredor de si ou o castelán de Os camiños da vida (en 

moitos casos de procedéncia foránea mais non sempre) ou de outros sectores 

emerxentes, como o dos intermediários convertidos, en moitos casos, en 

prestamistas (o Tutano, a sua filla e o Trepapouco de Os camiños da vida, o 

Estornelo de "O Fidalgo", o onceneiro da Crus de O mesón dos ermos, etc, novos 

ricos que aproveitan as novas posibilidades económicas que se abren coa mudanza 

de sistema (monetarización, comunicacións, etc) ou tamén, antigos curiais ou 

empregados que fan fortuna mercando terras, ben a fidalgos, descapitalizados e 

necesitados de diñeiro, ben ao Estado despois do proceso desamortizador, 

perfeitamente reflectidos no Tutano ou no Estornelo. 

O retrato que o autor realiza destas personaxes é bastante pouco 

obxectivo, pois através dos comentários do narrador implícito ou ben, por meio da 

explicitación dos comentários de personaxes (como dona Ramona en Os camiños 
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da vida), os textos deixan translucir constantemente unha escasa simpatia'`05 e 

unha nula comprensión dos comportamentos206 destes novos sectores que, 

adicando-se fundamentalmente ao comércio ou adaptando-se e evolucionando cos 

cámbios económicos, están-se a consolidar na Galiza daquel tempo como os 

novos referentes de poder económico. 

• Descrición das transformacións na sociedade galega do século XIX: 

cámbio de valores e desenvolvimento de novas actividades económicas 

Mais a existéncia destes novos sectores emerxentes é posíbel porque ese 

foi un tempo onde os cámbios sociais se tornaron posíbeis, cámbios que Otero 

ficcionaliza con enorme lucidez. Falando das mudanzas sociais que se 

desenvolven coa instauración do réxime liberal, X. R. Barreiro comentá: 

A revolución libernl desarticulou lentnmente este sistemn de 
promoción social integrando novos valores, como o dn competitividade, 
convertido xa en mecanismo de selección no mercndo de traballo. 
Agora o estudio, n honradez, a fidelidade, o esforzo, o tnlento, en 
definitiva o mérito individual, substitúen o ius songuinis (...). A 
revolución liberal, ndemnis de "liberar" o mercndo de traballo 
introduciu un novo valor: o da individualidade. Os mozos que entraban 
na vida n mediados do século XIX crían que eran donos absolutos dos 
seus destinos, que podían marcar con pedras propias os -lindeiros do 
cnmiño que eles e só eles querínn trnzar. Individualidade e 
independencin que de seguidn se converten en.trnnsgresión da norma 
establecida poln sociednde liberal, razoando que era nbsurdo rnchnr 
cos códigos sociais do Antigo Réxime pnra someterse ngora ós novos 
códigos libernis (BARREIRO 2000: 2). 

Este texto ilustra perfeitamente o que Otero descrebe através da figura de 

Xepe en O mesón dos ermos. 

zos ^.( ) un dos principais riscos de Otero Pedrayo no socioeconómico é a sua antipatía 
para todo o burgués, desde o pequeno tendeiro ó grande banqueiro. Sempre que pode ^ pode 
moitas vegadas- contrapón a cobiza, o egoísmo e o materialismo do burgués á xenerosidade, o 
altruísmo e o idealismo da nobreza e da fidalguia antiguas" (BERAMENDI 1987: 59). 

z°6 "O que está detrás desta xenreira do burgués "filisteo" e pouco escolleito, por incuria 
intelectual, é unha incomprensión de parcelas importantes da cultura burguesa contemporánea e 
das súas manifestacións máis senlleiras, desde a vida de `Metrópolis' e a forza do proletariado ata 
moitas consecuencias da industrialización" (VILLARES 1985: 95). 
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A história xira arredor dunha personaxe central, o Xepe, tamén alcumado 0 

Mart►xo; é esta unha personaxe magnificámenté deb ►xáda, unhá daĈ poucas 

figuras oterianas dotadas dunha identidade persoal e que como a Dona Ramona de 

Os camiños da vida, enche coa sua presenza poderosa as páxinas da novela. 

O protagonista é un rapaz orfo, criado sen afectos pola sua tia e o seu avó 

nunha casa sen bens, nunha zona onde a vida é especialmente dura para os 

labregos que ali moran: as Lamas do Ermo. Retratado como carente de 

escrúpulos, frio e, ao tempo, dotado dunha enorme vontade, marcha da casa para, 

ao cabo de apenas oito anos, " voltare feito un bicho aos érmos nativos que o 

miraran esfameado" (OME: 75). A sua riqueza ten unha procedéncia escura (fala

se da morte do seu patrón, o falso fidalgo, e do comércio de escravos) mais, pouco 

a pouco, vai-se facendo o amo da aldea, afincando o seu ascenso económico no 

roubo, a chantaxe ou, de novo, no asasinato, apoiando o seu poder no medo207. 

Este novo poder aparece representado, ademais, através dun novo espazo 

simbólico: o Mesón, esa nova construción que é a casa máis grande e máis sólida 

do contorno, feita polos mellores canteiros (pois o que antes estaba ao servizo dos 

señores está agora baixo o poder do diñeiro). O ascenso social do Xepe aparece 

subliñado, tamén, por meio dunha figura feminina, Frolinda, a crioula que fora 

amante do seu primeiro amo e que é, en certo modo, un elemento suntuário208. 

O autor construe a sua novela arredor da história do Xepe e da sua 

ambición desmedida para, a carón deste episódio de ficción, falar-nos das 

mudanzas que ao longo do XIX se produciron na estrutura social do mundo rural e 

que, dalgun xeito, explican as transformacións que se están a dar no momento en 

que el escrebe. . 

No primeiro capítulo, através da narración feita polo señor Paio, o arrieiro 

(OME: 22-31), sabemos da usurpación da titularidade do pazo do Pomberio por 

parte dun fillo ilexítimo sen que o verdadeiro fidalgo saiba resolver o problema. A 

sua falta de espírito anúncia o fin do poder da fidalguia e dunha época que, 

207 Unha análise máis ponnenorizada desta obra pode-se achar en FERNÁNDEZ PÉREZ-

SANJULIÁN 1996: 718-726. 

208 Nunha sociedade de horizontes limitados, fechada en si mesma, o exótico aparecia 
ligado as clases poderosas e asi na obra oteriana aparecen numerosas figuras de mulleres 
extranxeiras, algunhas co engadido do trazo exótico, ligadas ás figuras de fidalgos. Sobre o valor e 
función das mulleres exóticas na obra deste autor, vexa-se FERNÁNDEZ PEREZ-SANJLILIÁN 

1988: 53-58. , 
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segundo as palabras do narrador-arrieiro, comeza a desaparecer, o que a el lle 

provoca unha enorme tristeza. 

Mais adiante, o narrador apresenta a conversa que durante unha pequena 

viaxe sosteñen o fidalgo do Pombeiro e un monxe exclaustrado (OME: 91-102), e 

que lle serve para retratar a visión nostálxica que estas duas personaxes teñen do 

mundo da infáncia do fidalgo (coas suas, segundo el, harmónicas relacións entre 

fidalgos e labregos) e da influéncia e poder dos mosteiros, e xa que logo da 

Igrexa, perdidos tras a desamortización. Son as suas duas visións complementares 

que evocan o mesmo mundo perdido, o do Antigo Réxime, e que, funcionalmente, 

subliñan a caducidade da vella orde social ao contrapoñé-la co mundo "real" 

representado polo Xepe, os bandoleiros, os prestamistas... Os tempos teñen 

mudado e as suas reflexións pertencen xa a outra época2o9 

A figura do Xepe corresponde-se xa cos novos tempos210. Poderia-se ver 

nela un esbozo dese sector minoritário da nova burguesia comercial do século 

XIX que debia ter protagonizado o desenvolvimento dos novos sectores 

económicos ligados ao capitalismo. O Xepe, que fai a sua fortuna co transporte de" 

escravos, volve á Galiza coa liquidez que xa non teñen nin fidalgos nin labregos e^ 

que vai investir, de entrada, na construción do mesón, unha nova actividade` 

comercial descoñecida na aldea. Pouco a pouco vai mercando (ou facendo-se con 

elas por calquer outro meio) as propriedades do pazo, tal e como fixo naquel 

momento a incipiente burguesia galega. Mais, coa agudeza para perceber os^ 

cámbios que non tiveran os fidalgos, intue a importáncia da descoberta de estaño-° 

na serraZ^' e, beneficiando-se no posíbel deste feito, consolida definitivamente o 

seu poder económico: 

As tolas espranzas do Martuxiño mozo que apastaba as vacolas do 
abó Cilistro, compríanse paseniñamentes. Maxinara ouro, e maquiaba 
montós de onzas. Tiña ambizondo poder, e abades, siñores e tendeiros 

2°9 Cando despois do secuestro do fidalgo o sacerdote teña que procurar os cartos, vai-se 
ver a sua forzosa aten axe no mundo real, ao ter que recorrer ao escribán corrupto, que será quen 
Ile compre as terras do Pombeiro para o antigo criado da casa, o Xepe. 

210 Como igualmente a interesante figura de Xúlia, a señorita de Vilarpunteiro, exemplo 
tamén de vontade e transgresión das regras. Sobre ela, vid. FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJIJLIÁN 
1987: 41-43 e 1996: 724. 

Z" "Acariñaba o Xepe os limpos minerás, de lusmorta e branca de luar, descobertos por 
os carboeiros nas corgas. Non egaiolaba como 0 ouro, nin concedía a seguranza rica da prata, mais 
eran tempos de industria, e había ingreses loiros, inxenieiros praiticos con quen faguer compaña" 
(OME: 141). 
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en dez legoas en rodopío, non valían unha area de sal a ►arondos co - -
Xepe (OMF 140). 

Contodo, o narrador non deixa de lembrar que este poder, por mor dos 

métodos empregados, é ilexítimo e, deste modo, lume e morte, á maneira clásica, 

encarregan-se de facer xustiza. Aparentemente, tras o incéndio e desparición do 

mesón e os seus proprietários todo volve ao seu lugar, mais isto, na realidade, era 

xa imposíbel. 

De maneira parcialmente semellante, no conto "Medicina legal" (que 

aparece no libro Contos do camiño e da rua2^2), o narrador amosa-nos as 

mudanzas que se producen no ámbito da aldea ao penetraren nela elementos ou 

valores socialmente alleos. Un mundo ainda ancorado nunha estrutura, que se 

pode considerar própria do Antigo Réxime, confrontado ao que emerxe co novo 

sistema capitalista. Neste caso o medre social dun labrego, convertido en novo 

alcalde e cacique, prexudica directamente a un familiar seu que, entre o abraio 

ante a mudanza da "tradicional harmonia" social e a imposibilidade de facer 

fronte aos inxustos comportamentos daquel, opta polo asasinato, única via -pensa

de facer xustiza nun contexto no que esta se topa ao servizo dos poderosos. 

En todos estes casos, como tamén en Os camiños da vida, Otero fai aquí 

novela histórica, mais a sua pretensión non é a de recuperar un mundo anterior, 

nin louvar os valores tradicionais xa perdidos. Hai moito máis qúe unha saudosa 

excursión ao pasado pois ainda que o seu discurso reflicta unha certa nostálxia por 

elementos daquela sociedade en proceso de desaparición e haxa, ademais, unha 

crítica implícita aos cámbios, o narrador fala-nos dun mundo submetido a unha 

transformación irremediábel. 

Otero non fai, pois, historicismo arqueolóxico. Apresenta a sua persoal 

interpretación dun momento da história recente da Galiza que, considera, pode e 

debe ser útilizada polo seu público leitor á hora de conformar a unha visión sobre 

o país e a sua evolución social e económica, unha visión elaborada apartir da 

análise dos referentes próprios e concebida para o afirmación da idea de Galiza 

como nación. 
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6.3.3. Configuración de "mitos" nacionalitários 

Os creadores do discurso nacionalista ou os seus antecesores acreditaron 

na importáncia do lendário como factor de conscienciación ideolóxica e asi 

procederon na sua obra á configuración dun imaxinário heroico colectivo, 

mediante o tratamento mítico-simbólico de certos temas ligados ao pasado 

histórico, xa fose este máis ou menos recuado no tempo. 

Segundó a visión dos nosos autores deste tempo, deberian merecer a 

consideración de mitos213 nacionalitários todas aquelas personaxes, 

acontecimentos ou circunstáncias históricas susceptíbeis de seren consideradas 
' orixe e expoñente de especificidade2i4. 

Os escritores deste tempo coidaban que os mitos, pola sua intanxibilidade 

e polo seu valor simbólico de carácter inclusivo, podian ser máis poderosos (ao 

apelar ao sentimento e atrair afectos irracionais) que o coñecimento da própria 

história e, por esta causa, a sua recriación era tan necesária como a própria acción 

política para alimentar a coesión e o espírito dos povos. 

Nesta liña, Otero, movido por esta vontade mitificadora considerada 

necesária naquel contexto histórico, desenvolverá na sua narrativa215 certos temas 

con-tratamento lendário: _ ^^ 

ziz Vid. CCR: 86-98
zi3 Resulta difícil a definición deste conceito, tanto pola sua ambigiiidade como, mesmo, 

polo seu valor polisémico do ponto de vista lingiiístico. Mito, mitoloxia ou pensamento mítico son 
expresións que entraron na linguaxe comun, utilizadas sobretodo en dicursos pretendidamente 
científicos, chegando a sofrer un proceso de esvaciamento do seu significado, facendo-a sinónima 
de lenda, lendário, heroico. Pola nosa parte, ainda sendo conscientes disto, utilizaremos o termo 
mito no sentido dunha elaboración do espírito esencialmente imaxinativa, capaz da dotar ao real 
dunha dimensión fabulosa e singular. 

214 Por exemplo, L. Carré Alvarellos afirma que "asi como a lenda ten por base un feito, 
un acontecimento e verdadeiro, ou sexa histórico, a História está en grande parte urdida coa lenda" 
(CARRÉ s.d.: 3). 

zis Resulta interesante notar que, moi frecuentemente, Otero Pedrayo coloca os elementos 
míticos lendários nas histórias intercaladas que introduce nas suas novelas. Pense-se na personaxe 
de Pola, de La vocación de Adrián Sitva, representante doutra das tradicións culturais, tamén 
conformadoras do noso contorno cultural: o mundo mediterráneo pre-clásico. Esta referéncia ao 
mundo clásico é o mesmo fundo culto que trasloce en A Lagarada (çf. CARVALHO CALERO 
1982: 151). 
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• Os Mártires de Carral: 

Continuando o labor da historiografia e da literatura do XIX, Otero debuxa 

os protagonistas e o seu heroísmo de maneira, cuase, lendária, porque resulta 

necesário configurar referentes nacionais mobilizadores de amplos sectores 

sociais é necesário configurar mitos próprios. 

• Priscilianozió: 

A figura deste bispo é apresentada brevemente na novela A romeiria de 

Gelmírez mediante o que semella ser unha semblanza histórica; através desa 

apresentación expón-se a idea dunha relixiosidade tinxida de panteísmo e de 

trazos populares. Nunha leitura atenta poden-se apreciar os subtis trazos grazas 

aos cais o autor outorga un certo carácter lendário á personaxe21 ^. 

• As orixes de Oseira: 

Este non moi verosímil episódio ten como función subliñar a singularidade 

da fundación do Mosteiro, polo tanto, non só ligado aos primórdios da introdución 

do Cristianismo na Galiza, senón tamén ás máis profundas raíces culturais do 

noso país e da nosa tradición (o tempo céltico como o primeiro aporte histórico 

relevante que conforma a nosa identidade cultural). Pois ben, no discurso oteriano, 

ligado a ese tempo case imemorial que serve para explicar o noso "feito 

diferencial" xa aparece o cristianismo, outro dos elementos constitivos, segundo 0 

noso autor, da identidade galega. 

Esa unión anti-histórica só se pode apresentar desde o ponto de vista do 

mítico ou lendário mais, deste xeito, supón-se, a capacidade de suxeréncia é maior 

e a posibilidade de que fique prendida no espírito é máis elevada 

• Determinadas figuras de fidalgos: 

Caberia incluir aquí as figuras que Otero perfila no relato "Dona Xohana e 

Don Guindo", inserido nos Contos do camiño e da rua, representadas como 

imaxes paradigmáticas da fidalguia e elevadas, pola sirigularidade e beleza coa 

que aparecen deseñadas as suas figuras, á categoria de personaxes míticas (nas 

que subxace unha visión idealizada e saudosa da fidalguia218). 

2'6 Unha análise máis detallada desta figura ach^se no apartado 6.8 desta tese. 

217 Cf. A romeiria de Gelmírez: 129-130. O carácter lendário de figura de Prisciliano 
aparece acentuado ao nos decatar da relación implícita que existe entre a sua história e a do druída, 
Gunderedo de Corme (A romeiria de Gelmirez: 28-30). 

218 Unha análise máis pormenorizada destas figuras e do seu valor funcional no conxunto 
da obra narrativa oteriana aparece no ponto 6.7.3 desta tese. 
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7. IDEOLOXEMAS NACIONALITARIOS NA NARRATIVA DE 
RAMÓN OTERO PEDRAYO ^ 

Interpretando, pois, a xeografín e a historia de 
óalicia, Otero Pedrnyo ten alzado un modelo de Galicia 
que fixo anticuado o vello modelo decimonónico, antre 
folclórico e mítico, construido polos Precursores. (...) 
calquer rectificación de detalle que afecte nos feitos 
históricos, deixn intacta a forza nuclear da teoría de 
Otero, que, como modelo mítico, espresa o sentido 
espiritual de Galicia, fisterre occidental, e é unha 
esplicitación de ideáis imm^nentes e non unha análise 
de compoñentes empíricos (CARVALHO CALERO 
1982: 162). 
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7.1. Introdución 

Como xa se precisou no início deste traballo, definimos as novelas 

fundacionais como aquelas através das que se apresenta un proxecto de 

construción de nación, aquelas que proxectan un ideal histórico ou social 

destinado a estabelecer a lexitimidade da nación emerxente. 

Tendo isto presente, o noso obxectivo neste capítulo consiste na 

explicitación e na análise das ideas-forza da construción da nación, tal e como 

aparecen explicitadas na obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo. 

Nos capítulos precedentes, definimos, coa maior precisión posíbel, o 

marco ideolóxico no que se inseren as obras englobadas baixo ese epígrafe de 

novelas fundacionais, o que nos levou a unha sucinta revisión dos conceitos de 

nación e nacionalismo, asi como dos seus procesos de criación e consolidación. A 

seguir, tendo en conta, a estreita ligazón existente entre política e novela nos xa 

citados procesos de construción nacional, estudou-se o relevante papel que as 

elites nacionalistas tiveron na articulación discursiva da mensaxe identitária na 

Galiza. 

Despois, unha vez determinado e explicado o marco ideolóxico no que se 

inclue a obra oteriana, pasamos a estabelecer a estreita relación que existe entre 

configuración do discurso histórico e novela fundacional nos procesos de 

construción nacional para, no capítulo precedente, facer unha minuciosa revisión 

do proceso de ficcionalización da história na narrativa de Otero Pedrayo, asi como 

da análise da sua función ideolóxica. 

Asi pois, téndomos en conta que a narrativa fundacional ten como primeiro 

princípio o afianzamento do que se pretende afirmar como próprio e orixinal, 

neste capítulo, dispomo-nos a sinalar e estudar aqueles ideoloxemas específicos 

que, convertidos en matéria narrativa, permitiron a Otero fundamentar a existéncia 

da nación e, á vez, explicitar o proceso de construción nacional. Neste sentido, 
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coidamos esencial a análise demorada de certos motivos-temas literários que 

adquiren especial releváncia nas novelas e contos de Ramón Otero Pedrayo. 

Concebidos a partir dunha clara vontade de focalización "desde dentro" e 

de procura dunha perspectiva própria, son eses motivos-temas os que nos 

permiten exemplificar ideas-forza do discurso presente na obra oteriana, un 

discurso claramente orientado á afirmación de Galiza como nación. 
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7.2. A "comunidade imaxinada" 

Pára comezarmos a análise deste tema, resulta pertinente indicar a orixe do 

título que encabeza este apartado. Non é outra que a definición de nación proposta 

por Benedict Anderson: unha comunidade política imaxinada como inerentemente 

limitada e soberana (ANDERSON 1993: 23). De lembrarmos as palabras deste 

autor, a nación define-se como comunidade porque é concebida como unha 
fraternidade horizontal e é imaxinada porque nengun dos seus integrantes pode 

chegar a coñecer a todos os demais, de xeito que os limites daquela só poderán ser 

conceptuais mais, dalgun modo, absolutamente existentes para o conxunto de 

indivíduos que se senten partípes dela (ANDERSON 1993: 23-25). 

Este conceito, a consciéncia do vínculo profundo que se estabelece ou que 

se cre perceber entre os membros da comunidade nacional, e, xa que logo, a 

maneira en que se xera ou se modifica, resulta de enorme interese para a análise 

das estratéxias utilizadas na enunciación de calquer proxecto de carácter 

nacionalista. 

Obviamente este é un aspecto esencial para un autor como Otero 

empeñado na configuración dun proxecto nacional, nun contexto onde a 

conciéncia identitária, entendida como metasentimento actuante social e 

politicamente219, era case inexistente, ao funcionar apenas entre unha reducida 

elite ilustrada22°. 

Z'9 Coidamos que, ao falar de conciéncia identitária, cumpre distinguir se se está a falar do 
sentimento "primário" de pertenza e identificación arredor dun referente comun ou da 
conceptualización ideolóxica deste en discurso, capaz de desencadear o proceso de conversión 
dese sentimento orixinário nun metasentimento inclusivo, dotado de valor e contidos políticos. É 
esta dupla focaxe a que subxace na valoración de Marcial Gondar cando afirma que a concepción 
da identidade no sentido esencialista (como o Volkgeist do romantismo alemán), tradicionalmente 
asumida pola maior parte dos teóricos e pola nosa intelectualidade en xeral, ten moi pouco a ver 
coa forma en que a xente comun percebe esta cuestión. Asi, na sua opinión, ese erro de 
apreciación "contribuíu a xerar unha disonacia entre intelligentsia e pobo que ten moito parecido 
cos monólogos a dous" (GONDAR 1993: 33). 

zZ° En 1932, o xornal Euzkadi (voce'vo do PNV) publica duas entrevistas con Otero 
Pedrayo nas que este explica as suas opinións sobre o nacionalismo vasco, as relacións entre 
Euskadi e Galiza ou alguns aspectos da política e da cultura galegas do momento. Na segunda 
delas, comentando a introdución social do nacionalismo en Euskadi, declara: "En Galicia nuestro 
deber es Ilamar al pueblo que instintivamente conoce las cosas de Galicia, pero le falta ponerse en 
situación" (DOBARRO/SEOANE 2002: 87). • 
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Asi, unha das estratéxias primárias no discurso literário de Otero Pedrayo, 

claramente inserido no proceso de translación ao literário do discurso ideolóxi ►o 

galeguista, será a configuración dun nós imaxinário que inclua autor, texto e 

leitores nun marco referencial comun. 

Seguindo estes princípios, como primeiro paso desta parte do noso 

traballo, presentaremos unha reflexión sobre alguns aspectos que, baixo a forma 

de problemas de modalización, quer dicer de definición da instáncia narrativa, 

agachan unha refinada estratéxia ideoloxizadora na liña do que se ten chamado 

"ideación nacionalitária" ou, dito doutro xeito, da criación da idea de identidade 

colectiva. 

Como primeiro exemplo, utilizaremos Os camiños da vida, a primeira 

novela importante de Otero e, asi mesmo, polas suas características, a obra en que 

coidamos que o proxecto fundacional aparece con maior nitidez. 

Lembremos o seu comezo: 

-"Figura que todol-os pazos d'istas terrns foron trazndos á 
mesmn ideia; todos eles miran pr'á posta do sol" dixo o monxe 
póndose de peitos no grande balcón de ferros trnbnllados. 

-"Considere vosa Paternidnde qú os mnornzgos non temos gran 
cousa que facer e eiquí, ri alden, precisamos de boas vistas pnra 
esparexer o ánemo, e de camiño vixilnr as idns e voltas dos paisanos" 
respondéulle Don Caetano de Doncos ó tempo d'ofrecer ó 
ecresiásteco unha tomn de rapé (OST: 5). 

A narración comeza abruptamente situando-nos ante o diálogo entre un 

frade e un fidalgo no balcón dun pazo, nun lugar indefinido, pois só despois dunha 

descrición da paisaxe que os interlocutores podian enxergar naquel solpor 

outonizo aparecerán as primeiras referéncias que permiten aos leitores e leitoras 

saber que a acción acontece nun lugar emprazado no contorno de Oseira, o rio 

Miño, os Chaos para, por fin, chegar ao lugar do espazo ficcional da acción, 

Trasouto. 

Desde o ponto de vista da modalización narrativa, o narrador principa122^ 

de Os camiños da vida move-se entre a omnisciéncia neutral que prima na maior 

parte da novela (un narrador que o sabe todo: o presente, o pasado e o futuro das 

zzi Seguimos, salvo indicación en contrário, a tipoloxia estabelecida por Norman 
Friedman através da síntese e revisión de Darío Villanueva (VILLANUEVA 1989). 
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personaxes, os seus máis agachados pensamentos, as suas máis escuras 

intencións) e, en menor medida, a omnisciéncia editorial onde non só se nos 

apresentan os acontecimentos da história ou os comportamentos das personaxes 

senón que estes son comentados polo autor implícito que, por riba do narrador, se 

dirixe directamente a un leitor implícito. Sen pretendermos facer un estudo 

exaustivo destes aspectos modalizadores, si coidamos pertinente lembrar algun 

dos momentos onde na novela se manifesta ese autor implícito. Esa voz que 

comenta, exclama ou valora é a que se vai ocupar de suxerir un certo tipo de 

leitura ou de transmitir un discurso interpretativo. A modo de exemplo podemos 

lembrar a escena inicial no pazo dos Doncos cando, o narrador, descrebendo a 

pouca sociabilidade de D. Caetano e o progresivo abatimento da sua muller, 

comenta: 

(...) Con grande sentimento da sun dona, Mísia Chinta, _nada n-unha 
das mi Ilores fnmi lins de Snnt-Iago. 

iCoitadiña! Sentada & fiestra do seu gabinete ollaba.... (ST: 14). 

Falando dunha das suas compañeiras de coléxio, o narrador escrebe: 

Calada, maina, doce comn unha pomba imiña coroa! non se Ile 
soupera de namoriscnmentos (ST: 15). 

E, contra o final, asi se descrebe o Paio, de novo instalado en Trasouto: 

A barbn rizosa fncía resnltar a gravidade da fisonomía do médico ^ 
novo. Mais, que boa man tiña pr'os enfermos! Sentábase ^ cabeceira 

d'un probe leito,... (O►. 124). 

Poderia-se, tamén, incluir outro tipo de exemplos menos evidentes onde a 

voz do autor implícito desempeña unha función ideolóxica222 na medida en que 

valora ou interpreta os sucesos que, como narrador, está a apresentar. Tendo en 

conta que este autor non se dirixe a nengun destinatário explícito, hai que concluir 

que o receptor buscado polo texto é ese tipo de receptor imanente ao que 

Wolfgang Iser denominou leitor implícito (ISER 1972) e que, segundo Darío 

Villanueva, pode definir-se como a instáncia intrínseca que debe completar as 

zZZ Darío Villanueva define función ideolóxica do autor implicito como "fundamental en 
las novelas de tesis, pues es la que con la presencia del autor implícito transmite al público lecturas 
concretas relacionables con un sistema de valores, de intereses y de pensamiento, es decir, una 
ideología en el sentido lato del término, que trasciende lo estrictamente político dando cabida a lo 
religioso, lo filosófico, lo científico, lo esotérico, etc" (VILLANUEVA 1989:24). 
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_lagoas ou indeterminacións do_texto, recoñecer as técnicas de escrita que exixen 

un certo tipo de decodificación, nunha palabra, debe saber responder as próprias 

demandas do texto (VILLANUEVA 1989:36-37). Nestes comentários e 

interpretacións dirixidos ao leitor implícito, atopa-se unha boa parte do discurso 

didáctico das novelas de Otero Pedrayo: 

O que se pasara en Galicia ríaquiles dous derradeiros meses 
lembra o Scherzo da Heróica pois coma na sinfonía beethoveniana a 
hestórea trazóu un heróico rito funeral arredor dos mortos pol-a idea 
inmorredoira da redenzón da terra (AM: 35). 

Tras esta breve digresión cumpre voltar á cita que encabeza este capítulo. 

Para alén do comezo da narración in medias res, hai algo máis no fragmento 

inicial .de Os camiños da vida que coadxuva a introducir o leitor ou leitora 

extrínseca (quer dicer, real) de maneira plena na acción e que nos parece 

merecente dunha reflexión crítica máis demorada. Un elemento resulta 

profundamente chamativo neste início: a utilización do demostrativo istas pois 

presupón un recoñecimento implícito, a vários níveis, das terras de que se está a 

falar. 

En primeiro termo, esas palabras posuen unha leitura evidente dentro do 

diálogo ficcional dos protagonistas, istas terras son as que se ven desde o balcón, 

as que logo saberemos que, na diéxese, receben o nome de Trasouto. Mais, para 

alén da sua función narrativa no fragmento, a utilización dese determinante 

implica que tanto o autor como o leitor implícito non representado, recoñecen 

automaticamente un escenário que remite a un mundo familiar que lles é próprio. 

Para alén diso, e isto é o que aqui coidamos relevante, para os leitores (se se nos 

permite cair na mesma indeterminación entre o imanente e o extrínseco que a 

crítica ten reprochado a W. Iserz23) está a funcionar un proceso de representación 

mental dun espazo referencial comun, tanto mais evidente posto que nen tan 

siquera se nomea porque xa está aí, implícito, tanto para o narrador como para os 

seus leitores e leitoras. 

Através dese mínimo elemento morfolóxico o autor está a dar un salto do 

tempo "interior" da narración ao tempo "exterior" do leitor, proporcionando-lle a 

este unha confirmación da solidez dunha comunidade singular que abarca 

personaxes, autor e leitores, movéndose através do tempo do calendário 

z23 VILLANUEVA 1989: 37. 
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(ANDERSON 1993: 50). O proceso de configuración dese nós imaxinário, desa 

comunidade de connacionais vinculados entre si, xa está en marcha. 

Esta estratéxia non só é utilizada por Otero en Os camiños da vida senón 

que aparece en numerosas ocasións ao longo da obra deste autor. En concreto, o 

uso deste recurso, aparentemente formal mais profundamente ideolóxico, merece 

unha especial atención en Devalar. A modo de exemplo, pode-se citar só algun 

fragmento especialmente significativo como a descrición que o narrador fai do 

paseo nocturno de Pauliños Fontela: 

Son as sete. O pequeno despncho está tnn illado coma un coto dn 
campía. (...) Soña un libro pr'a primadeirn, ulente a brnncas xestas. Dá 
medo e ledizn a brnncura dns coartelns. ( ...) Diantes de cear sae a dar 
unha voltn pol-os soportás. A elegnnza levián das vellns arquiteiturns 
de Pontevedra responde ca sonata dns lembrnnzas no debrocar da 
choiva. Escurece senlleiro o mastro de Sta. Mnrín dos- Marenntes. 
Chove baixiño nmorosnmente nn coba de Lousnda Diéguez. Conta o 
reló da Peregrina longos minutos. Algúns d'elns laiantes de angustea 
de xeito que semella que todo aquilo -as nrquitecturas, as lembranzá.s, 
o nncer do futuro- vaise esfarelar como ensoño (Devo/ar• 50) (Os 
subliñados son nosos). 

Á parte do recoñecimento do espazo referencial comun xa comentado, 

outra cuestión, ligada á focalización224, se nos aparece como evidente: de quen 

son as lembranzas e a referéncia a Lousada, de Pauliños ou da voz que exprime-o 

comentário sobre o medo ante o papel en branco? A quen pertencen ese 

pensamentos, sobre o pasado, sobre o futuro, que a voz narrativa nos está a 

apresentar? Dito doutro xeito, desde que ponto de vista se configura o discurso da 

voz narradora? 

Coidamos que non fica absolutamente claro que sexa o mozo Pauliños 

Fontenla quen, de xeito tan saudoso, evoca a imaxe de Lousada Diéguez (morto 

en 1929 e soterrado no cemitério de Pontevedra). De novo, sobre a voz do 
narrador, en princípio, heterodiexético (GENETTE 1972) e que nesta novela 
utiliza a omnisciéncia selectiva, aparece a do autor implícito non representado 

que, por un momento, introduce o seu discurso próprio através dunha evocación 
sentimental. Unha referéncia virada para os leitores que, por pertenceren ao 

mesmo mundo cultural e político do natrador, pode ser decodificada. 

z24 Sobre a distinción entre visión e voz, vexa-se GENETTE 1972 e GENETTE 1983. 
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Continuando con Devalar, despois das referéncias ao grupo dos 

galeguistas e, moi concretamente, á chegada de Martiño Dumbria ao Seminario de 

Estudos Galegos215, que cumpren a mesma función que a xa comentada, atopamos 

outra destas marcas da "comunidade imaxinada". Neste caso, ademais de volver 

interrelacionar o mundo ficcional co real através da referéncia expresa á editorial 

Nós, fornece unha indicación xeográfica concreta, a das principais cidades que 

forman esa comunidade, quer dicer, Galiza. 

O libro dé Pauliños Fontenla foi imprentado en Nós i-apareceu o 
mesmo dín nas librarías da Rúa do Vilar, da Rúa da Oliva, da Praza de 
Ourense, da rún de Policnrpo, no Cantón de Porlier (De^ 119). 

No final da novela o narrador, convertido en eu-testemuña, toma a palabra: 

Eu, engaiolado pola ilusión de tér ouvido falar no cnmiño quíxenlle 
perguntar pol-ns xentes que pnsan ao Inrgo das follas de istn novela. 
Non me nstrevín. Nin Ile snberín perguntar nin o cnmiño m'houbern 
respondido.(...) A lembranza dun cadriño de Castelao. Deva/ondo no 
Museu de Pontevedra, foi ordeando as escéas de iste libro. Si algún 
leitor tivern qú il pergunte ao cnmiño que Ile pasn pola portn... Cecóis 
Ile conte si chegou ou non o netiño dn vella do pnzo, si Martiño 
Dumbría vive nas mesmas horas, si na sementeira cairon nos eidos 
mnngndos de fé... Eu prefiro escoitnr o silenzo misterioso de outro 
nno na Galizn (De^ 141) (O subliñndo é noso). 

Aqui aprecia-se o reiterado xogo do narrador, movendo-se desde o interior 

da ficción ao exterior dos receptores; ve-se, de novo, a utilización de espazos, 

persoas ou elementos que se teñen convertido en referentes comuns, dotados de 

grande valor simbólico, mediante os cais o narrador busca a consolidación do seu 

mundo referencial, Galiza. 

Este mesmo recurso é o que utiliza o narrador de Arredor de si cando nos 

conta as meditacións en que está sumido Adrián Solóvio no seu paseo nocturno 

polo porto de Antwerpen. Naquel momento escoita-se unha cantiga en galego e, a 

seguir, 

Dend'unhn proa invisibre respondía unha voce de vello, ulente a 

todol'os alcoholes dos portos: -"Lanchiña que vns en vela- Levn brusas 
e refaixos- Pnra a miña Manoeln'. Coma nas "Cousas" de Castelao (AS 

:137) (O subliñado é noso). 

2Z5 Cf. o apartado 5.5.1. 
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Coidamos que mediante esta estratéxia consegue-se criar nos leitores e 

leitoras a idea de vínculo (entre eles mesmos, o autor e as personaxes) 

configurando asi unha conciéncia de grupo, un nós (a "comunidade imaxinada") 

que engloba todos aqueles que se perceben incluídos no colectivo de naturais da 

Galiza. 

Este mesmo proceso é o que está debaixo doutras fórmulas colectivas 

utilizadas con profusión neses anos. Non é casual que o termo referencial 

escollido polo conxunto da intelectualidade deste tempo para se referiren a si 

próprios fose Nós216 ou que o lema das Irmandades (Terra a Nosa) fose utilizado 

repetidamente como colofón dos libros editados nesta época227. Isto explica tamén 

que elixisen como denominación para moitas das suas agrupacións culturais ou 

políticas o termo Irmandade (de onde tirarian os seus integrantes o tratamento de 

irmáns que se daban entre eles228), co que "expresan ás claras a pretensión unitaria 

zZb Repare-se en que a tradución de Sinn Fein é nós próprios ^ ou nós mesmosl. Como se 
pode ver, poderia-se aplicar ao movimento independentista irlandés de inícios do XX todo o dito 
sobre a priorización do discurso de enunciación da comunidade destinatária. 

Sobre a consideración de nós como sinal de identidade fronte ao outro, antagónico, vexa
se GONDAR 1993: I 1-43. 

22' 
Outro elemento simbólico, neste caso non verbal senón icónico, que se pode incluir 

dentro destas estratéxias dirixidas a configurar a nación imaxinada é a utilización dun tipo de letra 
que se pretende expresión dun discurso estético claramente definido como orixinal e próprio. Foi 
Castelao o criador deste tipo de letra (a que se ten denominado a letra Nós) que tivo unha enorme 
presenza nas publicacións galeguistas daquel tempo. Ademais, tal e como foi subliñado por Ma 
Victoria Carballo-Calero: "o abecedario por el deseñado identificaría nos vindoiros tempos a 
galeguidade dunha publicación, divulgando as letras romanas antigas" (CARBALLO-CALERO 
RAMOS 1999:181). 

Ainda se poderia inserir, tamén, a criación dunha iconografia orixinal seguindo os 
mesmos critérios ideolóxicos xa expostos. A importáncia concedida a todo o relacionado coa 
ilustración e o aspecto gráfico (capas, viñetas, letras capitais, colofóns, adornos,...) na revista Nós 
(ou, tamén, en novelas como A romeiría de Gelmirez) son un bo exemplo do papel esencial que 
Castelao, sobre todo, mais os outros integrantes do grupo tamén, coidaban que debia ter a 
existéncia dunha iconografia representativa. Asi , por exemplo, se reparamos na capa que el deseña 
para o album Nós podemos ver que: "Poética e teoría amósanse aquí reflectidas e mesmo contidas: 
caracteres tipográficos novos de inspiración romana antiga; pseudocapitel de filiación románica e 
medieval, defensa da natureza como fonte de inspiración; oficios do povo e tradición; e esperanza 
celta no coroamento: o cáliz do Cebreiro ou Santo Grial baixo dun luceiro" (CARBALLO-
CALERO RAMOS 1999:183). 

zzg As fórmulas de salutación ( "Saúde e Terra", "Terra a Nosa!", "Saúde e pátrea", "Unha 
aperta garimosa do seu irmán na Pátria Galega", "Saúde, irmáns da pátrea!", entre outras) son, 
segundo X. Castro, unha clara mostra do "espírito fraterno que tentan que reine entre tódolos 
membros da familia galeguista, a consubstanciación entre os galeguistas e a súa pátria, Galicia, 
identificada coa 'Terra', co que non é a cidade, e a exaltación do País ó que se pertence" (CASTRO 
1985: 310). 
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e integracionista do_ galeguismo" (CASTRO 1985: 307). Asimesmo, resultan 

indicativos os títulos dos xornais editados polas agrupacións galeguistas pois, 

como xa foi salientado por Xavier Castro, en moitos deles (por exemplo: A Nosa 

Terra, Galicia, Galiza, Ser, Raza Celta,...) evidéncia-se "o afán de subliñar a 

diferencialidade, a sustantividade étnica e nacional" (CASTRO 1985: 306). 

Para concluirmos este apartado, cumpre dicer, en primeiro lugar, que a 

delimitación do conceito do nós, á partir da análise da instáncia enunciadora e da 

peculiar interrelación entre emisor (autor implícito e/ou autor empírico) e receptor 

(leitor) resulta esencial dentro dun discurso de construción nacional. En segundo 

termo, estabelecidos os vínculos que permiten asentar o conceito de comunidade, 

é a ese conxunto de connacionais a quen se dirixe o discurso de Otero Pedrayo; un 

discurso orientado a despertar no seu público leitor a vontade de participar no 

proxecto patriótico fundacional implícito en toda a sua obra. 
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7.3. A conceptualización do referente identítário: Galiza 
como nación 

Seguindo coa nosa análise do proceso de configuración do proxecto 

identitário nacional que Otero desenvolve através da sua narrativa, unha vez 

explicitada a primeira das estratéxias que o autor utiliza, isto é, a conformación da 

idea de comunidade nacional, debemos pasar á seguinte que non é outra que a 

conceptualización do referente de identidade, quer dicer, de Galiza concibida 

como unha naciónz29. 

Como xa se dixo, todas as estratéxias do discurso literário de Otero 

Pedrayo que estamos a analisar apresentan-se como translacións á li.teratura do 

discurso ideolóxico galeguista. O movimento galeguista, a partir da I Asembleia 

Nazonalista de Lugo de 1918, sinala como princípio definitório que Galiza é unha 

nación230, pasando os seus integrantes, en consecuéncia, a se caracterizaren a si 

próprios como nacionalistas. Xa que logo, a conceptualización desta idea vai ser 

un tema central nos textos, de todo tipo, dos autores deste tempo. 

Á hora de representar o conceito de Galiza como referente de identidade, 

na narrativa de Otero atopan-se diferentes níveis. Nun primeiro estadio, para 

ilustrar a idea apenas albiscada e sen concreción clara, utiliza a imaxe da néboa. A 

nación é, aínda, un conceito vago e pouco preciso. Nun segundo nível, aparece a 

definición por contraposición, quer dicer, o autor utiliza un referente de negación 

(o que Galiza non é) para, através del, ir configurando a definición do próprio. En 

terceiro lugar, Galiza é apresentada como unha realidade existente e recoñecida 

que recebe, incluso, o nome de pátria. Por último, o autor conceptualiza a Galiza 

explicitamente como unha nación. 

Asi pois, para comezarmos a revisión deste tema na obra oteriana cumpre 

volvermos de novo a Os camiños da vida. Ali achamos a figura de Adrián 

Zz9 En relación a este tema vexa-se QUINTANA/ VALCÁRCEL: 82-102. 

230 "Tendo Galiza todas características esenciaes de nazonalidade, nós nomeámonos, de 
hoxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa que a verba "rexionalismo" non recolle todas as 
aspiraciós nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas" (FERNÁNDEZ PRIETO/ 
BARREIRO 1996b: 223). 
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Soutelo231, o representante da xeración provincialista que protagonizou o 

levantamento de 1846, quen, ao lle relatar ao sobriño as conversas que tivera en 

Paris con exiliados doutros países europeos (Irlanda, Polonia, Hungria,...), conta 

tamén como lles explicou o que era Galiza: 

Cicais non sabían [os seus ouvintes] nin o nome! Fai moito que ten 

perdido a persoalidade. Pouquiño a pouco foise esquecendo da groriosa 
historia d'outro tempo; a língoa doce, áxil, eispresivn voltárase un 
patois de labregos (AM: 67). 

Os emigrados non se perguntaban os nomes nin as pátrias. N'os 
meus ollos coñeceron qú eu tamén ern un emigrndo, e eu falnndo con 
iles sentín xurdir ceibe aquiln visión da óaliza qú hnstra entón 
somentes se me tiña presentado como unhn néboa de rapaz (AM: 65) 
(Os subliñados son nosos). 

Esa idea indefinida, ainda sen concreción, é aquela que Otero expré►a 

reiteradamente baixo a metáfora da néboa. Precisamente, nunha das suas 

primeiras publicacións, Escrito na néboa (1926), o que se nos conta é unha longa 

meditación, desde a mañá até o solpor, do protagonista. 

Adrián Solobio ergueuse aquila mañán cheio d'inqueda curiosidade 
espirtonl. Despois d'unha ( ongn ensonación campesín xa ben envolto e 
penetrado pol-a influenza da terra seu esprito trazaba duns nvenidas 
d'interrogaciós (EN 3). 

O protagonista, a partir da visión da paisaxe que o rodea, reflexiona sobre 

as sensacións que o invaden, sobre cal é o seu lugar no mundo, sobre o seu 

destino, sobre unha obra que pretende escreber... As ideas suceden-se, 

superpoñen-se, ao compás do seu camiñar pola campia e asi, a partir dese 

remuíño de reflexións, comeza a enunciar-se unha liña de pensamento organizado 

que o protagonista, Adrián Solóbio, percebe como o início do desenvolvimento do 

discurso próprio que andaba a procurar: 

Mnis tudo ►envolvía no sentimento do gnleguismo. Ognllá n-iste 
inverno o amor da terra se fixnra n-unha obra no libro soñado. E 
comparouse cos farra^os de neboeira que ►ergue do val, e apéganse 
ós penedos das encostas e desfanse mninnmente nn solene pns dos 
piñeirales coma os derradeiros pnntasmas dn estadea. (...) Pensar é 
dar nomes: "estou creando ao mundo" dixo ledamente o espertar do 

231 Sobre as pegadas literárias desta personaxe pode-se ver SALGADO 1990. 
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seu esquecimento do mundo.(...) Figurouse a Galicia, unha cousn, viva, 
tremente. enmarcada de corpo e infinda de esprito. Ollaba a Galicia 
como unha persoa. Poderia collela nos brazos (EN. 12-13) (Os 
subliñados son nosos). 

Dicer, nomear, é unha maneira de facer existir pois as cousas non existen 

mentras non se definen232 e Galiza, como nación, tampouco mentres non sexa 

conceptualizada como tal. 

Ademais, este proceso de construción da idea de nación resulta complexo 

posto que debe superar, contradicer, rebater, se contrapor a outro discurso xa 

definido, coerente, organizado e, sobretodo, xa aprendido e profundamente 

interiorizado pola povoación; este discurso non é outro que o da nación española 

con toda a superestrutura ideolóxica que a sustenta233 

Non é doado distinguir, de entrada, cais son os trazos individualizadores 

dunha identidade diferenciada. Un primeiro paso vai ser o de adoptar á fórmula de 

se definir por oposición, apresentando, ao modo do negativo dunha fotografia, 

todo aquilo que non se é234. Sen ir máis lonxe, isto é o que subxace baixo ^^a 

elocuente máxima de Vicente Risco en Teoria do nacionalismo galego (1920) é, 

posteriormente tamén, en Nós, os inadaptados (1933): "Ser diferente é ser 

existente". 

Do mesmo modo que Aimé Césaire, no seu Discurso sobre o 

colonialismo, desmonta os presupostos xustificadores deste (CÉSAIRE 1978: 14), 

a partir da explicitación de todo aquilo que a^ colonización non é- nen 

evanxelización, nen empresa filantrópica, nen vontade de facer recuar as 

fronteiras da ignoráncia, da doenza, da tirania, etc (SALINAS 1994: 39-40) 

igualmente Otero Pedrayo utiliza un procedimento semellante na história 

intercalada de "Nosa Señora das Labercas"235. O autor da noveliña, supón-se que 

232 "definir é apoderar-se do obxecto definido, é dar-lle un lugar no imaxinário individual 

e/ou colectivo; definir desde o eu/nós como suxeito é encontrar a nosa identidade encontrando a 

identidade do(s) outro(s)" (SALINAS 1994: 42). 

233 Para unha profundización neste aspecto vexa-se FOX 1998.
 
Z34
 

Nesta liña resulta interesante lembrar de novo a dialéctica Nós - Outros tan presente 
en calquer proceso semellante ao que estamos a analizar. En palabras de Marcial Gondar: " Se ser 
idéntico implica que hai cousas en común, en virtude das cales se pode decer que se conforma un 
grupo, e, ao tempo, que toda identidade remite radicalmente a fóra dela mesma, isto é, a outro ou 
outros grupos, non será posíbel estudiar ningún tipo de identidade sen analizar os opostos ante os 
cales se constníe e que, dalgunha maneira, leva dentro de si" (GONDAR 1993: 17). 

Z35 Cf. BLANCO 1995: 39-43. 
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Adrián Solovio, ► omo proba do proceso de progresiva organización das suas ideas 

en relación a España, Castela e Galiza, expón através do carácter e 

comportamento da personaxe de Teresa ( imaxe simbólica de Castela), alguns dos 

trazos que non caracterizan a Galiza (representada na figura do fidalgo D. 

Fernando). Asi, a Galiza non é dominante, nen austera, nen rigorosa, nen mística e 

non entende a relixiosidade e a moral dun xeito intolerante; ademais, o noso país 

non vive fechado en si mesmo, nunha "reconcentración endocéntrica" (BLANCO 

1995: 43) absolutamente oposta á característica actitude de apertura ao mundo das 

terras atlánticas. 

Esa mesma utilización dun referente de negación para configurar a 

definición do próprio é a que subxace baixo a descrición de Toledo e o seu 

significado e valoración, tanto en Arredor de si como en A romeiría de 

Gelmírez236. 

A história de "Nosa Señora das Labercas" (incluída no capítulo X^de 

Arredor de si) aparece como unha espécie de pequeno ensaio lírico, produto das 

meditacións do protagonista tras o seu percurso por terras de Castela e a sua breve 

estadia en Toledo (final do capítulo V e capítulo VIII). Nesta cidade demorara 

Adrián vários dias na procura dunha certeza para as suas dúbidas a respeito da 

própria identidade. Mais xa desde os primeiros momentos, apesar da indubidábel 

atracción que a máxia e a beleza de Toledo suscitan no sensíbel aspirante a 

profesor de Filosofia, pouco a pouco vai percebendo nela unha série de elementos 

que lle resultan alleos: 

Adrián en troques tiña que conquerir heroicamente sua 
persoalidade, alí, no cerne de España. Unha obra de Reconquista. Sin 

axuda do Apóstol Sant-Iago. Pois o que se tratnba era de vertebrar 

con hoso e miolo español a mol materia galega. ^Escollía ben o camiño? 

Quizáis millor Ile fora vivir algún tempo na terra burgalesa. Toledo 

estabn demnsiadamente alapeada por soles trunfnles ou critecos. Sol 
de Imperio, sol da Inquisición, lámpara severa da xeneración do 98 

(AS: 81). 

Desde o início, a própria cidade apresenta caracteres diferentes aos que 

yAdrián percebe como característicos de Castela (e que el foi deseñando 

paseniñamente através da sua visita a Burgos e, sobretodo, á ermida de 

236 ^^( ) desde a Idade Media aos nosos días vaise desenvolvendo o antaonismo nacional 
entre Galiza e Castela, outro nacional por excelencia e orixe case exclusiva de todos os problemas 
e males pasados e presentes da nación galega" (BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS: 100). 
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Fresdelval237). Adrián non acha que Toledo, como capital, sexa o cerne do 

castelanismo, aquela síntese que el creu ver personificada na rapaza e na pequena 

igrexa burgalesa: severidade, pureza, espírito rexo, austeridade.... Pola contra, na 

cidade latexan outras influéncias, especialmente as mozárabes, mudéxares e 

xudaicas, que a dotan dun carácter singular e a ligan ás culturas do Sul. 

Adrián non escribiú unha liña aquila noite. Sentíase estrano e 
percibía a estraneza de Toledo. Considerábase ben lonxe da Europa. 
iCon qué estilo español conto pra pasar os portos do Pirineu? Pois ni 
un istnnte se lembraba de qu'hai pra camiñar a Europa Ss camiños da 
mar. Barcelona, e sobre todo, Bilbao, A Cruñn (AS: 84). 

Mais ndiante Adrián foi pensando que fora o mozárnbe o 
verdndeiro rito da cibdade e de Cnstela enteira. Pol'o menos da Novn 
Castela, vencedora dos conqueridores do norte, a Castela de corpo 
gracioso que leva un xerro de Talnvera o ten despregnda a falda 
bordada da Andalucía, toda ornamentada de motivos africanos e 
nsiátecos (A5: 84-85). 

Non Ile dés voltas: hai que presentarse a Europa com'un bloque do 
Sul, ergueito en mesetas e serra pra se purificar do Islam. Pol`o 
menos eu sinto d'ista maneira 8 España... Adrián dicíao con tristeza i
estranábase d'ista tristeza. ^Pra ser europeo haberá que renunzar a 
Toledo, n Sevilla, a óranada?... (A5: 85-86). 

Otero desenvolve aqui unha idea repetidamente exposta ao longo da sua 

obra238 pois estabelece unha contraposición norte versus sul, celtismo versus 

iberismo ou mudexarismo, na que se apoia para definir un certo carácter europeo. 

Esta concepción, como xa foi sinalado por Quintana e Valcárcel, ten moito a ver 

coa teoria do atlantismo de Vicente Risco. Segundo estes autores, Otero 

(...) sinaln n contrnposición entre o mundo mediterráneo e o mundo 
do norte, celta e occidental, (...). óalicia está, en consecuencia, 

z3' Capítulo V (AS.• 50-55) 

238 No seu Ensaio sobre a cuttura gatega podemos ler: "Se compararmos a Galiza com 
as outras terras peninsulares, veremos que nada deve nem ás gentes nem ás culturas do Sul. 
Escapou á semitizaçao. Nao foi ibérica nem árabe. O carácter diferencial espanhol e o 
mudejarismo nao podem aplicar-se á Galiza. De estirpe ária, atlántica e ocidental, a entranha 
histórica galega pode classificar-se de insular. E tanto pela sua força de conservaçao como pelo 
seu poder expansivo. Há em Espanha também outras terras nao mudejares e também europeias: 
Vascónia, Catalunha, Cantábria, Astúrias. Mas o seu destino foi bem diverso do galego. Ou 
pertencem a outro grupo europeu, ou nao saíram de um estado inicial, ou se incorporaram na 
cultura avassaladora de Castela" (ECG: 9). 
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_ _ _ íntimamente vencellada ás outras nacións célticas e europeas. O Sur é 
mudéxar, contrnrio ó espírito galego (QUINTANA/VALCÁRCEL: 96). 

Esta visión dicotómica posue una clara funcionalidade ideolóxica de claro 

tinte nacionalista pois serve-lle, como xa se dixo, para configurar a imaxe do 

próprio país fronte ao referente de negación (necesário, de entrada, para afirmar a 

diferénciaZ39). En princípio, esta caracterización norte-sul é-]le funcional para 

corroborar a personalidade plenamente europea da Galiza, moito máis forte e 

definida, na sua opinión, que a de España. Ademais, mediante esta análise polo 

miúdo das que el considera compoñentes da mentalidade española, Otero está a 

esfarelar a concepción unitária de España, apresentando a Galiza como unha 

"comunidade imaxinada" diferente e enfrontada á tradicionalmente apresentada 

como única para todo o território politicamente englobado baixo o nome de 

España. Otero insiste, ademais, na pluralidade de compoñentes que conforman a 

esta última, lonxe do esquematismo que propugna a tradicional concepción 

centralista do Estado español. 

Esta mesma ambivaléncia na valoración de Castela e Toledo, asi como a 

xa comentada contraposición norte-sul (aqui reflectida através da oposición 

Santiago- Toledo), aparecen desenvolvidas, especialmente, no capítulo IV de A 

romeiría de Gelmírez. Como xa foi sinalado pola crítica: 

Toda a novela está trnspnsadn poln idea dunha Galicia europea, 

intimnmente lignda á culturn do seu tempo (o románico, n escolástica, 
o ngromnr das libertades no recinto burgués das cidades) a través 

das pelerinaxes, pero impedidn políticnmente polo peso do imperio 

tolednno, que simbolizn o xiro da monarquía leonesa cara o sur, o 

mudexarismo da cal acabnrá impoñéndose como carácter diferencial 

do español (CASARES 1981a: 121-122). 

(...) hai nn obra unha clara oposición ou conflicto ideolóxico
xeográfico entre o Norte e o Sur, constnnte na obra oteriann. (...) 
Asi, encontramos unhn dicotomía entre Toledo, cidade á que Xelmírez 
acude onde EI Rei a expoñe-tos dereitos de Compostela e na que se 
sente estrnnxeiro, e as terrns frnncesns, nas que se atopa como na 

239 Resulta interesante revisar a reflexión que, no final de Arredor de si, Adrián dirixe a 
Castela e a Toledo. Rematado o proceso interno de procura e tendo xa plenamente asumida a sua 
identidade galega, o protagonista non precisa encher de contidos negativos aquilo que el tomou 
como referente de negación e, asi, apresenta aquelas terras sen nengunha valoración pexorativa, 
simplesmente como outras: " Adrián, n'un ditoso estado de posesión de si consideraba sin xenreira 
as outras terras ibérecas, mandaba un saudo ó pequeno logar burgalés onde coñecera a ermita de 
Nosa Señora das Labercas, e a tráxica paixón de Toledo" (AS : 152). 
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casn, xa que é territorio europeo e participa do mesmo espíritu 
romúnico, europeo e vital que Galicia. (QUINTANA/ VALCÁRCEL: 
183)zao 

Neste capítulo, asistimos ao relato da escala que Xelmírez e a sua 

comitiva fan en Toledo para se entrevistar co rei Afonso VI, de camiño para 

Roma. A descrición da cidade, das suas construcións, ambiente, habitantes..., 

xunto coas reflexións sobre o sincretismo cultural que Toledo revela, constituen o 
.esencial do capítulo2a^. 

Tamén nesta novela Toledo oferece un claro contraste en relación á vella 

Castela, tal e como se pode apreciar na conversa co grupo de cabaleiros casteláns 

que os viaxeiros galegos atopan durante a sua viaxe cara a Burgos. Os casteláns 

aparecen como representantes do pasado ligado aos condes fundadores, son a 

imaxe dos vellos valores de austeridade, dureza e fidelidade (simbolizados no 

conflito do rei Sancho e do Cid co rei actual D. Afonso) que xa non son os 

preponderantes na capital toledana e, polo tanto, no reino, no momento do 
.ypresente narrativo2a2. 

Mais, a carón desta implícita definición que se vai apresentando através d'a 

negación de Toledo-Castela como elemento referencial tamén o narrador vai ^i'r 

construíndo a idea de Galiza como referente comun de identidade2a3, chegando a 

utilizar, mesmo, o termo pátria en repetidas ocasións. Isto fai-no, sobretodo 

através da personaxe de Xelmírez, das suas palabras e, moi especialmente, através 

dos seus ensonos2aa 

zao «Nese camiño das pelerinaxes que fai ao revés, Xelmírez non sinte a lonxanía da terra. 
Os homes, as igrexas, os claustros, todo está impregnado do mesmo espíritu que informa o vivir da 
Galicia natal. Ese espíritu é o que el tenciona reforzar conquerindo o Palio para a sede 
compostelana" (CASARES 1981: 123). 

241 Cf. CASARES 1981: 122.. 
zaz Cf. RX: 137-138. 

243 A novela comeza asi: "Sobor da Galiza decorria levián como unha fada a noite do 
derradeiro Agosto..." (RG: 5). Na páxina seguinte pode-se ler: "Igoal podería decir da Galiza: o 
esprito criador dos artistas e a man dos canteiros, traballaba a pedra nas arquitecturas guiadas ao 
tempo por o místico anceio da Cristiandade e por o degaroso sentir da raza namorada dos infindos 
vieiros que o sol simboliza ao se deitare nas iaugas sen térmo do Oceano xerminadoiro" (RG: 6). 

z^ As imaxes que Xelmírez recria (por exemplo, contemplando a paisaxe desde as torres 
do Oeste) ou os pensamentos ou revelacións en que cavila na noite, eses estados de semi-liberdade 
da consciéncia que Otero define baixo o nome de ensonos aparecen ligados ao fundo soñador e 
melancólico que, segundo o autor, constitue un dos trazos célticos da psicoloxia do povo galego. 
Este aspecto evidéncia-se, ademais, con grande forza na figura do prelado compostelán: "Gelmírez 
inspirado na céltiga maxinación..." (RX.^ 172).No Ensaio sobre a cultura gatega achamos unha 
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Centrándomo-nos no texto, o primeiro capítulo da novela fecha-se coa 

exposición dos pensamentos de Xelmírez cando, determinada xa a viaxe para 

unha data próxima, o narrador omnisciente conta-nos os cálculos e proxectos que 

bolen na cabeza do prelado santiagués antes de durmir: 

Outra mareia de pelengrins gnlgaba as ruas pra se deitar en onda 
emozoadn pé do altar. Ollou ao Ceo. Galaxia: Gnliza. Tremaban nn noite 
as mil voces do himno xncobeo. E Gelmírez preto da ialba 
adormeceuse no ensoño imperial de Sant Iago e de Galiza (R6 45). 

Hai outros vários momentos de ensono de Xelmírez en distintos momentos 

da história que, sempre, teñen a ver coa evocación da Galiza: 

Nos intres vngnrosos de proieutos creadores o Prelado de peitos 
na almeas da torre, deixando voar a maxinación, sentia a presencin 
vivente da Gulizn como a fermosa Patria sen compnranza que se pode 
abranguer e bicar como unha nái (R6 57). ^ 

E a D. Diego sentindo a veciñanza da despedida, chegoulle a 
saudade dinantes de sair da terra. Non soupo do tempo do ensono e 
foi iste de unha gravidade e beleza que pra sempre ronselou no seu 
espírito coma unhn nau aparellando pra o além e sempre á vista e no 
hourizonte dos ollos despedidores. 

A Galiza, n figuranza enteira e vibrndoirn da Galiza dibuxábase 
como unha nuben e podínse abranguer no presente e no pnsado, na 
tona e no fondo, na nntureza e na humanidade (RG: 59). 

En concreto, a cita anterior marca o início dunha extensa e fermosísima 

descrición poética da Galiza245 que remata coa idea dos camiños todos do mundo 

confluíndo cara a Compostela. 

descrición dalgunhas das características distintivas do carácter galego que Otero atribue á orixe 
céltica: "auséncia de uma dogmática rígida, na tendéncia para o sonho e para fantasiar vidas que 
nunca poderá viver, na sucessao arbitrária de un tónus de exaltado e deprimido sob a aparente 
solidez de uma vida disciplinada. Quer dicer, no desejo vago de outra coisa,..." (ECG: 17). 

245 
Cf. A romeiria de Gelmirez: 59-62. Rematada a longa evocación da Galiza, o narrador 

deixa o mundo do imaxinário e volve á acción do relato da viaxe coas seguintes palabras: "Pouco 

mandaba o ensoño no esprito aitivo, enérxico de D. Diego" (RG: 62). 
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Cruzados os Pirineos, 0 7 de setembro os viaxeiros chegan a Auch e 

Xelmírez entrevista-se con Raimondo de Pardiac. Comparando-os, afirma o 

narrador: 

O Bispo de Composteln siñificaba un pobo, unha pátria, a infinda 
espranzn alongadn no decorrerdos camiños de Roma ( R(^: 165-166)246. 

Tras a chegada a Cluny e o encontro co abade Hugo, achamos o seguinte 
fragmento: 

Moito tempo D. Diego axionllado acarón do abade deixou a inlma 
bogare no éther de subrimes esferas. (...) Gelmirez pensaba en 
Compostela... E dentro do grave orbe da Catolicidade sentía o 
decorrer do futuro por novos vieiros. iMetropolitán de Oicidente! 
Ista frase, chama inmorrente rubía acesa na cinza miragrosa da coba 
apostólica, queimaba i-eisaltnba a enerxía da terra e da xente galega, 
a chnmada a gobernare nos lindeiros do mundo (R6 218-219)247. 

Resulta óbvia a relación entre o tema de ensono e aquel da néboa que 

anterionmente se analisou. Através deses dous motivos Otero trata de ir levando ao 

leitor ao recoñecimento de aquilo que non se ve e a identificar os trazos próprios 

da sua nación; ese é o primeiro paso na conceptualización, pois, de entrada, 

cumpre imaxinar, soñar, idear... para logo, sobre esa base, construir un discurso 

que poida sustentar, se callar, un movimento político organizado con vocación de 

futuro. 

Contodo, através do discurso de Xelmírez, o narrador xa non expresa unha 

vaga e indefinida idea, senón que nos apresenta a Galiza como unha realidade 

existente e dotada dun valor significativo claro: un espazo xeográfico definido, un 

2a6 A idea de pátria aparece baixo diversas formas en moitos outros momentos "Sabía 
Gelmírez que por devoción, patriotismo ou intrés iste era o vencello pra manter a armuñín no 
capídoo" (RG: 78). Máis adiante Xelmírez afirma: "(...) quero amparare o viaxe de meus 
compatricios..." (RG: 248) ou, dirixindo-se aos soldados: "Lembrádevos de ser galegos en todo 
intre!" (RG: 257). 

za^ Ainda en Cluny, o narrador conta outro momento de ensono de Xelmirez: "Mirábase 
Gelmirez cativo e pecador diante a mácia figura lumiosa traballada en chama non en carne e hosos, 
do abade. Ca difrencia de póucos días tiña escoitado as verbas de Anselmo Cantuariense e Hugo 
cluniacense. Seria arroutada pensar en dous santos? A concenza dicíalle que non, saiu Gelmírez de 
seu ensono ouvindo verbas do abade aoarcebispo..." (RX: 224) (O subliñado é noso). Aqui (nesta 
intuición xelmiriana da futura proclamación como santos dos dous eclesiásticos que visita) resulta 
máis evidente ainda a función anticipacións do futuro que teñen estes ensonos do bispo 
compostelán. 
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povo,_un proxecto comun._Todo isto é o que lle permite ao narrador, supostamente 

situado no contexto medieval, ligar a idea de Galiza coa de pátria. 

Como xa foi posto de relevo por Carlos Casares, a recriación desta etapa 

histórica daba-lle ocasión a Otero: 

para resaltnr a conciencia orixinal nun tempo no que as minorías 
intelectuais estaban decididas a restaurar a personalidade 
diferenciada do país (CASARES 1981a: 119). 

Mais, ainda tendo isto en conta, resulta demasiado evidente que a 

utilización que fai o autor dos dous conceitos antes mencionados, o de Galiza e o 

de pátria, resulta, en boa medida, anacrónico. Xelmírez aparece retratado como 

detentador duns conceitos que, tal e como aparecen enunciados, non se 

correspondian coa organización social e ideolóxica do mundo medieval en que se 

desenvolve a sua actuación. 

Non cabe atribuir isto a descoñecimento ou descuido, a grande formación 

de Otero e a erudición que a própria novela revela abondarian xa para desbotar 

suposicións dese tipo. O feito de que Xelmírez sexa apresentado como un 

nacionalista "avant la lettre "está xustificado na clara intención didáctico-política 

que orienta a r.ovela e que se traducen no seu carácter fondamente ideolóxico, 

cuestión esta xa sinalada pola crítica. Carvalho Calero, no seu momento, subliñou 

que: 

a interpretación da figura do protagonista está feita desde os 
supostos ideolóxicos do propio autor (CARVALHO 1973: 669). 

Nesta liña, tamén Casares afirmou que, ao igual que todo o resto das 

novelas que el inclue no ciclo da Galiza contemporánea, todas elas 

teñen unha clarísima intencionalidade política e somentes poden 
ser entendidns como unha proxección do credo galeguista do seu 
nutor (CASARES 1981a: 119). 

E máis recentemente, Quintana e Valcárcel fan a seguinte valoración da 

novela: 

A Romeiría de Gelmírez, pois, ten uns obvios contidos ideolóxicos, 
de reivindicación e exaltación de que Otero considern as esencias da 
identidade gnlegn, norteada polo seu carácter relixioso; e a 
presentación de Xelmírez, como personificación da mesma, é 
notoriamente apoloxética, construíndose un personnxe 
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acentundamente "protonacionalista" (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 
183). 

Certamente, pois, é nos discursos, explícitos e implícitos, do protagonista 

onde se manifesta máis claramente u fundo ideolóxico da novela, especialmente o 

que atinxe á formulación do referente identitário e a conceptualización de Galiza 

como nación. 

Para rematarmos este capítulo, debemos voltar de novo a Arredor de si. Na 

parte final desta obra podemos ver en Adrián Solóvio un proceso de reflexión 

parcialmente semellante ao veiculizado através da figura de Xelmírez. Tamén 

Adrián, en pleno proceso de retorno cara a Galiza, cre ter unha clara conciéncia 

dos elementos que configuran a identidade colectiva dos galegos e, polo tanto, do 

país. Hai xa unha conciéncia da existéncia dunha entidade chamada Galiza, dotada 

de personalidade própria24S, até aqui ignorada por el mesmo: 

Comezo a percatnrme do qúhni de difrente en min e nos galegos 
(...). Por primeirn vegadn referíase á personlidade dn Gnlizn (AS: 136
137). 

E, cando xa, finalmente, o protagonista de Arredor de si teña culminado^ o 

seu proceso de procura identitária, vai dar un paso máis na liña de consolidar o 

seu pensamento. É necesário conceptualizar esa entidade colectiva e Adrián 

Solóvio vai designá-la co nome de nación, reflexionando, aliás, sobre a confusión 

que provoca o uso dese termo, utilizado con valores moi diferentes: 

A novidade de Europa, a que ela ngnrda, n que xustificnrá pra 
sempre no mundo non é nin n fórmula políteca apricndn en grande 
senso a mesmn do XIX, nin a técnica, sinón o descobremento e mnoría 
d'edade de todol'os pobos que a compoñen, o xurdimento de todnl'as 
yalmas coleutivas, nncionnles. iQue uso cróneco e crudel se fni da 
palnbrn fermosa entre todas, de nación! Pol'o trnnsitorio fntum 
históreco ven a siñificnre un imperialismo por ser pequeno mnis 
noxente e mntndor (AS 151). 

248 Esta mesma idea é a que se expón en Os camiños da vida, sobre todo, através da figura 
de Adrián Soutelo, verdadeiro conformador da consciéncia de Paio Soutelo. Nunha das últimas 
conversas que os dous sosteñen en Santiago, pouco antes da viaxe a Carral, o vello fidalgo 
recrimina ao sobriño: "Mais non coidei que t'esqueceras hastra tal termo do ideal do noso pobo, 
porque has saber, meu fillo que somos un pobo" (OE: 98) e aínda: "Mais a mín que me importan 
os homes? Despáchome millor c'as pedras, as lembranzas, os mortos, e os futuros que aduviño, 
ben lonxanos, pra a nosa Galiza" (OE: 97). 
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Ao mesmo tempo, esa entidade nacional que é Galiza é representada por 
- ^ Adrián através do que el considera o seu centro simbólico: Santiago2a9 

En Sant-Ingo Adrián sempre se coidaba na Europa e mnis galego 
que nuncn. A sensación do Estado Espnñol estaba prn il nusente dn 
cibdade. (...) Composteln non merece o seu ditndo de apostólica, soilo 
pol'a reliquia do Apóstol sinón pol'o apostolndo universal de cibdade 
franca. Adrión soñaba que nas cátedras e nos púlpitos volverán a sonr 
a vos de todol'os mestres do mundo, e dinantes que outra as voces 
gnlegas que xermolaban escurnmente na Galizn. Eles ceibarían o 
esprito da Terra (A5: 152). 

Este valor de Santiago como símbolo nacionalitário resulta evidente ao 

longo da narrativa oteriana. De facermos un breve repaso da utilización deste 

motivo, cumpre lembrar o importantísimo valor funcional que a cidade de 

Santiago desempeña en A romeiria de Gelmírez, tal e como xa se foi sinalando nas 

páxinas anteriores. Compostela, retratada nun momento no que tivo un singular 

esplendor artístico ademais dun especial protagonismo histórico, era apresentada 

como metonímia de Galiza, do mesmo xeito que Toledo representaba a idea de 

Castela ou, mellor dito, do poder centralizador castelán. 

Santiago posue un valor parcialmente semellante en Os camiños da 

vida2S0, onde a cidade detenta un simbolismo claro que sobarda a función de 

banzo no proceso de formación de Paio Soutelo. Certamente a estadia na cidade 

compostelá resulta fundamental para o mozo protagonista pois representa o ponto 

final do seu desenvolvimento persoal, tanto no plano académico, como no persóal 

(o seu primeiro amor) mais, moi especialmente, no ideolóxico (grácias ás 

informacións, consellos e referéncias que lle fornece o seu tio Adrián). Contodo, 

nesta última parte da novela, Compostela, co seu brillante pasado histórico, co seu 

valor de centro relixioso e cultural e, incluso, cun certo papel relevante no 

nacimento do movimento político e cultural que ten a Galiza como centro do seu 

discurso251, é o lugar naturalmente chamado para simbolizar o Rexurdimento da 

z49 Sobre o valor simbólico da cidade de Santiago para o movimento galeguista como 
razón da sua escolla como sede de diversas iniciativas cultui•ais e políticas (Seminário de Estudos 

Galegos, editorial Nós, 25 de xullo, sinatura do pacto Galeusca en 1933, etc) vexa-se CASTRO 

1985:231-233. 

zso Unha interpretación do valor de Santiago como espazo cultural e simbólico nesta 
novela pode-se ver en ROMERO 1992: 93-94 e 98-100. 

zsi pense-se na releváncia funcional de determinados acontecimentos que suceden en 
Santiago: a lembranza (através dos relatos do tio e tamén da própria visita ao cimitério do Sar, 
onde está soterrado o pai do protagonista) dos combates que durante a revolución de 1846 se 
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cultura galega e o comezo do traballo colectivo a prol da nación, agora, xa 

perfilada. Xa case no final da novela, Paio Soutelo, convertido en médico de 

Trasouto, pensa asi: 

(...) agora (...) sinto rexurdir en mín moitns ideas do meu pobre tío 
Adrián. Seu Sant-Ingo non ern somentes a cidade das eirexas e dos 
estudnntes. Tiña un dobre ser: romántico e S tempo dóno n'un pórvir. 
Ali se crinrá a xenernción que snlvará o nome de ónliza (OF 133) (O 
subliñado é noso). 

Esta mesma utilización nacionalitária é a que se pode perceber en Devalar. 

Nesta novela a cidade de Santiago funciona como centro articulador de moitos dos 

camiños que percorren a novela, sendo tamén o lugar onde se concentra a maior 

parte das personaxes qué por ela circulan. Ao mesmo tempo, Compostela 

constitue-se, sobretodo, en espazo simbólico referencial que serve para que os 

dous personaxes galeguistas definan o seu compromiso. Por exemplo, 

descrebendo o proceso de reflexión de Martiño Dumbria, o autor afirma: 

^i• 

En tres noites de Composteln fixaba Mnrtiño os seus tres estadios 
do sentimento do coñecemento amoroso de Gnliza (DEV: 74). ` 

^ Aparece aqui estabelecida unha clara interrelación entre o proceso de 

conceptualización da idea de Galiza e a cidade de Santiago, de maneira moi 

semellante á que o autor expuña en Arredor de si. Nesta novela acha-se ^^a 

descrición da forte impresión que a primeira visita a Santiago exerce sobre 'o 

espírito do protagonista que, recén chegado do seu periplo europeo, cruza a cidade 

de noite: 

Adrián endexamais sentirn un asoballamento igoal. As grnndes 
laxes, as disformes nrquitecturas na noite, un cantignr de fontes, n 
fugn das rúas embozadas en tébras, todo Ile prodocía un 
deslumeamento, un vértigo grave, de grnndezn infinda e o mesmo 
tempo fnmilinr. Adrián decntábase de que xeito se enchín no seu ser 
un oco hastra entón nngusteoso, ngorn cheo de seguridade i-esprnnza 
(AS 139-140). 

Para alén do deslumbramento ante a beleza daquelas arquitecturas 

contempladas na noite, o paso por Santiago desencadea en Solovio un proceso 

moi similar ao de Martiño Dumbria. En concreto, e volvendo a Devalar, a cidade 

desenvolveron na cidade, a evocación do banquete de Conxo e dos seus protagonistas, a 
explicitación das ideas dos provincialistas por meio do discurso de Adrián Soutelo, etc. 
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é quen lle permite á personaxe de Martiño articular as claves para a descoberta da 

cultura e da identidade galega pois naquelas tres noites a sua reflexión centra-se 

en Compostela en relación coa Terra, no Camiño de Santiago e na relación da 

Galiza coa Europaz52 (Dev: 74-76); pouco despois a voz narradora explicita un 

pensamento do protagonista que ten moito a ver coa sua integración no Seminário 

de Estudos Galegos e no proxecto colectivo dos galeguistas que, unhas páxinas 

antes, confesara admirar (Dev: 70-72); como se pode apreciar, resulta moi 

semellante ás reflexións postas en boca do Paio Soutelo de Os camiños da vida: 

Sentía Dumbría que unha xenernzón, soio unha xenerazón que 
tivera a heroicn concenza da trascendentalidade do intre seu, soio 
unha, a súa, a dos mociños, faría do lirismo, historia (Dev 76). 

En conclusión, a cidade de Santiago que, en princípio, parecia dotada dun 

valor simbólico ligado unicamente ao seu significado como capital espiritual da 

Galiza e centro de atracción do mundo occidental durante séculos, asume ao longo 

da obra narrativa de Otero unha clara dimensión identitária que sobarda o 

estritamente relixioso. Santiago converte-se no espazo metonímico que compéndia 

os valores que para Otero definen a identidade da Galiza: relixión e 

espiritualidade, importáncia histórica na Idade Média, síntese do espírito europeo, 

importáncia da cultura e da arte, relación co mundo rural,... A confluéncia de 

todos estes factores dotou á cidade de Santiago dunha dimensión ideolóxica e deu 

lugar á consolidación de Compostela como símbolo identitário (cun certo carácter 

implícito de capital da nación253) do mesmo tipo que a bandeira, o escudo, o hino 

ou o dia de Galiza. 

Pensamos que a utilización reiterada que Otero fai do tema de Santiago 

como símbolo identitário de Galiza serve de axeitado remate para este capítulo en 

que nos propuxemos explicar o proceso de conceptualización do referente de 

z52 ".. a Galiza xurdía cin uida ►s outras átria► irmás no arelare. (...) O esenzal endeP(• ) g P 
do anceio de cada terra. Todas teñen o seu, calado ou brilante, alagado ou aparente, consecoente 

ou non co destiño" (Dev: 76). 

z53 Xavier Castro sinala que o Partido Galeguista, mantendo unha posición de 
neutralidade, nunca chegou a propor a Santiago como capital da Galiza, ante as divisións que esta 
cuestión suscitaba entre a cidadania (CASTRO 1985: 232-233). 
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identidade na narrativa de Otero Pedrayo, proceso que culmina coa definición de 

Galiza como nación. 

Afirmamos ao início que o noso obxectivo consistia na análise das 

estratéxias que Otero Pedrayo utilizaba na sua nanativa para transladar ao 

discurso literário as teses defendidas polo discurso ideolóxico galeguista. Neste 

apartado, en concreto, analisamos o proceso de ficcionalización (ou, se se prefire, 

de aplicación dun discurso didáctico á ficción). dun dos elementos centrais do 

discurso nacionalista: a conceptualización de Galiza como referente identitário e a 

sua definición como nación. 
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7.4. O mapa 

Na segunda edición de Comunidades imaginadas, B. Anderson introduce 

un suxerente capítulo titulado "El censo, el mapa y el museo"254 onde analisa 

como, de xeito totalmente inconsciente, estes tres elementos foron utilizados por 

parte dos Estados coloniais do século XIX, para moldear a imaxe que estes 

estados tiñan dos seus próprios domínios. Centrando-se, en concreto, nos 

mapasZ55, expón que estas logoizacións do espazo político, ao debuxaren as 

fronteiras políticas, en moitos casos nunca até daquela precisadas, constituíronse 

na primeira conceptualización fisica destes espazos axudando enormemente á 

configuración e concreción de moitas das realidades nacionais posterioresZSb 

A seguir, nunha absoluta lóxica secuencial, desenvolveu-se tamén outro 

proceso interesante que foi a transformación do mapa en logotipo. A partir 

daquelas imaxes que inicialmente eran representacións cartográficas, suprimidas 

as glosas explicativas (liñas de lonxitude e latitude, nomes de lugares, rios ou 

montañas, os viciños...), non ficaba máis que o seu valor como signo; unha marca 

susceptíbel de ser infinitamente reproducida en cartaces, selos, cubertas de libros, 

revistas, murais... e, asi, 

EI mapa-logotipo, at instante reconocido y visible por doquier, 
penetró profundamente en In imaginación popular, formando un 
poderoso emblema de los nncionalismos que por entonces nacían 
(ANDERSON 1993: 245). 

Esta idea do mapa como delimitador das fronteiras-limites da comunidade 

nacional que hoxe nos resulta tan convencional é algo, como se pode ver, moi 

z54 ANDERSON 1993:228-259. 

zss En concreto, sobre o tema do mapa, ANDERSON 1993:238-249 
zse 

Anderson pon como exemplo o acontecido en Thailándia onde a influéncia da nova 
concepción da realidade espacial provocou unha mudanza inmediata sobre o vocabulário dos 
políticos daquel país e asi, entre 1900 e 1915: "las tradicionales palabras krung y muang casi 
desaparecieron, porque se referían a unos dominios de acuerdo con capitales sagradas y centros de 
población visibles y discontinuos. En su lugar apareció prathet, "patria", que la imaginaba en los 
términos invisibles de un espacio territorial limitado. 

Como los censos, también los mapas al estilo europeo sirvieron como base en una 
clasificación totalizadora, y empujaron a sus burocráticos impresores y consumidores hacia la 
política, con consecuencias revolucionarias" (ANDERSON 1993: 241-242). 
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recente na história da _ humanidade se ben, desde a sua "invención", ten-se 

constituído nun eficaz instrumento de formación ideolóxica. Percebemos os 

obxectos porque teñen figura; o feito de demarcarmos con claridade os limites 

dun território é un elemento de singular importáncia na afirmación da identidade 

intragrupal, ao apresentar o Outro como referente de oposición que permite 

reforzar a unidade do próprio grupo (GONDAR 1993: 16-21). A representación 

gráfica dos limites cumpre, pois, unha función exaltadora do próprio ao facer máis 

vivo o sentimento de pertenza ao mesmo colectivo. 

Todo o anterior pode-se ver nitidamente na utilización didáctica que se ten 

feito en Fráncia da xeografia, en concreto do uso simbólico da figura do hexágono 

como representación da idea unitária da nación25^. 

Volvendo ao noso autor, non é o gosto do xeógrafo o que está tras da 

recorrente utilización do tema do mapa que vemos nas páxinas de Otero. 

Lembremos o texto máis coñecido, a emocionante escena na que Adrián Solóvío, 

obedecendo aos desexos do seu tio D. Bernaldo, colga o mapa de Fontán fronte ao 

leito do moribundo e vai alumeando cunha vela aqueles lugares que o vello 

sacerdote lle indica. 

Adrián lía nomes de montes, de ríos, de pobiños, d'ermidas. A luz ía 
seguindo os trazados dos camiños.(...) Tremándolle a man foi 
alominndo tod'o o camiño de Sant-Iago, a terra de Ourense, ns duas 
aldeiñns xemelas do val ond'eles estaban, parou un istante como un 
cirio funeral no nome do pobiño no que morría D. Bernaldo e lo 0 oi 
recorrendo tod'o dibuxo das fronteiras e costas da Galiza.(...) D. 

zs' A interrelación entre a forma hexagonal de Fráncia e a sua unidade xeográfica é un 
tópico habitual nos manuais escolares franceses. A modo de exemplo vexa-se o seguinte texto que 
aparece como pé dunha ilustración que consiste no mapa da Fráncia inscrito baixo a forma dun 
hexágono dentro dunha circunferéncia: "Sa forme hexagonale s'inscrit dans un cercle de 1000 km 
de diamétre. Aucun point n'est situé á plus de 500 km de la mer". Ao seu carón, no texto que 
acompaña esta imaxe, como resposta á pergunta Qu'est-ce gue la France?, pode-se ler: " une 
individualité géographique: Sertie sur ses cinq c6tés par des montagnes ou des mers, il a suffi á la 
France d'atteindre ces cinq "frontiéres naturelles" pour réaliser son unité géographique. Enclos 
dans un cadre physique homogéne et conscients de cette homogénéité, ses habitants ont trés tót 
affirmé leur identité nationale. En revanche, le tracé fictif de la sixiéme frontiére est á 1'origine de 
la plupart des guerres dont la France a été le théatre" Refere-se, como é óbvio, á fronteira coa 
Alemaña e aos problemas históricos coa Alsácia e a Lorena. (MICHAUD, G./ TORRÉS, G. 
(1974): Nouveau Guide France, manuel de civilisation française. Paris, Hachette, 8). 

Como lóxica extensión disto, a utilización do termo "1'hexagone" como metáfora do 
Estado francés ten-se convertido nunha expresión comun, de uso frecuente na prensa (mesmo nos 
xornais satíricos) e nos discursos políticos. 
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Bernaldo morría docemente e unha negra sombra corria sobr'o mapa 
dn Galiza (OTERO 1930:92) (O subliñado é noso). 

É esta unha imaxe poderosa porque favorece a visibilidade, porque nos fai 

contemplar, ao mesmo tempo que Adrián, unha realidade non evidente. O mapa 

de Fontán é, certamente, "cartografia da paisaxe e da história" (Mato 1998: 52) 

mais é tamén a representación visual do conceito de nación con todo o potencial 

didáctico das representacións gráficas. 

Hai aqui. unha utilización profundamente consciente deste 

recurso/elemento/tema, porque axuda á concreción, dun xeito moi didáctico, 

daquelas "ideas neboentas" que circulaban pola mente dos Adrián propostos por 

Otero ou que, enunciadas xa desde o XIX, nunca foran expresadas con tanta 

precisión. 

As referéncias ao Fontán van ser constantes ao longo da obra258, en 

concreto atopamo-lo en vários dos seus ensaios sobre a paisaxe. En "Encol da 

aldeia", despois dunha extensa introdución en que fundamentalmente fala da 

paisaxe (sempre con ese estilo tan particular de Otero onde unhas reflexións "se 

enlazan con outras, recollendo diversos temas) e antes de comezar a descreber a 

bocarribeira, tomada aqui como modelo representativo de aldea galega, podemos 

ler: 

Non vou falar de Gnlizn enteira si non d'unha molécula d'ela. .No 
meu despacho da nldein teño o vello e grorioso mapa de Galiza por 
Fontán, cntedrático de Matemáticas Subrimes nn Universidade de 
Compostela alá pol-os anos de corenta e tantos. Imos escoller un 
annquiño moi pequeno d'ise mnpn sinnlndo por un punto co nome do 
lugar da Eirexa, e divagar un pouco sobr' m m^neira de ser da terrn e 
dos homes d' alí, sen pretensión centífica ningunha, sin intento de 
sistematización (OTERO 1922: 4). 

z58 En relación ao mapa de Fontán, ademais das referéncias xa incluídas no texto, resulta 
moi interesante a consulta do artigo que, con motivo da reedición da Carta geométrica de Fontán, 
Otero publica baixo o pseudónimo de SANTIAGO AMARAL (cj. OTERO 1975: 528-530). 

En Adolescencia, o protagonista organiza as suas ideas á volta da pequena viaxe que, de 
xeito verdadeiramente iniciático, realiza co seu pai: "No era el "Fontán" colgado en el despacho, 
un frío esquema. ( ...) En seis días José Ramón alcanzó un grado doctoral en el amor y sentimiento 
de Galicia. Aquellos libros gallegos del Despacho de Vilaverde tenían amplia correspondencia en 
el mundo" (AD: 164). A partir deste episódio da novela, Carlos Martínez-Barbeito fai un 
interesante comentário sobre o valor do Fontán e de como grácias a este (representación 
metafórica dos estudos xeográficos de Otero) aprendeu a ver Galiza ("Mi Otero Pedrayo" en 
W.AA. 1958b: 72). 
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Aqui un lugar do mapa é o ponto de partida para a lección 

globalizadora. A partir dun ponto do mapa, a descrición amplia-se até chegar a ser 

discurso global sobre as características da aldea galega. O mapa vén ser a 

representación sintética da nación. 

En "O Fontán en Bos Aires"Z59 descrebe vividamente o profundo 

impacto emotivo que este mapa provocou entre os asistentes a unha conferéncia 

sua en Bos Aires: 

Centos de olladas gnlegas o considernron. En moitns houbo báguns, 
en todns a lediza dunha revelación, lembrnnza feita de súpeto corpo e 
claridade dinnte os ollos. Nnquila conferencia díuse un caso 
maravilloso e quizáis único na historia das conferencias: era o mapa 
quen guiaba e falaba polns pnlabras do conferencinnte, (...). Era o 
mnpa quen falaba operando tnumatúrxicnmente coa gracia e a beleza 
dos nomes na lembrnnza. (...) E coa derradeira frase ritual das 
conferencias comenzóu a interna lección do mapa. Agora falaba 
baixiño ao ouvido e ao corazón de cada ún. Tiña para todos nmores e 
lembranzas. Dedos murchos de vellos que tremnn ser enterrados en 
Chacarita procuraban polo Salnés, por Lemos tocnr un nome, seguir un 
camiño de rnpaces e primaveira. Mans de nais guinbnn nos seus fillos, 
mostrándolles no mapn términos e paisnxes amados como nun 
nncemento se mostran os vieiros dos magos e dos pastores.(...) Toda a 
grandeza da Carta Xeométrica de Fontán viuse aloumiñada por unha 
divina claridade de consolo. 

Aparece de novo aqui a utilización do mapa como^ elemento referencial 

simbólico, como imaxe plástica da nación, dotada dun valor globalizador que 

permite que as persoas perceban conceitos até ese momento para elas inexistentes. 

E na imaxinación dos emigrndos a campana do seu lugar, o acento 
da sua comarca rubínn das néboas mestas n unha novn e consolndora 
verdade. 

Da percepción de proceder dun lugar, aldea ou bisbarra concreta pasou-se 

á intelección dunha unidade máis ampla, comun para todos eles, e que os interpela 

directamente através do mapa. 

Ademais, entre as liñas da narración podemos observar como o mapa 

funciona tamén como elemento aglutinador dos membros da comunidade (tan 

galegas son as persoas da emigración como as que están no interior do país). 

zs9 Publicado en La Noche, 2-XII-1947 (citado a partir de BALIÑAS 1973: 364-365). 
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Pertencen á comunidade aqueles e aquelas que atopan o seu lugar no mapa, quer 

dicer, os que se recoñecen como connaturais, ainda que xa teñan nacido na 

emigración. O mapa permite comprender a continuidade identitária que existe 

entre os que viven nun lado e outro do Atlántico. 

En "A aldea galega no seu decorrer histórico"260, xa de 1965, Otero 

utiliza-o como subtítulo, "Diante do Fontán" dando-lle un valor de referente 

contextualizador. O autor empírico non só se atopa, probabelmente, sentado fronte 

ao mapa de Fontán mentres redixe o seu traballo, senón que o Fontán posue xa, 

para Otero e para os seus leitores, un valor totalizador, representa un ente real, 

existente. Esa realidade non é outra que a Galiza, susceptíbel de ser visualizada 

através desa abstracción convertida nunha sorte de "fotografia" do espazo, que é o 

mapa. 

Desde sempre o mapa de Fontán, aquel vello mapa do X1X onde se podian 

atopar todas as parróquias da Galiza, provocou un grande efeito entre as persoas 

que o contemplaban, mesmo entre as non letradas. Ao amosar, por pequeno que 

fór, o lugar onde o observador ou os seus antepasados naceran, favorecia unfia 

identificación inmediata coa realidade ali representada, o que lle concedia un 

valor didáctico evidente como factor favorecedor dunha certa autoconciéncia, 

nada despreciábel. Posteriormente, o uso literário e metafórico de Otero serviu 

para ir configurando esta carta xeográfica como un elemento referencial, un signo, 

ao pasar a posuir un significante e un significado. Como todos os signos, dotado 

dunha enorme capacidade de suxestión. _ 

Moi pouco tempo despois daquel artigo de Otero publicado en Grial, ia-se 

facer frecuente a utilización reiterada da silueta do noso país en bandeiras, 

insígnias ou autocolantes. Aquela imaxe que, inicialmente, non pretendia ir máis 

alá da descrición xeográfica transmutara-se en icono patriótico e reivindicativo, 

zb° 
Este artigo pode servir como exemplo dos problemas que apresentan moitas das 

edicións de Otero. De compararmos a edición orixinal (OTERO 1965) coa segunda edición, 
realizada polo profesor Baliñas (BALIÑAS 1983: 152-177), observaremos que no início desta 
faltan dezasete liñas sen que o editor en nengun momento (nen na introdución, nen en nota a 
rodapé) nos faga a máis mínima referéncia a que o texto está incompleto. É nas primeiras liñas da 
edición orixinal, xustamente as suprimidas, onde aparece esta referéncia fundamental ao vello 
mapa: " O Fontán, entre as moitas regalías súas luce a de rexistrar polas súas cabeceiras, as 
eirexas, as costelaciós das parroquias da Galiza. (...) O fermoso mapa conselleiro, grave e ledo, ten 
para nós, os vellos camiñantes das estradas galegas, a emoción sempre nova do hourizonte e o 
consóo e fortecemento de un desenrolo de memorias. (...) E asín o Fontán e as presencias que o 
povóan, invitan a unha meditación sobre a aldea galega. Elo siñifica unha chamada sobre realidás e 
procesos esenciás" (OTERO 1965: 133). ^ 
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completando-se o proceso imax_inado por Otero, que _o pensou e transformou_en 

signo con valor nacionalitário. 

Por outra parte, seria interesante facer unha última reflexión en relación a 

Domingo Fontán261 para ver até que ponto non se converteu el próprio nunha 

personaxe de referéncia dentro do sistema cultural galego á par de Xelmírez, 

Pardo de Cela e outros. Como é ben sabido, os seus restos foron trasladados, no 

ano 1992, ao Panteón de Galegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval onde 

repousan a carón dos de Rosalia, Brañas e, tras a traída dos seus restos, de 

Castelao; forma parte, pois, da galeria de personaxes representativos no sistema 

mítico-simbólico que sustenta a nosa idea de nación. E con todo o respeito que 

nos merece a sua magna e importantísima obra, poderíamo-nos perguntar se, de 

non mediar a mitificación literária via Otero, a sua figura seria hoxe lembrada e 

valorizada na mesma medida. 

Mais, deixando de lado a utilización do mapa de Fontán, non remata aqui o 

rendimento que Otero tira deste motivo do mapa nas suas obras. Se até aqui 

asistimos á exposición do conceito de identidade através do mapa da Galiza, en 

Devalar o narrador coloca-nos diante dun mapa de Europa. Isto serve-lle para 

enunciar (através do fio do pensamento de Martiño Dumbria, aquel rapaz que, 

xunto con Pauliños . Fontenla, representarian, segundo Carvalho Calero262, a 

xeración do Seminário) aquela idea comun a todo o grupo Nós, a de "Galiza, 

célula de universalidade". 

O fragmento escollido representa, dentro do discurso narrativo da novela, 

o final da reflexión desta personaxe e a asunción do compromiso galeguista. Ao 

longo de tres noites Martiño Dumbria, revisa mentalmente "os seus tres estadios 

do sentimento do coñecemento amoroso de Galiza" e, asi, na primeira noite, 

imaxina a Galiza antes de ser habitada, na segunda, a Santiago como meta final de 

milleiros de xeracións e, na terceira noite: 

26^ Domingo Fontán Rodríguez ( 1788-1866) foi matemático, xeógrafo, profesor e 
parlamentário. O seu Mapa de Galicia ou Carta geométrica de Galicia, en que investiu dezaseis 
anos de traballo, foi o primeiro mapa que se fixo do noso país cuns critérios científicos. Rematado 
xa en 1834, non puido ser publicado até 1845 por non existiren en España bos gravadores de 
mapas. O mapa compón-se de 12 grandes follas, tamaño 600/730 mm. A escala é a de 1:100.000 e, 
ademais, a carón da escala en quilómetros leva outra en léguas de 20.000 pés e outra terceira en 
millas de 60 en grao (costume este habitual até que o sistema métrico non foi verdadeiramente 
popular). Outro elemento de grande valor na carta de Fontán é o feito de designar as bisbanras e as 
rexións naturais, dado que non aparece na maior parte dos mapas actuais. 

zbz CARVALHO 1975: 666-667; CARVALHO 1982: 123. 
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No mnpa de Europa (...) miraba á Galiza. O lirismo faguíase a soia 
realidade. Contra a políticn, economía, historia de tono, atrebonda 
mistura das rúas, a Galiza xurdía cinguida its outrns patrias irmáns no 

arelnre. Estratificábanse no mnpn ns estaxes da historia. Locínn ca 
novidade eternn as pnisaxes eleitas. O esenznl pende do nnceio de 
cnda terrn. Todas teñen o seu, calndo e brilnnte, alagndo ou nparente, 

consecoente ou non co destiño. Por un pequeno intre foi o mozo tod'a n 
sún xerazón. Simpáticnmente arelaban n-il os mozos labregos 
afondidos n-aquil hora no ensono vexetnl, os mociños, ns rapazns, 
todos os qú il coñecern, i-os que endexamáis tiña falado (OTERO 
1935:76)(Os subliñados son nosos). 

Pode-se ver aqui como o mapa, apresentado como un elemento decisivo 

para a toma de consciéncia da persoa que sabe ler verdadeiramente entre as suas 

liñas, volve ser o detonante da primeira reflexión definidamente política do 

protagonista. Martiño Dumbria recoñece o seu país no conxunto europeo en que 

Galiza está, natural e historicamente, incluída mais, sobretodo, é o arelar comun 

das pátrias irmás, ese anceio de cada terra, o que a el realmente lle interesa. A 

vontade de ser nación, o desexo dunha autonomia política ou, mesmo, dá 

independéncia, está baixo estas liñas. 

Por outra parte, o mapa posue de novo un valor aglutinador, convocá 

simbolicamente aos e ás habitantes da nación e, así, Martiño, nese instante máxico 

de recoñecimento, imaxina-se como se nel se concentrasen as identidades de 

todos os mozos e mozas do seu tempo, nel arela toda a mocidade galega, logo, nó 

próprio Martiño se representa esa idea de unidade, de comunidade qué se expuxó 

anteriormente. 

Lonxe da idea de ensimesmamento no próprio, de reducionismo localista, 

o narrador expón, máis unha vez, a sua concepción europeísta, intimamente ligada 

á sua visión da nación galega263. Co seu característico estilo, Otero está a 

z63 
Outra proba da grande rendibilidade que Otero tira do tema do mapa podemo-lo ver no 

desenvolvimento do conceito de mapa literário. A relación entre este conceito e a afirmación da 
identidade nacional aprécia-se claramente no artigo: "Mapa literario da Europa". Nel Otero, 
despois de evocar "as grandes figuras totalizadoras dunha tradición ou dunha arela nacional" como 
Homero, Dante, Goethe, Baroja, Azorín, Galdós, Barrés, D'Annunzio ou J. Conrad, conclue: 
"Encol do fermoso grabado do Streler locen, en cada terra, nomes, lembranzas, criazóns. Ningunha 
privada do seu senlleiro poeta.(...) Encol do mapa animado, procuremos a simpatía dos que diron 
voz ás terras, e estilo ás língoas do agro e do mar", en EI Pueblo Gallego, 29-V-1932 (OT'ERO 
1988: 142-143). Sobre a relación entre mapas literários e os estados-nacións vexa-se MORETTI 
1997: 17. 
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descreber o conceito do que se ten dado en chamar_ a"Europa dos povos°' fronte á 

dos estados, apontando tamén á necesária solidariedade entre eles2óa 

Coidamos que a utilización que Otero fai deste motivo do mapa resulta un 

perfeito exemplo de translación ao literário do discurso do galeguismo de 

princípios de século, profundamente comprometido co proceso de "construción 

nacional" iniciado pola intelectualidade decimonónica Os seus textos aqui citados 

corresponden-se cun obxectivo político que non é outro que o de substantivar a 

nación e transladar esa idea a un público máis extenso, máis amplo que as 

reducidas elites que participaran no proxecto de reivindicación de Galiza até 

daquela. 

zb° Esta idea aparece tamén reflectida através dos pensamentos de Adrián Solóvio en 
Arredor de si: " A novidade de Europa, a que ela agarda, a que xustificará pra sempre no mundo 
(...) é(...) o descobremento e maioría d'edade de todol'os pobos que a compoñen, o xurdimento de 
todal'as yalmas coleutivas, nacionales. (...) Adrián (...) maxinaba o futuro mapa da Euroka. As 
fronteiras non eran liñas de aduanas sinon vidales zonas de transición entr'as armoñosas 
concenceas dos pobos" (OTERO 1930: I 51) (O subliñado é noso). 
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7.5.	 A paisaxe como valor identitario: O nacionalismo 
xeográfico 

A análise da paisaxe na obra de Otero Pedrayo ten sido abordada desde 

várias focaxes ben diferenciadas, desde a xeográfica265 á filosófica266, pasando 

pola literária267 en que se utilizou, case sempre, unha perspectiva 

fundamentalmente impresionista. O obxectivo da nosa análise centrará-se en 

oferecer unha nova leitura deste tema; isto permitirá estabelecer a relación entre a 

paisaxe e o resto dos elementos ideolóxicos que se estiveron a estudar até aqui. 

Esta releitura faremo-la a partir dos princípios definidores que están a orientar 

todo este traballo, isto é, os da literatura fundacional, pois a paisaxe, concebida 

como ben colectivo da nación, é un elemento importantísimo dentro do 

património identitário. Neste sentido, dentro do proceso de afirmación da 

identidade, os configuradores da idea nacional poñerán o acento na necesidade da 

descoberta e de re-apropriación do espazo orixinário. 

É esta unha característica das literaturas emerxentes, presente en todos os 

contextos tanto espaciais como temporais nos que estas se produciron. Non temos 

máis que lembrar o que sucedeu na literatura brasileira do Romantismo (etapa 

fundacional da literatura brasileira): 

As estéticas anteriores ao Romantismo mantiveram n visoo 
mercontil europeia com relaçao á paisngem, mesmo quando o tom era 
de ufanismo. 

(...) O nncionalismo romántico (...) mostra, no entanto, um olhnr que 
valoriza a paisagem como traço de identidade, o que faz desparecer o 
olhar mercantil (RIBEIRO 1994: 87). 

O mesmo se poderia dicer doutras literaturas emerxentes onde a paisaxe é 

a forma máis visíbel de dicer a nación, a pátria, o país... Como indica Pires 

Laranjeira, ao falar das literaturas africanas de língua portuguesa, 

zes Cf. RIO BAR]A 1958; PÉREZ ALBERTI 1987; FRAGUAS 1982. 

z^ Cj. PIIVEIRO 1958: 44-46; FRANCO GRANDE 1958; BALIÑAS 1978-80: 62-64; 
BALIÑAS 1991: 108-119; BAAMONDE 1987. 
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- A-concepçao de poís r_eleva de uma noçao geogrófica (o território, 
terrestre e nao só), completado por noçoes de unidade e totalidade 
(indivisibilidade da terra [...]) que, mesmo assim, decorrendo da 
filosofia e dn política, nao deixam de se formar ao nível de uma certa 
superficialidade advinda da forte noçao de realidnde natural 
(LARANJEIRA 1997: 232). 

Aínda sen chegar á importáncia da paisaxe na configuración identitária 

que se observa no Ufanismo e no Indianismo brasileiros, podemos dicer que 

emerxéncia literária e valoración da paisaxe como identidade son elementos 

recorrentes. Lembre-se para os momentos fundacionais da literatura galega a 

importáncia que este tema tivo en toda a produción do Rexurdimento, 

nomeadamente na primeira obra de Rosalia (vexa-se o prólogo de Cantares 

Gallegos)26g. 

Agora ben, xa é unha aseveración comunmente asentada entre crítica. e 

público leitor galego, que Otero foi o primeiro intérprete da forma fisica de 

Galiza, concebindo-a, e explicando-a através dos seus estudos xeográficos, como 

unha unidade independente, con personalidade própria dentro da xeografia 

peninsular. Ademais, a visión fisica do país que Otero legou ten-se convertido "co 

tempo na imaxe de tódolos galegos cultos" (CASARES 1981a: 133). 

Interpretando, pois, a xeografía e a historia de Galicia, Otero 
Pedrayo ten alzado un modelo de Galicia que fixo anticuado o vello 
modelo decimonónico, antre folclórico e mítico, construído polos 
precursores (CARVALHO 1982: 162)269 

Ainda deixando de lado as obras xeográficas, concebidas, como manuais 

ou como estudos de tipo máis especificamente científico 270, apenas unha ollada 

zb' Cf. RIOS PANISSE 1990; RIOS PANISSE 1992; CUQUEJO 1999. 

26g Otero Pedrayo é ben consciente da impor[áncia deste tema e da sua releváncia 
fundacional, tal como se vidéncia no tema do seu discurso de entrada na Académia Galega: 

Romantismo, Saudade , Sentimento da raza e da Terra en Pastor Díaz, Rosalia de Castro e 

Pondal. 

269 Esta valoración foi expresada por Carvalho Calero en numerosas ocasións: " os seus 
libros sobre xeografía (...) han-de renovar totalmente a visión que de Galiza tíñamos -todos hoxe 
vemos a Galiza dun xeito distinto a como a vian os homes anteriores á publicación dos livros de 
Otero Pedrayo" (FERNÁN-VELLO/PILLADO: 212); tamén en CARVALHO 1975: 674675. 

27° Otero publica os seguintes libros: Síntese xeográfica de Galicia, A Cruña, Lar, 1926; 

Problemas de xeografia galega. Notas encol das formas de poboación labrega, A Cruña, 

Nós,1927; Problemas y paisajes geográfrcos de Galicia , Madrid, C.LA.P.,1928; Treinta y Tres 

Lecciones de Geografa General, A Coruña, Nós, 1929; Lecciones de Geografra e Historia, 
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superficial á obra de Otero Pedrayo deixa translucir que este tema gozou dun 

tratamento sistemático pola sua parte. Esta afirmación non ten nada de novidosa 

pois abonda con observar o significativo número de ensaios que Otero consagrou 

ao tratamento dun aspecto que, se ben intimamente relacionado coa ciéncia 

xeográfica, o noso autor dotou dun especial relevo: a paisaxe271. 

De revisarmos a sua narrativa, torna-se tamén evidente a singularidade que 

este tema posue na sua obra. A constante presenza da paisaxe, asi como o papel 

protagónico272 que desempeña en moitos casos, excede con moito o atribuíbel ao 

gosto ou ao coñecimento do xeógrafo profisional que, tamén, era Otero. Sobre 

este aspecto resulta moi esclarecedor o comentário de Casares: 

A pnisaxe oteriá non se contenta nunca con ser un simple 
escennrio ou constituír o elemento pnsivo sobre o que se desenvolve a 
vida dos protngonistas humanos (...), é sempre unha paisaxe dotada de 

movemento e de nnimnción (...). Como un protngonista máis, nas novelns 

e contos de Otero a paisaxe ten vida e está sometida á acción internn 
de forzas telúricas (...), a sua linguaxe cósmicn fálnlle ao home. O► 

movementos do clima e do tempo, as distintas sazóns, conforman "a 

conducta de aquél, gobernan o seu vivir e mnrcan o ritmo dos seus 
díns. (...) Por eso as connotacións ambientnis, determinnntes en moitos. 

casos do modo de ser do individuo, son sempre en Otero minuciosns e 
prolixas (CASARES 1981a: 91-92). 

Ourense, Imp. La Industrial, 1936; Geografia de España. Presencia y potencia del suelo y del 
pueblo español, (4 tomos), Barcelona, 1955-1956, asi como a participación en volumes colectivos 
como Terra de Melide, Santiago, S.E.G, 1933; Repaso de la Geografia Gallega, en Mélanges 
offerts a M. Le Professeur Henri Gavel, Toulouse, 1950 e Nuevo enfoque de la ciencia geográfica, 
estudo preliminar de Geografia Universal, Baracelona, Inst. Gallach, 1952, ademais da 
elaboración do capítulo "Xeografía" na Historia de Galicia ( 1962), Buenos Aires, Galicia-Nós, 
1962-1973, editada baixo o patrocínio de Manuel Puente e da que Otero é director. Poderia-se 
incluir aqui a Guía de Galicia, Madrid, Espasa-Calpe, 1926 (por ir encabezada por unha 
caracterización xeográfica do noso país). Ademais son numerosos os discursos e artigos onde 
tamén desenvolve estes temas, en concreto só na revista Nós atopamos: "Encol da morfoloxía das 
vilas galegas", 25, 1926; "Encol os estudos modernos de Antropoxeografía", 27, 1926 e 
"Probremas de xeografía galega", 45-46-48-49-51-52 e 53, 1927-1928. 

27i "Encol da aldeia", Nós, 14, Ourense, 1922; "Notas encol da paisaxe romántica", Nós, 
38, 1927; "Notas encol do sentimento da paisaxe n'antiga epopeya irlandesa", 8], 1930; "Encol do 
elemento animal na paisaxe", Nós, 105, 1932; "Ensaios encol do estilo da paisaxe", Nós, 113, 
1932; "As paisaxes clásicas", Santiago, Boletin de la Universidad, n° extraordinário V, 1933 e 
"Ensaio sobor da paisaxe galega" en Paisaxe e Cultura, Vigo, Galaxia, 1955. 

2rz Carlos Martínez-Barbeito afirmou en 1958: "Si revisásemos toda la producción 
literaria de Otero, observaríamos que los verdaderos personajes de sus libros y aun de sus novelas 

no son Fulano o Mengano, sino las cosas, los hechos, los fenómenos y los accidentes de la tierra 

gallega" (MARTÍNEZBARBEITO 
195g: 71). 
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____ __ _Poderian-se ^itar agu_i,_a_ penas _ a modo_ de exemplo,_obras_ou narcacións_ en_ ___ 

que a paisaxe adquire un protagonismo ainda maior, pense-se en "Pantelas, home 

libre", no camiño273 que organiza a narración de "O angaceiro das estradas", 

Devalar e de O mesón dos Ermos, onde ademais destaca a poderosa presenza da 

serra Esta novela, tras a descrición do incéndio do mesón, metáfora do final do 

ascenso social ilexítimo que representaba (FERNÁDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 

1996: 725), fecha-se asi: 

^ebruzóuse o ceo nns longas choivas outonizas, verdeceron os 
érmos chegou o toradón da neve. Encoibriron ns herbns e o medo ns 

pedras afumadas do mesón, esquecéronse as minns, fuxíu o tráfego 

por outros vieiros. Acochadas ns cnsns no seu recouso, o lognr das 

Lnmas do Ermo, cneu outrnvoltn no imperio podente, cego, misterioso, 

da serra (MF 202). 

A singular importáncia deste elemento temático na narrativa, posta ^en 

relación coa releváncia do mesmo no conxunto global da produción oteriana, é o 

que nos decidiu a analisar a funcionalidade deste tema na sua obra. 

En xeral, a maior parte dos estudos sobre o valor da paisaxe en Otero teñen 

focado o tema desde un prisma literário ou vagamente interpretativo, atendendo 

sobretodo, ou case exclusivamente, ao seu valor estético. Asi a atención concedida 

á paisaxe por Otero ten-se atribuído, normalmente, á sua sensibilidade e á sua 

formación cultural, ligando-a, en concreto, á sua confesada admiración polo 

espírito do Romantismo (RÍOS PANISSE 1990: 89-91). Ten-se posto tamén en 

relación coa intuición274, coas teorias bergsonianasZ75 e co irracionalismo2^6, 

2^3 Pelerinaxes abre-se coa dedicatória: "A todol-os camiños de Galicia" (Pel: 5). 

274 "Con el nace a xeografía galega, non como froito da detallda e lenta acomodación de
 
datos de investigación senón como xenial interpretación intuitiva iluminada polo amor" (PIÑEIRO
 
1958: 51-52)
 

275 "A natureza faise, a través da palabra, táctil, olorosa, con moita cor, descríbese con
 
beleza palpable, pero non está descrita tal e como é senón como impresiona.(...) Ademais de imaxe
 
e sensación, a paisaxe de Otero é moitas veces (...) impresión pois a través dela se está percibindo
 
unha experiencia persoal, a lembranza vivida. Claro que moitas veces sensación e impresión se
 
converten na mesma cousa" (RÍOS PANISSE 1991: 532)
 

Z^6 Di Carme Ríos Panisse: "Otero introduce moitas veces ó lector nunha situación na que
 
predomina un mundo impresionista-esteticista, sensorial e nebuloso, como corresponde á imaxe
 
que el quere dar da exuberancia húmida, inconcreta e pouco contrastada no seu verdor que se
 
asocia a Galicia, así como á imaxe histórica, folclórica e cultural que ten a base no tamén
 
"nebuloso celtismo" orixinario, en certa maneira "misterioso" e por iso mesmo moi simbolista
impresionista. (...) Estes exemplos poden servir para indicar que a prosa oteriana está relacionada
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ficando as máis das véces as explicacións nunha exéxese literária e poética. 

Lembremos, por exemplo a visión de Ramón Piñeiro sobre o tratamento da 

paisaxe en Otero: 

As formas da paisaxe son, sobre todo, expresión comunicativa. 
Cada forma concreta non é máis que un intre expresivo na dinámica 
dun proceso. (...) Pódese decir que Otero Pedrayo é o máximo poeta da 
pnisnxe que ten xurdido nas letrns gnlegas (PIÑEIRO 1958: 44-46). 

En calquer caso, a maioria dos comentários teñen apresentado 

interpretacións illadas, sen conexión nengunha co resto dos elementos ideolóxicos 

que aparecen na obra do autor de Trasalba. Isto ten levado a unha 

descontextualización e tamén a un relegamento deste aspecto para o plano 

lírico277. 

Con todo, a relación entre paisaxe e a idea da nación xa foi apoñtada desde 

várias perspectivas. Do ponto de vista filosófico, Antón Baamode tras afirmar a 

estirpe goethiana da hermenéutica da paisaxe en Otero278, afirma: .• 

(...) o que o señor do pazo de Trasalva esclarece é•^o 
desenvolvimento orgánico das formas dn natureza impelidas por unhn 
sorte de destino interno á complexización. (...) A de Otero Pedrayo é 
unha hermenéutica da paisaxe, unha interpretación íntima do devalar 
que pon a natureza en comuñón coa História. (...) Para Otero Pedrayo n 
nntureza non é alteridade, senón fusión coa História e, 
concretamente, con estas unidades histórico-naturais qué as nacións 
son (BAAMONDE 1987a: 72-73). 

Tamén Quintana/Valcárcel sosteñen que o interese oteriano pola xeografia 

e a paisaxe ten a ver coa sua concepción xeral de nación e, en concreto, coa crenza 

no determinismo xeográfico (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 94), ligada, á sua 

vez, á"importáncia da conxunción etnos-gea para o nacemento da cultura nación" 

(BERAMENDI 1987: 59). 

co idealismo simbólico ó que hai que engadir unha certa relevancia polo misterioso e inexplicable, 
como xa indicabamos anteriormente" (RIOS PANISSE 1991: 534). 

27 X. González Gómez falando dos tres ensaios sobre a paisaxe incluídos na edición de 
Baliñas comenta: "Tal vez seña esta a parte que mesnos pode interesar ao leitor actual; agora ben, 
non deebemos pasar por alto estes tres ensaios, sobre todo o segundo, "O estilo da paisaxe", dunha 
grande importancia para comprender a obra oteriñan, sobre todo a última. A enumeración que fai 
neste traballo dos elementos da paisaxe é dunha poesía só parangonable coa escritura de Otero" 
(GONZÁLEZ GÓMEZ 1983: 507). 
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Máis recentemente, na introdución a unha reedición dos ensaios de Otero 

sobre a a paisaxe, M. Cuquejo, falando do contexto en que apareceran aqueles 

ensaios, afirma: 

Mentres Machado ou Azorín ensalzan ns terras de Castela, faise 
necesaria unha análise e, ata certo punto, unha dignificación da terra 
galega. Deste xeito, a realidade física acada de seu a posición de 
alicerce dentro da doutrina nacionalista. Así os ensaios de Otero 
conxúganse dentro dunha dobre vertente: como textos inseridos 
nunha corrente móis ampla e como cimentos da concepción 
nacionalista do de Trasalba (CUQUEJO 1999: 12). 

(...) observar a paisaxe é observarnos n nós mesmos, e comprendela 
é, en certa maneirn, entendernos a nós. A dignifición da pnisaxe da 
man de Otero conleva a dignificación do home galego, da raza, e por 
extensión da súa lingua (CUQUEJO 1999: 15). 

Retomando outra volta a óptica da literatura fundacional, resulta 

interesante observar como este tratamento da paisaxe como referente identitário 

reproduce-se en todas as nacións emerxentes, como xa tivemos ocasión de sinalar 

no início deste capítulo. En concreto, analisando a produción literária americana 

do século XIX, Fernando Aínsa fala de que, en primeiro lugar, a literatura debeu 

comezar por facer un inventário do espazo circundante: 

Las ideas de "tierra" y"patria" pudieron confundirse en forma 
exaltada, apareciendo la naturaleza como el soporte de un orgullo 
nacional, cuando no localista, que se creía legítimo (AÍNSA 1986: 
125). 

Un proceso que xa se iniciara co chamado "nacionalismo xeográfico" de 

finais do século XVIII e que, posteriormente, se ampliou no romantismo 

latinoamericano através das influéncias de Chateaubriand e Saint-Pierre, 

transformando a natureza tropical e a sua exuberáncia incontrolábel en "paisaxe" 

(AÍNSA 1986: 126). Ademais, a"fascinación ante a natureza recén inventariada" 

cóntinua tamén no início deste século, na denominada literatura indixenista ou 

nacionalista: 

Ln Ilamnda novela de la tierra no sólo 'creó' un paisaje literario, 
sino que 'integró' además personajes 'colectivos', verdaderos 
arquetipos de grupos representativos de Ia sociedad que los pueblos 

278 Cf. BAAMONDE 1987b: 15. 
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necesitaban para 'reconocerse'279. (...) Una dimensión más social que 
humnna, valga el distingo, se refleja en una literaturn que necesita ir 
respaldando literarinmente su mapa geográfico. Utilizando un símil 
cartográfico se podría decir que el mapa físico, se completa con el 
humano, el económico y el político (AÍNSA 1986: 130). 

Isto agora mesmo é un fenómeno recorrente nas literaturas producidas en 

África, pois, comentado obras escritas neste continente, afirma B. Mouralis: 

Dnns ces oeuvres se lit encore le désir de substituer le pays au 
paysage et de montrer ou de rappeler que I'environement 
géographique est saturé de sens, rempli de culturef. Mnis la démnrche 
suivie par les romanciers va au-delñ de cette premiére motivntion. 
Elle répond ñ une exigeance plus précise dans la mesure oú elle révéle, 
de In part des auteurs, le souci de présenter les faits et les données 
de I'expérience ñ travers I'utilization d'une catégorie spatio
temporel le nouvel le: cel le de la nntion (MOURALIS 1986: 50). 

Semella evidente, pois, o desenvolvimento que autores de moi diversas 

latitudes, mais tendo en comun o estaren inmersos nun proceso político-culturál 

de "construción nacional", teñen feito do tema da paisaxe de cara á criación de 

conciéncia nacional entre o seu público leitor. " 

De continuarmos coa análise deste proceso, cumpre ter en conta que o 

modelo ideal de posesión da nación (unha vez representada e descrita) debe-se 

estender para abranxer un público amplo. Isto evidéncia-se, para alén da 

literatura e da teorización científica, no desenvolvimento e potenciación daquelas 

actividades que implicaban un desprazamento -emprender un camiño, un devalar

ao longo da pátria. Todas elas van cumprir unha série de funcións específicas: 

apreender a pátria. Ademais, o traballo dos escritores ou dos intelectuais, 

escrebendo e representando literariamente ese espazo, plasticamente perfilado xa 

nun mapa cada vez máis divulgado, vai ser determinante para a consolidación da 

"comunidade imaxinada" de que xa falamos e, finalmente, para a extensión da 

idea nacional. 

Baseando-se nese princípio en numerosos países imersos no proceso de 

construción nacional desenvolveron-se movimentos, en parte deportivos e de 

lecer, en parte culturais, en parte educativos, que, ligados a movimentos 

nacionalistas, integraban este tipo de actividades como unha máis do programa 

z^9 Coidamos que é nesta liña interpretativa na que cumpre incluir o arquetipo do fidalgo 
consciente e comprometido con Galiza que Otero fixou nasua narrativa. 
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didáctico-fo_rmativo _ do discurso identitário. Asi, organizaron-se asociacións 

deportivas, consagradas ao alpinismo ou ás marchas, asociacións de mozos ou 

viaxes escolares, seguindo o princípio de que: 

Parcourrir le territoire, directement ou par procuration, ►est 
inlassablement s'y inscrire et le décrire (THIESSE 2001:249). 

É sobretodo na Alemánia do século XIX onde se comenzan a desenvolver 

agrupacións, como os Turnvereine, que incluen as excursións patrióticas no seu 

programa educativo mais vai ser especialmente a partir de finais de século cando 

as marchas a pé se convirtan nun deporte colectivo, ao reuniren educación fisica e 

moral, e asi vai xurdir o movimento dos Wandervógel, dirixido á educación 

integral da mocidade (THIESSE 2001: 250). Tamén en Cataluña se produce unha 

eclosión de asociacións excursionistas no último cuarto do século XIX. Estes 

grupos publican sistematicamente revistas onde os sócios expoñen todo o seu 

novo saber asi como o fundamento e o sentido espiritual das suas expedicións: 

História dos monumentos, coñecimentos científicos sobre as terras percorridas, 

folklore280. 

Nesta liña cumpre situar as xeiras do Seminário de Estudos galegos ou as 

próprias viaxes a pé, tantas veces citadas por Otero281, como, incluso, a que se 

narra en Pelerinaxes282. Asi, dado o singular interese deste texto, coidamos 

conveniente repararmos brevemente tanto no prólogo do libro, da autoria de 

Vicente Risco283, como nun artigo publicado por este un ano despois da viaxe que 

280 Cf. PRAT, Joan, "Du folklore á 1'ethnologie dans les revues catalanes (1862-1984)", 
en Hésiode, 1, Au miroir des revues, ethnologie de 1'Europe du Sud, 1991, 117-137. 

Zg^ "-^Cando fixo os seus viaxes a pé por Galicia? -Eso en varias épocas. Fixen moitos. 
Viaxes solo i en compañía. A costa de Galicia, en varios anos, recorrina eu sólo toda. Dormín en 
tódolos portos, en sitios case inaccesibles.(...) Pra coñecer un país hai que andalo a pé" 
(OUTEIRIÑO 1975: 34) 

zgz En Pelerinaxes Otero descrebe a viaxe a pé que Vicente Risco, Ben-Cho-Sey e el 
mesmo fixeron de Ourense a Santo André de Teixido, do 4 ao 12 de Xullo de 1928, nun intento de 
recuperar a memória histórica desta romaxe. Xa, en 1926, Otero, Risco e mais outros cinco amigos 
galeguistas fixeran o camiño a Santiago. O relato, redixido por. Xavier Prado, foi publicado por 
capítulos en A Nosa Tc•^•ra. 

z83 No "Prólogo" Risco afirma: "Que non hai contentamento semellante ao que dá a 
unh'alma galega a longa e pura intimidade co-a terra e co-a gente de Galiza. (...) Que hai moitos 
galegos que son na sua terra verdadeiros turistas, cando non vraneantes, e fanlle o aldraxe de 
portárense como tales. (...) E ainda hai moitos galegos que iñoran de todo a Galiza.(...) E non 
falarei tampoco do proveito centífeco d'estas viages, do que co-elo ganan a geograBa, a etnografía, 
a sociología de Galiza.(...) Abonda qu'algunhas almas abertas s'acheguen á terra con devozón e 
amore, que se dean a percorrela cos pés e cos ollos, sintindo medrar nos curazós o ssentimento 
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dera orixe a Pelerinaxes e que ten por título: "As viaxes a pé"'`g^. En ambos ós 

dous textos insiste-se no proveito científico e patriótico destas viaxes. 

Neste libro Otero, baixo o deseño editorial dun caderno de viaxe, 

organizado a modo de diário, non só descrebe o itinerário senón que o completa, 

con comentários xeográficos, etnográficos, históricos, económicos, 

gastronómicos..., resultando un texto que aspira a dar unha imaxe integral do País 

(neste caso dos lugares visitados), na liña da Guia de Galicia. Contodo, para o 

traballo que estamos a desenvolver, o máis interesante do libro radica nas 

repetidas referéncias a elementos contextuais, tendentes á configuración da idea 

de "comunidade imaxinada". 

A própria idea do percurso demorado através do espazo nacional (polos 

seus camiños285) contén de seu a idea do coñecimento total, da comprensión da 

verdadeira realidade nacional (do seu espírito) e da defensa dun contorno non 

estragado polos cámbios ligados ao progreso. Esta mesma idea, por cérto, aparece 

nos contextos europeos onde se están a producir tamén afirmacións de tipo 

nacionalitário: 

La préservation de la nature nntionnle est donc une affaire qui 
mobilise largement dnns In bourgeoisie cultivée et rassemble hommes 
politiques, écrivains, peintres, folkloristes, historiens, sociologues, 
architectes. L'accent est tout particuliérement mis sur la nécessité, 
de former le regard des populntions et de diffuser le plus largement, 
possible une perception esthétique correcte des sites (THIESSE 
2001:253). 

Ademais, e coidamos que é aí onde radica a elaboración do conceito 

comunitário, durante a viaxe os tres protagonistas atopan-se con outras personaxes 

coetáneas (e tamén galeguistas e amigos) de quen o narrador fala, exalta as suas 

filial e facendo de cada santuario da fé, de cada capela consagrada pola tradizón popular, un altar 
d'amor á Patria Galega, onde ofrendarlle a adicazón cumprida das suas vidas, de todo o seu 
traballo, de todal-as suas capacidades e energías. (...) Nas camiñatas longas (...) , vai un 
comungando as espécies sensíbeles da terra, deixándoa entrar máis adentro na y-alma, sintindo a 
suprema e místeca identidade co-a Gran Nai silenzosa" (Pel: 7-9). 

z^ Este artigo é unha espécie de síntese das ideas que aparecian expostas no "Prólogo" de 
Pelerinaxes. Risco afirma aqui: "coido eu que o feito de que algúns galegos, (...) percorran a súa 
terra a pé e andando é merecente de ter un posto entre os feitos denotativos da nosa renacencia 
(RISCO 1961: 164). 

285 Non entramos, por encuanto, na análise do tema-motivo do camiño, tan relacionado 
coa paisaxe (por nela estar fisicamente integrado) e tan intimamente ligado coa viaxe (polo que ten 
de descubrimento, cos valores simbólicos que a literatura ten amplamente explorado). 
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virtudes _ou apresenta, sempre positivamente, as suas actividades literárias ou 

culturais. Asi aparecen integrados na diéxese Avelino García Armesto en Palas de 

Rei, Evaristo Correa Caldeón en Lugo, Noriega Varela en Vilalba ou Ramón Vilar 

Ponte en Viveiro,... trazando novas relacións, analisando a situación do paíszgó, 

integrando outros homes287 que asi poden pasar a formar parte do grupo dos "bos 

e xenerosos", quer dicer, do núcleo simbólico da nación. 

Ademais integran-se no discurso narrativo artigos xa aparecidos noutras 

revistas do ámbito galeguista288 e, á medida que a viaxe se vai aproximando ao 

seu remate, o diário-roteiro transforma-se, mais outra vez, de xeito ben explícito, 

en discurso ideolóxico identitário. 

Eu xn non me lembro si n' istas fol Ins de lembranzas teño apuntndo 

que pensábnmos dnr unha conferéncia gnleguista en Ortigueirn. O 

mais chnmado era naturnlmente, o Risco. Non preciso dicir que a 
labourn galeguistn é dende fni moitos anos n razón esencinl, o eixe das 

nosas nctividás. Non vou agora xustificnla. (...) E dentro da pelerinnxe 

ó 5. Andrés non podín faltar un novo esforzo pra espnllar as nosas 

idens (Pef. 189). 

Avanzándomos no tempo, resulta moi interesante comprobar como Otero 

mantén esta postura de reivindicación activa do estudo e da descoberta fisica do 

país, incluso, despois da Guerra, nun contexto onde a afirmación identitária estaba 

proibida ou simplesmente limitada a sua difusión a grupos reducidos ou, apenas 

de "iniciados". Asi resulta moi esclarecedora a infomación fornecida por Ricardo 

Gurriarán en relación ao apoio de Otero á criación do clube de montañismo Peña 

Trevinca Montañeros de Galicia, actividade que cumpre pór en relación non só 

2g6 En Ortigueira: "Outros amigos da vila fixéronnos compaña despois da cea. Foi o tema 

xeral: Galiza. Sua fala, seu presente, seu porvir" (Pel: 188). "No xantar falouse moito das nosas 
cousas. Xa nos entendemos. Pois Cariño por non ser señoriteiro e por ser cosmopolita, tén ó frente 
das suas espranzadas enerxías unha mocidá galeguista" (Pel: 226). En Viveiro: "Ramón [Vilar 
Ponte] recibíunos na sua casa. Moito falamos da Galiza, dos amigos, do futuro" (Pel: 228). 

2S7 Nunha das suas últimas entrevistas, falando das actividades desenvolvidas polo grupo 
galeguista explica: "(...) conseguimos a xuntanza de todos os galegos (antes os galegos de 
Ourense, por exemplo, non coñecían ós da Coruña. Nós fumos por todas partes e a comunicación 
que se establece é moi importante nos camiños, nas boticas, nos cafés)" (Entrevista con 
OUTEIRIÑO 1975: 35). 

288 Como o artigo de de Ben-Cho-Sey sobre os condes de Amazante publicado, segundo 0 

próprio texto, en Céltiga baixo o título de "Os Condes Desahuciados" (Pel: 87-89) , o de Risco 

"Lembranza de Teixido" en La Voz de Ortigueira, 0 3-IX-1927 (Pel: 210-214) ou o de Otero, "Un 

xardín i-unha carta" (Pel: 229-231), xa editado na "revista irmá Céltiga de Bós Aires" e dedicado 

a Ramón Vilar Ponte, no que se contan "Algunhas impresión d'aq► la serán" . 
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cos movimentos excursionistas de que xa se falou, senón, e moi especialmente, 

coa singular función que nestes primeiros anos da postguerra exercian este tipo de 

movimentos asociativos zg9 . 

Otero acode á chamada dos promotores para axudar a divulgar o clube e as 

belezas das montañas galegas, prestando a sua colaboración que se ia concretar, 

finalmente, en duas conferéncias, unha en Ourense no ano 1949 e outra en 

Santiago en 1951290. Nun artigo aparecido pouco despois da primeira destas 

conferéncias no boletin da asociación, Otero escrebe: 

Pensamos en PEÑA TREVINCA a) escribir estas línens. Los 
iniciadores del alpinismo gnllego están descubriendo en cátedra de 
nieves una nueva belleza pnra Galicia29' 

Como lóxica consecuéncia do anterior, e en relación coa función didáctica 

da xeografia e do estudo e coñecimento da paisaxe, resulta moi esclarecedora a 

releitura dalguns comentários feitos por representantes da que se poderia 

considerar xeración inmediatamente posterior á sua (en palabras de Ricardo 

Carvalho Calero, a xeración do Seminário de Estudos Galegos). Por exemplo, é 

moi indicativo este texto de Xaime Illa Couto no que reflexiona sobre o influxo_ 

que sobre el, e sobre os ►eus coetáneosZ9Z, exerceu a Guia de Galicia: ^ 

A miña xeración gnlega tiña contrnguida unha fonda obriga con Don 
Ramón (...). Nos tempos do Bachillerato foi íste o único libro que nos 
insinóu a nosa terra. Pódese decir que a súa leiturn foi pra nós n única 
renlmente revelndora, no máis puro senso formativo e humán.(...) 
Pubricado pola primeira ves en Mndrid, na coleición de Guías de Cnlpe, 

z89 Ricardo Gurriarán explica-o asi: "Fora unha actividade solidaria de don Ramón co 
societarismo montañeiro paraoficial na que confluíran: amor á natureza e á paisaxe galega, 
divulgación das riquezas ocultas, potenciamento do asociacionismo "resistente" co fm de aglutinar 
adhesións, revitalización das actividades deportivas montañeiras, en definitiva, axudar ao 
desenvolvemento de foros, ata certo punto críticos, que xiraban en torno a centros de interese 
"modernos", neste caso: o fomento do asociacionismo montañeiro fora do marco ideoloxizado que 
imperaba na época" (GURRIARÁN 2001: 75). 

290 A colaboración de Otero como "home prestixioso e notable" foi moi relevante para o 
clube Pena Trevinca Montañeros de Galicia pois "logo da súa intervención no ano 1949, entre 
outras, chegaría a sobrepasar a cifra dos dous mil asociados. Unha cantidade significativa no 
asociacionismo deportivo de ámbito galego que, agás nos clubes de fiítbol, non atopamos outra 
con similar impacto afiliativo" (GURRIAR.ÁN 2001: 7^. 

291 En Peña Trevinca-Montañeros de Galicia, 8, decembro de 1949 (cf. GURRIARÁN 
2001: 78). 

Z9z A mesma idea aparece reflectida en CUNQUEIRO 1958: 51. 
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-- __ iste libriño ía destinado propiamente ó turista ou viaxeiro intelixente 
e curioso que visitase o noso pobo. (...) Endebén, pra nós -probes e 
desleixados turistns na propia terra- foi coma un descobrimento. A 
tomn de conciencia co noso mundo verdadeiro, e coas súns degarantes 
posibillidás.(...) Guieiro inmellorabre dns nosns paseatas, foi clave e 
síntese preciosa pra o estudo i entendemento do ser e dn figura de 
Galicia (ILLA COUTO 1958: 73). 

Dito dunha maneira coloquial, era necesário, utilizando a expresión tan 

repetida polos homes deste tempo, deixar de ser "turistas na própria-nosa terra" e 

para isto, de xeito tanto científico como literário, Otero compón un rigoroso e 

sólido discurso que permite descreber, explicar e, xa que logo, afirmar a nación. 

A paisaxe constitue-se, pois, noutro dos elementos conscientemente 

utilizados polo autor para a criación do sentimento de identidade293 .e, en 

consecuéncia, de conciéncia nacional entre o seu público leitor. 

z93 Neste sentido resulta especialmente interesante, xustamente por non estar ligado ao 
triovimento galeguista, a opinión de Carlos Martínez Barbeito, un dos máis cultos e eruditos homes 
do seu tempo, sobre o que el chama o"Otero paisaxista": "De todo cuanto Otero Pedrayo ha 
escrito ^ue es tanto y tan excelente- nada como su versión de un principio personal, pero ya 
clásica, del cuerpo gallego, es decir de la tierra y el mar gallegos con su perfil, su anchura, su 
profundidad, su luz, su perfume y su tacto. (...) EI conocimiento del solar de los gallegos presenta 
dos épocas: antes y después de Otero Pedrayo. Galicia sin alma y Galicia con alma". O artigo 
remata cunha evocación do Fontán e da escena de Adolescencia onde o protagonista recorre as 
liñas do mapa; logo engade: "En Otero aprendí a ver con los ojos -y no sólo con los del cuerpo
esa adorable maraña de trazos que a muchos no dirá nada pero que a nosotros, a Otero y a los que 
de él aprendimos, sobre todo si estamos lejos de lo que es tan nuestro, nos hace entornar los 
párpados, apretar los labios y sentir en la garganta algo como una sequedad que nos obliga a tragar 
saliva. Gracias a Otero, nos decimos entonces, sabemos que Galicia non es sólo un mapa o un 
tratado o un poema o una nostalgia, sino un cuerpo en plena vida, con sus órganos y víceras que 
son los sistemas orográficos, los grandes fachos, las corrientes fluviales, las tierras o países (...). 
Todo eso que Otero ha sabido ver como nadie había visto, la tierra viva de Galicia, su mar y su 
aire, nos habla, nos aprieta la mano, nos dice los que hemos de mirar, lo que hemos de amar. Los 
estudios geográficos y el arte paisajístico se llaman en Galicia Otero Pedrayo. Este es entre todos 
los posibles, mi Otero Pedrayo" (MARTÍNEZ BARBEITO 1958: 71-72). 
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7.6. Celtismo - Atlantismo - Europeísmo 

Durante o primeiro terzo do século XX mantivo-se con forza a teoria dun 

fundo antropolóxico inicial que a erudición galega do século XIX tendera a 

atribuir aos celtas. Inicialmente enunciada na obra de precursores como Verea y 

Aguiar294, Antolín FaraldoZ95 ou Leopoldo Martínez Paadin296, estas ideas 

difundiron-se no ambiente rexionalista através da obra literária e histórica de 

Benito Vicetto297 e, sobretodo, da de Manuel Murguia298. Tanto entre a 

historiografia299 como entre os estudos literários3oo, este historiador é hoxe 

considerado o principal artífice da propagación da idea do celtismo como 

elemento xenético da nacionalidade galega. 

Murguía, no seu intento de dar unha base coerente ao rexionalismo, utiliza 

para fundamentar a existéncia dunha nación galega os mesmos critérios de tipo 

294 VEREA Y AGUTAR, J.: Historia de Galicia. Primera parte, que comprende los 
orígenes y el estado de los pueblos septentrionales y occidentales de la España antes de su 
conquista por los romanos, Fenrol, 1883. 

295 FARALDO, A.: "Galicia antes de la invasión romana", El Recreo 
Compostelano, Santiago, 1843, pp. 68-72. 

296 MARTÍNEZ PAADIN, L.: Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia, 
Madrid, 1894. 

29' VICETTO, B.: Historia de Galicia., Ferrol, 1865-1874. 

298 Poden-se citar, entre outros: MURGUTA, M.: Historia de Galicia, vol. I, Lugo, Soto 
Freire, 1865; vo1.II, Lugo, Soto Freire, 1866; vol. III, A Coruña, Libr. de A. Martínez Salazar, 
1888; vol. IV, A Coruña, Libr. de E.. Carré Aldao, 1891; vol. V, A Coruña, T.V., 1911; Galicia, 
Barcelona, Daniel Cortezo, 1888; El regionalismo gallego. Ligeras observaciones al.discurso 
leido por el señor D. José Antonio Sánchez Moguel en su recepción en la Real Academia de la 
Historia de Madrid e18 de Diciembre de 1888, La Habana, Imp. La Universal, 1889. 

z^ BARREIRO 1983: 286-313; BERAMENDI 1981, 1998a e 1998b; MÁIZ 1984: 215
306; MÁIZ 1997: 173-235 e MÁIZ 1999; etc. 

300 RISCO 1933 (Citamos pola reedición de Galaxia, RISCO 1976b: 27-36); VARELA: 
212-253; CARVALHO 1975:136; VÁZQUEZ CUESTA: 790-792; FERREIRO 1991: 33; 
RABUÑAL 1999: 30-32; etc. 
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-orgánico-historicista3-°-'--que-a-partir--de--1-820-servir.on-para-proclamar en Europa-a -

existéncia de "novas" nacións fronte ao discurso unitário dos Estados nacionais ou 

dos reinos dinásticos. Ao longo de todo o século XIX por toda a Europa asistimos 

a numerosos procesos de formación identitária, conformados, tal e como 

recentemente estudou Anne Marie Thiesse, segundo un modelo comun, froito, por 

sua vez, de intensos intercámbios internacionais (THIESSE 2001: 11-14). 

Un dos aspectos máis relevantes deste modelo identitário europeo (quer 

dicer, o conxunto de referentes simbólicos e materiais que deben caracterizar a 

nación) é a posesión dunha história própria, susceptíbel de estabelecer a 

continuidade cos devanceiros ilustres. A definición de quen son eses devanceiros 

é un dos aspectos esenciais deste proceso, xa que 

Tout acte de naissnnce établit une filintion. Ln vie des nations 
europeéennes commence avec la désignation de leurs ancétres. Et la 
proclamntion d'une découverte: il existe un chemin d'nccés bux 
origines, qui permet de retrouver les áieux fondateurs et de recueillir 
leur legs précieux (THIESSE 2001: 23)302 

Por outra banda, case todas estas nacións que, na altura, se recoñecian 

política e culturalmente relegadas polo poder central correspondente, eran 

posuidoras dunha língua própria, feito que vai ter unha importancia ideolóxica e 

política fundamental pois a tese de Herder (a consideración da língua como un 

elemento esencial e distintivo das nacións por ser a manifestación principal da 

"alma" ou "espíritu do pobo") exerceu unha ampla influéncia sobre a Europa do 

século XIX ao asentar o conceito da nacionalidade como algo ligado á posesión, 

por parte da comunidáde, dunha língua de seu (ANDERSON 1993: 103). 

3oi BERAMENDI 1998a e 2000; VELASCO 1998. Cumpre ter en conta tamén que, 
segundo Ramón Máiz (1997 e 1999), a definición e conceptualización nacional de Murguia é o 
produto dunha síntese de factores de orixe organicista xunto a outros de xínea voluntarista e 
liberal: "Semellante converxencia de elementos voluntaristas e liberais con outros de carácter 
orgánico, como é, por exemplo, a raza, enmarca a presencia dunha sintese específica 
irreconducible mecanicamente a ningunha das grandes correntes nacionalitarias europeas en estado 
puro. (...) Atopámonos ante unha síntese específica de elementos varios, mais na que os factores de 
procedencia orgánico-historicista son orientados nunha perspectiva decididamente liberal
voluntarista que, en todo momento, prové o principio articulador da idea murguiana de nación, 
introducindo patentes efectos na súa configuración final da mesma" (MÁIZ 1999: 22-23). 

3oz A respeito deste tema, resulta moi interesante a consulta da primeira parte do libro 
desta autora, "Identification des ancétres", especialmente o apartado titulado "Révolution 
esthétique" (THIESSE 2001: 23-64). 
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Tras os pasos do historiador galego Verea y Aguiar, a orixe céltica de 

Galicia reformula-se na obra de Murguia como un auténtico mito fundamentador 

central da comunidade nacional (MÁIZ 1997: 203) xa que segundo a sua tese, a 

história de Galiza comeza a partir do asentamento dos celtas, "padres y 

generadores de una población que lleva todavía impreso en el rostro las señales 

inequívocas de la raza a que pertenece" 303 Aqueles celtas pertencian ao tronco 

ariano, "nórdico", feito que lle penmite dotar dunha dimensión europea ao mito 

pois "esos celtas poderosos, de quien tantas grandes naciones se glorían de 

descender"3oa foron "dando a las poblaciones que iban creando a su paso acusado 

carácter europeo; a nuestras gentes como a ninguna otra"3os Os celtas galaicos 

constituían para el unha "nacionalidade" ben definida, dotada dunha alma 

nacional própria, caracterizada pola valentia, o ódio a calquer dominación allea, a 

relixiosidade e o amor á terra. Sobre este núcleo articulador da nacionalidade 

galega que foron os celtas, Murguia recoñece a importáncia da achega étnico

cultural doutra raza306 de índole ária: os suevos. 

Hemos afirmado que Ia bnse de la pobinción es céltica, añndimos 
después que la civilización es sueva307. , 

Segundo Máiz: 

A achegn fundamental da penetración sueva en óalicia reside n_a 
sún contribución decisiva á reconstrucción nacional, que levaron .a 
cabo revitaliznndo o debilitado sustrato céltico coa sún ache ►a 

303 MURGUÍA, M.: Historia de Galicia, vol.I, 8. 
3°4 MURGUÍA, M.: La primera luz, Imprenta de J. Compañel, Vigo, 1859, 35. 

sos MURGUÍA, M.: Galicia„ 1 17. 
3°6 Coidamos que cumpre ter unha extremada cautela á hora de ler, e interpretar, o termo 

raza para non partir de preconceitos valorativos. É necesário manter a necesária perspectiva 
histórica e, asi, non se pode entender o conceito de raza na denotación e connotación actuais, 
senón co valor que, naquel tempo, tiña para a comunidade científica. "A insisténcia nas virtudes 
da raza há ser considerada, pois, no seu contexto ^ue é o de todas as construcións nacionais do 
século XIX- e non á luz de lamentáveis experiéncias posteriores -mesmo actuais- tan demagógica 
como irresponsavelmente esgrimidas hoje polos inimigos de todo nacionalismo libertador e 
progresista." (VELASCO 1998: 22) 

30^ MURGUÍA, M. (1889): El regionalismo, La Habana, Imp. La Universal, 259 
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___ xermónica e, ndemais, recupernndo a independéncia perdida por 
Galicia durante a romanización, a través da consolidación dunha 
monarquia sueva baixo o goberno da cal foi aquela, de novo, "Estado 
independente" (MÁIZ 1997: 210). 

Como lóxico corolário de todo anterior, este historiador defende a 

existéncia dun Volksgeist galego que, na máis pura ortodóxia herderiana, aparece 

integrado exclusivamente por compoñentes positivos. Esta peculiar e auténtica 

personalidade colectiva, que nas suas obras aparece reflectida baixo as 

denominacións de "carácter", "espírito" ou "alma", é o auténtico motor do evoluir 

da nación xa que informa todas as manifestacións humanas dos seus membros: 

mentalidade, carácter, língua, literatura popular e culta, costumes ... 

(BERAMENDI 1982:XXX-XXXI). Ademais, como a raza ou a língua, é un 

elemento diferenciador ("el sentimiento de la raza [galega] que puebla estas 

regiones es diverso del de las comarcas que nos rodean"308), pois non se trata 

dunha variante dun Volksgeist español senón dun carácter específico e exclusivo. 

Es un hecho, pues, que por el origen, por el territorio y el lenguaje, 
de igual manera que por su historia y la comunidad de sentimientos y 
deseos, estos pueblos del noroeste forman una nación con caracteres 
propios, distinta en gran parte de las que constituyen el estado 
Español3o9 

Através deste discurso ideolóxico, a obra de Murguia acomete dous 

obxectivos diferentes; dunha banda, afirmar claramente a historicidade na 

construción teórica dunha idea de Galiza e, doutra, explotar o mito céltico én 

termos políticos, concedendo-lle unha funcionalidade ideolóxica da que carecera 

até entón (VILLARES 2000: 7). 

A partir do estabelecimento do mito céltico como idea nuclear na 

definición da idea de Galiza, Murguia estabelece unha série de oposicións que 

favorecen, através da dialéctica próprio versus alleo, noso versus dos outros, a 

caracterización e a afirmación nacionalitária. Asi van aparecer recorrentemente 

nos seus escritos as contraposicións: celta versus ibero, ariano31o versus semita, 

soaMURGUÍA, M.: "Discurso preliminar", Historia de Galicia, voLI, 186. 

3o9MURGUÍA, M. (1889): E! regiona/ismo gallego, La Habana, Imp. La Universal, 48 

3io "Para Murguia, somos herdeiros dunha raza, a ariana, nobre, específica, europea e 
superior ás anarianas (a semita e a árabe, por exemplo), dominada polo elemento céltico e 
xermánico -suevo especialmente- o que nos situa nunha posición de priviléxio e distinción no 
concerto dos povos ibéricos eo que nos liga a outros países célticos" (RABUÑAL 1999:31). Cf. 
tamén MÁIZ 1999: 41-52. 
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atlántico versus mediterráneo, norte versus sul. Dunha banda está a"comunidade 
céltica" á que se vencella unha cadea semántica de asociacións positivas 
(progreso, modernidade, afouteza, civilización, eternidade, capacidade, 

profundidade, traballo, liberdade, autenticidade..), fronte a ela, da outra parte, 

situa-se a comunidade "semítica" da España do centro e do sul, caracterizada 

mediante trazos negativos (decadéncia, pasado, indiferenza, atraso, fugacidade, 

impoténcia, superficialidade, lecer, autoritarismo, ...) (MÁIZ 1997: 216-218). 

Asi o celtismo, con toda a forza mobilizante que posuen os mitos, interpela 

positivamente o povo galego ao configurar a idea dunha comunidade única e 

compacta desde tempos inmemoriais, o que óbvia a cuestión da heteroxeneidade 

interna que non pode conducir máis que a disputas esterilizantes, 

O mito da común ascendencia suturn unha Galicia ideal, comunidade 
inconsútil sobre un abignrrado bloque interclnsista que despotencia ou 
pospón o conflicto inter.ior, a diverxencia de interese, o pluralismo 
político-ideolóxico, primando os fnctores de integración, tecendo a 
"unidade dos galegos por riba de tódalas diferencias (MÁIZ 2000: 9): 

De Murguia vén tamén a fascinación por Irlanda311, a nación irmá con que 

compartimos, na opinión de Murguia, para alén de coincidéncias no folclore ou na 

literatura (sobre todo nas lendas), unha profunda similitude identitária3i2 

Asi pois, a partir de Murguia, o celtismo converte-se nun dos piares 

básicos do proxecto de construción da nosa identidade, asentando-se desde ó 

início como elemento autorreferencial e como marca de coesión. Néste sentido 

cumpre lembrar como os rexionalistas recollen con orgullo e pasan a se 

autonomear co que, na orixe, pretendia ser un epíteto ridiculizador: a Cova Céltica 

ou, tamén, paga a pena evocar todo o mundo referencial céltico que aparece no 

311 Cf. os seus artigos "Irlanda y Galicia" I, II e III, en La Ilustración Gallega y 
Asturiana„ 1881, 123-124, 134-135 e 158-159. O conflito político irlandés foi un aspecto que 
atraiu grandemente a Murguia, sendo este interese outro dos elementos que posteriormente 
recolleu o galeguismo. 

3i2 "O seu celtismo leva-o a insistir en que a pesar da diverxente evolución histórica dos 
países galego e irlandés, mantén-se invariábel unha mesma identidade de orixe e raza que el 
substenta na toponimia, nalguns trazos lingtiísticos, nos costumes familiares e na propiedade 
concebida como unha ligazón telúrica entre o home e a terra" (RABLJIVAL 1999: 58). 
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texto_ escollido .como letra do que_ é_un dos símbolos identitários por exceléncia, o 

Illn03 ^ 3. 

Articulado literariamente por Ponda1314 e completado por Ramón 

Cabanillas en A noite estrelecida315, o celtismo literário vai ter un abondoso 

desenvolvimento na nosa literatura ao longo do século XX. 

No tempo das Irmandades retoman-se, se callar con máis forza, as ideas 

do patriarca Murguia, desenvolvidas teoricamente sobretodo por Vicente Risco3^ó 

e Ramón Vilar Ponte317 e avivadas agora pola situación política irlandesa, pois a 

loita pola independéncia da nación irmá convoca á solidariedade e incita á loita 

para obter logros políticos semellantes3 ^ g. Asi, desde o nome da editorial e da 

313 Na parte do poema "Os pinos", de Eduardo Pondal convertida en texto do hino 
nacional galego, asistimos, através da voz dos piñeiros, á defmición de Galiza como "confin dos 
verdes castros", "valeroso clan" ou "fogar/ nazón de Breogán", ademais de aparecer a referéncia a 

"os bardos das edades". 

3i4 VARELA 1958: 212-253; CARVALHO CALERO 1975: 253-277. 

3is CARVALHO CALERO 1975: 584587; MILLÁN OTERO 1996a: 561-564. 

316 Entre outros traballos cumpre subliñar: "Teoria do nazonalismo galego", A Nosa 

Terra, 1918; Teoría d o nacionalismo, Ourense, 1920; " O sentimento da terra na raza galega", 

Nós, 1, 1920; "Galiza céltiga", Nós (n° 3, 4 e 5), Ourense,1920. EI problema político de Galicia, 

Ourense, 1930; "A significación histórica de Manuel Murguía", (1933-1934), Arquivos do 
Seminario de Estudos Galegos, VI, Santiago. Sobre este aspecto na obra de Vicente Risco vexa-se 
CASARES 1981b: 69-71, BERAMENDI 1981: 136-142; BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 
104-106; FERNÁNDEZ PRIETO/BARREIRO 1996: 599-600. 

317 Por exemplo, o seu libro Doctrina Nazonalista, El Correo Gallego, Ferrol, 1921, 
aparece encabezado pola seguinte dedicatória: "A concenza de unha sentida comunidade de raza, 
impónlle ao autore a obriga inescusábel de adicare iste traballo, ateigado de santos 
tencionamentos, ás nacionalidades céltigas: o Highlands, a illa de man, a Irlanda, o Gales, o 
Cornwall, a Bretaña e mail-o Poriugal". Ideas semellantes aparecen recollidas tamén na sua 
Historia sintética de Galicia, A Coruña, Nós, 1927, ou en Breviario da Autonomia, Santiago, Nós, 
1933. Sobre este aspecto na obra de R. Vilar Ponte vexa-se: BERAMENDI 1991: 18-32; GARCIA 
NEGRO/SANMARTIN REI 2001: 9-10; FERNÁNDEZ PRIETO/ BARREIRO 1996: 600-601. 

318 A modo de exemplo pode-se ver este texto de Ramón Vilar Ponte incluído en O feito 

Ling►ístico Galego, "texto fundamental dentro da apoloxética da língua galega que será eixo 
central do nacionalismo histórico galego" (GARCIA NEGRO/SANMARTIN REI 2001: ] 0). Na 
terceira parte deste traballo, "Escolma de feitos amostrativos da língua no rexurdire de un pobo", 
exemplifica a sua tese através da exposición da situación doutras realidades políticas europeas, 
facendo un especial fmcapé na análise da situación irlandesa. Resulta interesante ver neste texto 
unhas valoracións absolutamente semellantes ás que podemos ler noutras páxinas desta época 
referidas á Galiza: "Irlanda traballa sen acougo e s'esforza rexamente por reconstruire a sua 
persoalidade difrenzal en todal-as facetas e modalidades que a integran. I-eisí, coá língua 
autóctona, cada día mais empregada, van xurdindo unaha arte, unha economía, un xeito de sere, de 
pensare e de traballare xenuinamente irlandeses que revelan ao mundo como na lexendaria llla dos 
Santos eisiste un pobo pleno de persoalidade que contribuirá, e xa está contribuindo a arrequecer 
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colección Céltiga á frecuente utilización do tema artúrico ou do motivo do 

Grial, desde as traducións das lendas célticas de Cu Chulainn e do Leabhar 

Gabhala3^9 que aparecen en Nós até os estudos comparativos entre os países celtas 

(como o traballo de Castelao sobre As cruces de pedra na Bretaña), desde os 

discursos políticos á utilización do moderno teatro irlandés como modelo a seguir 

na construción dun teatro nacional galego320, as referéncias á comunidade cultural 

entre os países célticos ou atlánticos serán constantes en todas as publicacións 

desta época. 

De analizarmos de vagar este proceso singular na nosa história que é a 

elaboración do tema do celtismo debemos salientar o papel relevante que cumpriu 

a recuperación para a literatura culta de temas ou aspectos ligados ao definido 

previamente como referentes célticos (mundo artúrico, mitoloxia céltica, visión 

fantástica do real, etc) e, despois, a consagración da história-ficción como matéria 

literária ao servizo de obxectivos políticos. -

A construcción do celtismo na óalizn, unha construcción culta 
através dn que se expresan cento cincuenta nnos dun proceso rico e, 
contraditório, cun pé no utopismo, na ideoloxía do progreso e na 
necesidade da soberania para as nacións sen Estndo, elaborou a sua " 
própria política de representación no espácio público exibindo os seus 
vencellos coa Matérin de Bretaña, dunha banda, e coas reivindicacións 
irlandesas, espello do que desde ese paradigma, Galiza aspira a ser 
(LEDO 1996: 27). , 

coá sua aportación orixinal o acervo do progreso mundial e da universal cultura" (VILAR PONTE 
2001: 38). 

3I9 
Esta tradución, ainda que non aparece asinada, foi feita, segundo afirma Xosé Luis 

Méndez Ferrin nunha entrevista, polo próprio Otero: "eu sei que foi Otero Pedrayo; non estou 
seguro porque o sei; ou ben porque mo dixo el nalgunha ocasión ou ben seino por algunha outra 
fonte oral" (SALGADO/CASADO: 255) 

szo 
Através das discusións que aparecen reflectidas na prensa da década dos 20, vemos 

como se afirma a necesidade (Plácido R. Castro, A. Vilar Ponte) de procurar modelos para a 
dramaturxia galega "na literatura de países que, como Galiza, tivesen padecido unha dominación 
cultural secular. Inevitabelmente, o modelo máis acaído sería Irlanda: Yeats, Synge, Lady 
Gregory, Lord Dunsany, O'Casei..." (TATO 1999: 120). Sobre este tema vexa-se tamén TATO 
1995, TATO 1997 e VIEITES 1996. 
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____ ___ Situando-nos de novo__na_obra_ literária_de__ Otero32t,_ a atención _que_ lle__ _ 

merece Irlanda, a sua tradición e a sua situación política pode-se demonstrar 

facendo un repaso por alguns dos traballos que publica en Nós: "Irlanda políteca 

no século XIX", no número 8, didáctica exposición dos antecedentes, orixes e 

evolución do movimento independentista irlandés ou, no número 81, "Notas encol 

do sentimento da paisaxe n'antiga epopeya irlandesa". Neste último traballo pode

se ler: 

O renacimento da Galiza ispirouse dend'os primeiros días no 
exempro irlandés. Compre seguir e sosteñer e ampriar aquil pulo. Os 
pobos da nova cultura precisan d'outras humanidás. E nn Galiza é 
urxente o coñecimento de literaturas como a irlandesa e a lírica 
medieval galego-portuguesa, simpáticas ñ i-almn, que na cultura 
xeneral equilibren pol-o menos o imperio do clasicismo grego e romano 
e do clasicismo castelán (I6.:176). 

Os integrantes deste grupo non insisten tanto na definición dun celtismo 

máis científico e académico que o dos precursores do XIX senón que acuñan un 

novo termo, o de atlantismo322, para definir esa comunidade integrada pola "raza 

saudosa dos Fisterres atrántecos" tal como a define Otero en "O mes de Santos 

nos pobos celtas" 3Z3 Este motivo-ideoloxema aparece enunciado en diversos 

3zi Sóbre a función ideolóxica do celtismo na obra de Otero Pedrayo vexa-se
 
QUINTANANALCÁRCEL 1988: 94-96. Outra apórtación á análise do celtismo na obra -de
 
Otero, posto aqui en relación co saudosismo, pode-se achar en BELLO VÁZQUEZ 2000: 96
101.
 

. 32Z
 
Otero Pedrayo participa, no substancial, da teoria do Atlantismo tal como foi 

formulada por Vicente Risco quen, en "Irlanda e Galiza", Nós, n° 8, escrebe: "As sete nacións 

célticas -e Galiza con elas- han poñerse á cabeza de Europa para lograr á sua reconstitución 

espiritual" (pp.18-21). O Atlantismo, entendido como centralidade dos países celtas na definición 

da cultura europea, é un dos elementos que X. M. Millán Otero inclue no que el denomina a 

mi(s)tica galeguista de Vicente Risco e ten como función "dotar a acción colectiva de fins 

trascendentes. (...) Ningún destes elementos é creación do autor: a súa aportación consiste en 

dotalos de coherencia discursiva e proxección práctica, en función do labor concienciador das 

Irmandades" (MILLÁN OTERO 1996b: 749). Na mesma liña, resulta interesante o artigo de 

Florentino Cuevillas: "Unha cántiga morta" en CUEVILLAS 1982: 79-81 

Pilar Vázquez Cuesta define o Atlantismo dos intelectuais do grupo Nós como 

"occidentalismo a ultranza, supereuropeísmo" (VÁZQUEZ CUESTA 1980: 825). Cf. tamén 

BERAMENDI 1981: 136-137; BOBILLO 1981: 180-182; CASARES 1981b: 69-71; CASTRO 

1985: 287-289. 

323 En Nós, 36, Ourense, 1926, 2-3. 
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momentos ao longo da sua obra narrativa324 asi como máis extensamente 

desenvolvido en numerosos artigos e ensaios. Na maior parte destes textos expón

se esta idea da irmandade atlántica insistindo nos referentes comuns na estética, 

no xeito de ollar o mundo ou nun suposto carácter comun, debuxa-se, pois, un 

complexo ideolóxico que, segundo os autores deste tempo, conforma o pathos da 

alma nacional e que se vai definir a partir de certos tópicos: o fundo nostálxico do 

temperamento, a mundivisión saudosa e mítica, a queixa de amor, a sensibilidade 

ante o mistério, o gosto pola aventura, a crenza escura nos renacimentos 

milagrosos ou o que eles definen como vocación de infinito... 

Poetas bretóns; normandos, flamengos, vascos, gaélicos, ingreses, 
irlnndeses, poetns que en frnncés, en inglés, en céltigo, en tantos 
idiomns amprinmente espallados pol-o mundo ou homildemente 
npegados á terra da patrin, gnrdndes un ecoar snlgado do Atlántico. 
Todos sodes -ás veces sen querelo- fillos dn grande raza espiritual 
dos Fisterres, da raza cósmica y-eternn, dn úneca que gnrda un ollar 
sinxelo e creador baixo as mnis diferentes e compretas culturas. 
Portugnl e Galizn ven en vos bardos irmnus dos seus325. 

Portugal é tamén unha nación atlántica mais a reláción con ela é totalmente^• 

diferente pois, para Otero e para todo o movimento galeguista en xeral, Portugal•: 

funcionaba como o referente de integración326, sobretodo no aspecto cultural e 

literário327. Para a intelectualidade galega deste tempo, a afinidade entre Galiza e 

sza Asi en Devalar o mozo Martiño Dumbria escrebe no seu carnet de notas: "Condición 
do Atlantismo: o berce eterno. A patria." (OTERO 1935: 74) 

3zs En Nós, n° 23, Ourense, 1925, 2. 
3z6 Cf. RISCO 1920 (en FERNÁNDEZ PRIETOBARREIRO 1996: 116-118); CASTRO 

1985: 289-295 e QUINTANA/ VALCÁRCEL 1988: ]01-102. Ramón Villares afirma que, nos 
anos iniciais da década dos vinte, a presenza de Portugal na política e no pensamento galeguista é 
intensa e constante, pois: " O contacto con Portugal aportaba, ademáis, un punto de referéncia 
fundamental para contrastar e perfeccionar a cultura galega, asediada pola castelán, e significaba 
un forte alegato contra as fronteiras políticas artificiais, nun contexto histórico (. ..) moi receptivo 
aos problemas das minorias nacionais e á formación de novos estados" (VILLARES 1983: 310). 
Porén, segundo este mesmo historiador: "A importancia de Portugal para o grupo Nós non era 
tanto de alcance político como, sobre todo, de interés cultural" (VILLARES 1983: 311) . 

327Otero afirma na entrevista que lle fai Freixanes que unha das conquistas máis 
importantes da xeración Nós foi: "o achegamento a Portugal coma cultura irmá esquencida de 
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Portugal_ evidéncia-se nos aspectos lingiiístico, cultural e étnico, manifestando-se 

este último moi especialmente através da saudade, un sentimento que eles 

consideran unha característica definitória dos povos célticos. A formulación da 

saudade como un elemento esencial do carácter galego permitiu-lles estreitar as 

relacións co Saudosismo328, nomeadamente co seu admirado Teixeira de Pascoaes 

(asíduo colaborador nas publicacións galeguistas) e traballar conxuntamente cos 

intelectuais portugueses, en especial cos do norte329. Os contactos estabeleceron

se, fundamentalmente, através das colaboracións mútuas nas revistas de cada 

grupo33o mais tamén se viron reforzados coas conferéncias pronunciadas nos dous 

países e, sempre na liña de favorecer o coñecimento recíproco, coa promoción de 

xeiras de intelectuais portugueses pola Galiza. Para alén disto, un exemplo do 

recoñecimento que os sectores portugueses máis ilustrados sentian pola nosa 

intelectualidade foi o feito de que, en 1933, Risco e Castelao foran nomeados 

membros da Académia Nacional de Belas Artes de Lisboa, presidida por José de 

Figueiredo (CASTRO 1985: 292). 

Con todo, a idea da comunidade esencial con Portugal, repetidamente 

exposta nos seus ensaios331, artigos332 e declaracións333, non aparece demasiado 

sempre antre nós. (...) Portugal, (...) ofrecíanos unhas posibilidades de comunicación e 
enriquecimento que aínda non se teñen aproveitado como se debera. ( ...) Coido que son moitísimas 
as cousas que nos unen aos dous pobos (o galego e mais o portugués) e moi poucas as que os 
afastan." (FREIXANES 1982: 30) Nesta mesma idea insiste na entrevita con OUTEIRIÑO 1975: 
34-35. 

3zg Unha ahega á análise do celtismo na obra de Otero en relación co saudosismo pode-se 
achar en BELLO VÁZQUEZ 2000: 9Cr 101. 

3z9 Cf. FREIXANES 1982: 30-31 e OUTEIRIÑO 1975: 35. 

33o Estes contactos evidéncian-se nun comentário aparecido en 1929 na revista Nós cando, 
falando das relacións coa revista A Águia, vinculada ao grupo Renascença, asegura: "entramas 
revistas teñen sido deica agora as que máis fixeron pol-a mútua intelixenza antre Galiza e Portugal, 
sobre todo desde hai mais tempo, e con máis continuidade" ^Vós, 70, Ourense, 181) 

331 Cf. ECG: 128-129.
 

33z
 Cf. "Esquema e Lembranzas", A Nosa Terra, I-II-1929; "Un eixe ético", EI Pueblo 

Gallego, 21-IV-1929. No artigo "A chamada so Sul" (Céltiga, 10 -VIII -1931), Otero reclama a 
tradición lusista do galeguismo ao afirmar que desde os devanceiros até os mestres recentes do 
galeguismo ( entre os que cita a X. V. Viqueira, Lousada Diéguez, Vilar Ponte e Risco) non se fixo 
nada en Galiza que non fose pensando en Portugal 

333 «Nom ocultarei que os límites da Galiza nom son para mim os traçados por interesses 
dinásticos. Sonho coa grande Galiza, lucense e bracarense, que reúna todas as terras en que a nosa 
língua surgiu, em poderosa e fraternal unanimidade, do latin galaico, a umha e outra be ►a do río,a 
umha e outra aba dos montes" ( declaracións a un xornalista, citadas por CARVALHO CALERO 
1992: 290). 
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desenvolvida ao longo da sua narrativa. En A romeiria de Gelmírez pode-se 

observar un dos raros exemplos. Nunha conversa cos coengos, o arcebispo afirma: 

(...) Non entendo o Sul. Nin n mourindá nin os mudéxares, e o Reino 
por a forzn das cousa vái cndn intre sendo mais do sul e mais 
mudéxar... (...) E respondendo Munio Afonso ns verbas de Gelmírez: 
"Tampouco eu son gostante dos camiños do sul. Mnis hai un que ti D. 
Diego tnmén amas: o de Portugal". Sorría o bispo madurecendo 
lembrnnzas: "E logo Braga non é Galiza?" (R(^: 94-95). 

Volvendo á idea da grande irmandade dos povos atlánticos, pode-se ver 

como esta mesma comunidade cultural e de intereses é a que se perfila no início 

de A romeiría de Gelmírez. A novela arranca coa apresentación do bispo e co 

relato dun soño seu na noite de agosto; á mañá esperta perguntando-se quen está a 

cantar no coro de San Paio: 

Era o cnnto de sons e palnbras descoñecidos, mais de tnl xeito 
nfins i-eispresivos dns íntemas arelnnzns dn sua alma que o Bispo 
voltaba a se adormecere, esperto, no seu étnico e ditoso engádego. 
Fnlas no tempo brnvns e doces.(...) "Son irlnndeses" díxose D. Diego. A 
verbn "Eirinn" choutabn no coral con modulacións de emoción e amor 
sen comparanza. ( ...) pensaba óelmírez nn lonxana illa dos Santos 
cinguidn por snngue do esprito á Terra Galega (RG: 10-11). 

Tamén vemos na novela a idea do mar como ponte de unión entre os povos 

que viven nas suas beiras. No capítulo II da novela, o troveiro Xohán de Isorna, o 

outro protagonista da novela, vai cara ao porto de Padrón onde atopa uns 

normandos que ali repousan na sua viaxe para as Cruzadas (RG: 48-52). Escoita 

as suas histórias e, especialmente, como un deles entoa unha "étnica e heroica 

gesta" (RG: 49) que desperta no grupo dos guerreiros "unha onda da esquencida 

paganía como renovan bravas as herbas n'un eido labrado" (RG: 50). Despois 

comeza a falar cun monxe normando que os acompaña quen, através dun 

fervoroso discurso para a exaltación da fe e do Camiño de Santiago, estabelece 

unha certa relación entre as nacións cristiás occidentais: 

Todas as nacións cristións, a franca, a aquitana, a picarda, a 
lombnrdn aman os infindos camiños de Sant-Iago (...) Hoxe mirnndo 
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istas ditosas_ribeirns, (...)_compr_endo ser iste_vieiro_ das augas,_vieiro__ _ 

de redención (RG: 51). 

Posteriormente, no capítulo III, cando a comitiva de Xelmírez está xa de 

camiño para Roma, ás portas do Bierzo, atopan un grupo de peregrinos: 

"Logo descobriu a tropa dos peregrins, flamencos, todos da diocesi 
de Liittich, cos seus maxistrados, cregos, burgueses, fidalgos, 
artistas. (...) [D. Diego] Falou cheas gabanzas dn nación de Flandes, 
peitos rexos, cornzós nlomeados por a Fé. E n benzón de óelmírez 
descéu como a bénvida dn Gnlizn. Despedíronse irmáns e axiña ficou 
lonxe a terrn da Pátria envolveita no vibrante snudo do himno 
"Ultreyn"." (R6 103-104) 

O que estes exemplos translocen é a intención de reivindicar o 

recoñecimento dunha certa afinidade cultural, asentada, sobretodo, na relixión 

comun33a Mais, noutros casos atoparemos a utilización do atlantismo cun valor 

máis claramente político, ligado unicamente a eses povos atlánticos (como Irlanda 

ou Gales) que viven baixo o poder dun estado e que loitan pola sua liberación ou 

polo recoñecimento das suas características nacionais (como Flandes). Por 

exemplo en Arredor de si, durante a pequena escala que o protagonista fai en 

Antwerpen na sua viaxe de retorno, o paseo polo grande porto desta cidade 

provoca-lle a seguinte reflexión: 

...non Ile daba a Adrián a sensnción d'un poder cosmopolita. Pol'o 
contrario afirmaba a vitalidade d'unha pequena pátren, inocente de 
esprito, necesnria na Economín do mundo. Soilo nas beiras ntrántecns 
poden vivir os pequenos pobos, ceibes, cecnis, precisnmente por estar 
no centro das correntes do mundo.(...) Chegaba un coro estrano,(...) 
como si fora unha língoa bañada río orixen lonxano e mitolóxico d'algo 
que vivía na yalma de Adrián. Eran mariñeiros gnleses e no seu cantar 
coidnbn percibire (...) un locir de lar étneco (OTERO 1930: 136). 

33a En 1932, nunha entrevista publicada no xornal Euzkadi (voceiro do PNV), ante a 
pergunta de cal é a impresión que lle provoca Euskadi, Otero responde: "Una impresión 
verdaderamente conmovedora(...); es un pueblo que no ha perdido su espíritu ni se ha dejado 
adulterar en sus ideales esenciales, y estos son los pueblos, como Irlanda, que pueden decir algo 
nuevo en el mundo, porque tienen la garantía de una profunda vida interior y un tipo cultural tan 
concreto que son los únicos sobre los que puede cimentarse un conceito verdaderamente moderno 
y justiciero; es el verdadero espíritu cristiano, sin imperialismos, sin confundir la supremacía 
política con la propaganda religiosa, sin esos efectos que tuvo el catolicismo oficial de la casa de 
Austria" (DOBARRO/SEOANE 2002: 85). 

Sobre as relacións Galiza, Europa e catolicismo, cf. QUINTANANALCÁRCEL 1988: 

50-51. 
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A partir dese vago atlantismo, Adrián lembra o celtismo dalguns escritores 

galegos que o emocionaran de neno33s e, por primeira vez, reflexiona sobre a 

personalidade da Galiza (OTERO 1930: 137), feito que marca o comezo da sua 

transformación e que o vai conducir de volta ao país. 

E é que Adrián Solóvio, e Otero Pedrayo, se decatan da importáncia que 

tivo a representación literária no proceso de construción culta do celtismo que 

arranca da nosa intelligentsia do XIX, pois, certamente, a literaturización do 

celtismo foi a chave para a sua consolidación no imaxinário colectivo. 

Nn ialmn galega sentímos todos n presenzn d'un eixe vidnl 
inmorredoiro que nos dá n nosa formn espirtoal e nos diferenza d'ns 
outrns xentes habitadoras da Iberin. Ista visión celtign do mundo 
xurde, prn quén seipa esculcnr, en todnl-ns enxebres manifestazós do 
esprito galego (RSST: 25) (O subliñndo é noso). 

En Os camiños da vida poden-se apreciar dous claros exemplos de 

utilización literária do tema do celtismo na liña da construción da identidade. O 

primeiro é o que Otero desenvolve através da história das "verdadeiras orixes de^ 

Oseira" narradas polo frade exclaustrado no capítulo VI da primeira parte de Os 

camiños da vida (OST: 123-126). , 

A história da fundación de Oseira por parte dun antigo druída, convertido 

no primeiro eremita cristián, permite-lle ao autor incorporar á novela o mito 

céltico como base configuradora da idea de comunidade única e sólida desdé 

tempos inmemoriais. Ademais, e este é un ideoloxema especialmenté importante 

335 Resulta óbvia a referéncia a Pondal, escritor polo que Otero sentiu unha enorme 
admiración. Se ben as referéncias a Pondal son abondosas na obra do escritor ourensán, coidamos 
interesante lembrar aqui as páxinas que lle consagra no seu Ensaio sobre a cultura galega (ECG: 
221-222), onde subliña o valor do discurso pondaliano no proceso de construción ideolóxica da 
nación galega: "Nenhum como ele supós identificar-se com o profundo núcleo temático, da Galiza. 
(...) A sua maravilhosa intuiçáo abarca o carácter da rocha e do mar, a fisionomia simbólica da 
paisagem, o pulsar étnico da raça, o seu trágico desespero momentáneo, sempre prestes a 
converter-se em dinamismo sob a superior orientaçáo do espírito, (...) Náo chorou nunca. Soube 
esperar, e a sua pessoa é o povo galego e a terra que ele com o seu traballo secular humanizou, até 
a converter na pátria material, talvez mais essencialmente ligada ao domínio do espírito. Poeta 
verdadeiramente cósmico e étnico que despreza a relatividade do tempo, cada dia é mais 
perceptível a máo de Pondal no lento e seguro despertar da consciéncia galega" (ECG: 221-222). 
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para Otero,_permite-lle apresentar as relacións entre o substrato relixioso céltico e 

o cristianismo como unha espécie de continuum336, da crenza no alén que el 

considera própria dos nosos devanceiros celtas ao sentimento relixioso cristián, 

para Otero, outro dos elementos conformadores da identidade galega33^ 

O segundo exemplo, especialmente relevante na liña da construción da 

identidade, pode-se ver na história intercalada338 en Os camiños da vida intitulada 

"O coto de Ushna" (OE: 5-17). Neste caso, a história é aproveitada para reiterar a 

semellanza e o paralelismo cultural e histórico con outros países célticos, para 

máis, submidos nun proceso de liberación (Irlanda339) o que acrescenta ainda máis 

o seu atractivo. 

Centrándomo-nos xa na ficción de Os camiños da vida, a terceira parte da 

novela, abre-se coa volta a Trasouto de Paio, unha vez rematado o Bacharelato. 

Esa noite, remexendo nos caixóns da mesa, atopa un caderno escrito polo seu tio e 

titulado "O coto de Ushna", en que Adrián Soutelo conta, pensando no ►éu 

sobriño como máis tarde o/a leitor ha saber (OE: 39), o que para el foi unha 

experiéncia vital determinante: o encontro en Paris cos irmáns O'Bryan, uns 

irlandeses exiliados aos que acompañará ao seu país. Tanto Edith, como Irlanda 

van ser duas experiéncias inesquecíbeis e definitivas para o fidalgo galego. 

336 «Mais Deus sin dúvida que xa miraba pol-as nosas terras galegas, levou por alí de 
apaseio o mozo Druída. (...)Cando chegou á asambreia dos vellos, todos iles aduviñaron a i-alba 
nova amañecida no espírito do rapaz. Ninguén falou: as barbas brancas turraban pr'a terra as testas 
cavilosas. II quixo evitarlles a door da conversión: Morreron aquil ano (. ..). O Druída novo foi o 
primeiro penitente da soedade: enterrou no chán materno os corpos dos mestres e dempre se 
lembrou d'eles" (OST: 125-126). 

33' Cf. QUINTANANALCÁRCEL 1988: 48-52. 

33s Este procedimento, o de introducir unha história dentro da principal, resulta-lle caro a 
Otero. Pratica-o, fundamentalmente, através de dous recursos formais; nuns casos, mediante o 
artificio do manuscrito achado ( como neste exemplo ou nas memórias do fidalgo de Dubra en La 
vocación de Adrián Silva), noutros, mediante a inclusión dunha novela dentro da diéxese (a 
noveliña "Nosa Señora das Lavercas" de Adrián Solovio en Arredor de si ou "Os amantes de 
Santiago" de Miss Agnes Woolf e"As Palmas de Herbón", esquema-resume do libro de Pauliños 
Fontenla, apresentadas as duas en Devalar). Cumpriria citar tamén o que acontece en Escrito na 

néboa, onde o autor implícito informa na última liña da narración de que o protagonista fica 
escribindo as primeiras liñas do seu libro; nunha espécie de epílogo titulado "Do carnet de 
Solobio" achan-se as anotacións que, posteriormente, vai facendo o protagonista. 

339 «A que é considerada como nación irmá convírtese en "lección e guía para nós", non 
só polo seu carácter de pobo celta e atlántico, circunstancia tamén común a Galicia, senón, sobre 
todo, por facer unha revolución inzada de sentimento relixioso e non comesta polo positivismo" 
(QUINTANANALCÁRCEL 1988: 52). 
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O mozo Adrián Soutelo, que fora enviado a Paris3ao, na teoria para 

estudar Economia política, polo seu tio D. Bernaldo ( un "liberal da primeira 

xeneración" que tivera que se exiliar a Paris en tempos de Fernando VII), 

descobre un novo mundo através dos irmáns irlandeses O'Bryan: a poesia do 

Norte, as lendas de Ossián, as vidas dos druídas e os santos, a Idade Meia,... Por 

asi dicé-lo, realiza unha primeira aproximación ao mundo céltico do ponto de 

vista cultural. Xa engaiolado, acepta a proposición de acompañá-los a Irlanda para 

coñecer aquela terra. ^ 

Comeza a viaxe collendo camiño cara á Bretaña; perto da Normandia, van 

coincidir cun "mozo groso, branco, d'aire crerical" (OE: 9) que resultará ser 

Ernesto Renan341 (OE: 11): 

Dixo qú il tamén era celta, que sabía abondo d'hestorias da nosa 
raza; dos cláns da Bretaña, e d'as leendas dn mar verdecente (OF 10). 

Despois paran en Saint-Maló, que lle lembra Corme a Adrián, e ali este e 

Edith xuran-se amor eterno. Á chegada a Irlanda: 

Sentín desexos de falar galego Ss rapaces enlarafuzndos que 
formiguexaban nns rúas estreitas ou baixo os treitos de colmo (OF 
12 ). 

Logo atravesan parte do país, o que vai permitir ao narrador desci-eber a 

situación de extrema pobreza en que se atopa a illa (a fame, as mortes e os 

340 Esta parte da vida de D. Adrián, tamén narrada por el mesmo (convertido en narrador 
autodiexético), atopa-se en "A Maorazga": 61-67. 

341 Joseph-Ernest Renan (Tréguier, 28-II-1823/Paris, 2-X-1892) é o autor da definición 
que se ten consagrado como a máis clara expresión da concepción francesa, non organicista, da 
nación: "L'existence d'une nation est un plebiscite de tous les jours" (en "Qu'est-ce qu'une 
nation?", conferéncia impartida na Sorbona o 11 de marzo de 1882). Mais, nos preámbulos, Renan 
tamén afirma que o que constitue a nación: "c'est un riche legs de souvenirs", "comme 1'individu, 
c'est I'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements" e aínda: "Le culte 
des ancétres est de tous le plus légitime; les ancétres ont faits ce que nous sommes" (RENAN, E.: 
Oeuvres complétes, Paris, Calmann-Lévy, 1947, tomo I). Podemos concluir con Anne Marie 
Thiesse que, "1'objet du plébiscite, en fait, c'est un héritage, symbolique et matériel. Appar[enir á 
la nation, c'est étre un des héritiers de ce patrimoine commun et indivisible, le connaitre e le 
révérer. Les bátisseurs de nation, par toute 1'Europe, n'ont cessé de le répéter" (THIESSE 2001: 
12). 
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embargos) e o compromiso ►oa loita pola Independéncia ("a loita sagrada") do 

povo irlandés, representado en Edith, moza decidida a sacrificar a sua felicidade 

persoal en función das necesidades patrióticas. Adrián ainda vai visitar outro lugar 

de especial releváncia simbólica pois, segundo a tradición, representa a unión de 

Irlanda: o coto de Uisneach. 

Iste é un dos fogares da tradición irlnndesa. Asegún ns nosas 
crónicas gaélicas os Firbolgs tomaron terra nn illa o nnos(sic) 3266; 
seu xefe, Daln, demarcounn entre os seus cinco fillos. As herencias de 
todos atestán(sic) rí iste montiño que figura non ter valor. (...) iDeus 
sexa louvndo! Chegará un día no que todol-os irlnndeses nos xuntemos 
ceibes no coto de Ushna! (OE 15-16). 

Resulta evidente ^que a singularidade deste outeiro vén dada por aglutinar 

en si vários dos elementos simbólicos da nación: a epopeia dos pais fundadores, o 

estabelecimento da história própria (as crónicas) asi como a determinación fisica 

dun espazo simbólico que sirva para visualizar didacticamente a idea da coesión 

nacional. 

Este momento representa o cume da aprendizaxe patriótica de Adrián 

Soutelo. Estamos no final da sua viaxe e o protagonista, unha vez percorrido 0 

país e tendo observado de perto as durísimas condicións económicas e políticas en 

que vive a povoación irlandesa, comprende a urxéncia da loita pola independéncia 

e, aínda, interioriza as claves do discurso identitário. Isto último, tal e como el lle 

declara ao seu sobriño (OE: 100-103), vai ser definitivo na configuración da sua 

Weltanschauung galeguista. 

Ao longo da história son moitos os momentos en que se estabelece unha 

analoxia34z, implícita ou explícita, entre a"nación irmá" e a Galiza mais, contodo, 

esta é especialmente subliñada no fina1343; segundo M. Romero, "esta 

identificación remata cunha irmandade entre representantes das dúas nacións 

3a2 X.R. Quintana e M. Valcárcel consideran que Otero, como nacionalista, estabelece a 
Irlanda como referente de analoxía. Este aspecto serve-lles para insistiren na sua tese da 
centralidade do catolicismo na configuración do pensamento global de Otero: "o referente de 
afinidade nacional para Otero é Irlanda ( ...) en tanto que nación céltica e, sobre todo, polo carácter 
relixioso e"non mecanicista" da súa loita pola soberanía nacional" (QUINTANANALCÁRCEL 
1988: 102). Cf. tamén as pp. 48-52. 

3a3 Na sua derradeira noite en Irlanda, através das palabras dun vello crego irlandés, 
aparece outra clara referéncia ás relacións Galiza-Irlanda: "O nome de Irlanda aparesce misturado 
c'o vivir de Compostela. E dend'o tempo de Felipe II, houbo en Sant-Iago un colexio noso, baixo 
o nome do S. Patrick, e n'il coltivárase a poesía latina. iOnde queira que imos somol-os fillos dos 
bardos!" (OE: 16). 
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celtas" (ROMERO 1992: 99) xa que, na despedida en Dublin os irlandeses 

oferecerán: "Un mollo de curazós e de fusiles pra cando compriran en Galiza" 
(OE: 17). 

Despois do xa exposto, resulta evidente que o episódio irlandés de Adrián 

Soutelo apresenta unha clara funcionalidade ideolóxica3aa identitária pois, como 

xa ficou explicado, através da identificación con Irlanda, o narrador consolida 

unha série de elementos referenciais necesários para o proceso de construción 
nacional galega. Mais, para alén disto, a experiéncia do fidalgo serve para 

introducir outro elemento ideolóxico de enorme releváncia que até aqui ficou 

apenas insinuado: a solidariedade con outras pátrias europeas non necesariamente 
atlánticas. Asi pois, a idea do atlantismo vai aparecer interrelacionada coa de 
europeísmo3as 

Se lembramos o início do relato, fora a partir do contacto con outros 
emigrantes que Adrián tomara conciéncia do seu próprio país (cf. 5.5) e da sua 

identidade como galego: 

A conversa estrnlnba en anncos Inbarecentes parn cnir logo en. 
espacindos silenzos domiñados pol-o aleteio da grnnde idein fixa: a. 
patria escrnvizada. (...) Polonia. Irlanda. Hun,qrín, antergas terrns 

gnrdadorns dos hosos dns rnzas ceibes, ficnban envolveitas nns 
tripres redes dn burocracia, do militnrismo, da xusticin e do enseño 
extrnnxeiros.(...) Os emigrndos non se perguntnban os nomes nin as 
pátrias. N'os meus ollos coñeceron qú eu tamén era un emigrndo, e eu: 
falnndo con iles sentín xurdir ceibe nquila visión da ónliza qúhastra 

entón somentes se me tiña presentndo como unha nébon de rnpaz 
(AM: 64-65) (Os subliñndos son nosos). 

3aa Sobre a funcionalidade doutrinal de esta história intercalada resulta moi interesante a 
explicación de BALIÑAS 1978-80: 39-40. 

sas pode resultar útil lembrar as definicións de Risco sobre estes dous conceitos: "Tamén 
eu son universalista. Eu quixera que a intelectualidade galega se fixera tan xiquera europea, 
namentras se non fai supereuropea (neo-atlántica, superoccidental, gústame dicir tamén). Opoño 
esto á castelanización. (...) Europeísmo i enxebrismo conxugados dan o"atlantismo" 
(superoccidentalismo-supereuropeísmo). Europa é unha ponte e máis un camiño. Querémonos 
asimilare aos "instrumentos de superación". Por riba de todo erguerémolo atlantismo como unha 
bandeira de avantgarde (A Nosa Terra, 1-I-1920, citamos de CASARES 1981b: 141-143). 
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_ Como aqueles exiliados _ que "xuntaban_ suas paixóns n'un arelar pol-o 

d'entón prauticamente quimérico" (AM: 64) comeza a forxar os seus ideais, nun 

proceso semellante ao que naquel intre histórico estaba a se desenvolver dentro da 

Galiza (a formación do primeiro grupo de provincialistas que van protagonizar a 

revolución de 18463a6) 

Desta forma, apresentando de xeito paralelo a situación das nacións sen 

Estado europeas e o desenvolvimento da conciéncia galega no XIX, Otero 

estabelece unha clara correlación entre o xurdimento das primeiras ideas 

provincialistas e o que, ao tempo, se producia na Europa: a aparición do 

nacionalismo en territórios que logo conseguirian se independizar dos Estados que 

os sometian 

Agorn mesmo, rí ista Europa que se gaba de ser tan culta hni 

moitas razas que sofren baixo a tirnnía estranxeira. Pensaríase 
qú están mortas si non falarn a sua ialma nos versos d'algús poefas 

(OF 43). 

Otero Pedrayo, através da exposición deste camiño comun con outras 

nacións sen estado apresenta a Galiza nun diálogo en pé de igualdade con outras 

situacións equivalentes e oferece, máis unha vez347, o seu modelo de 

europeísmo348, concebido desde unha óptica aberta e integradora, seguindo aquela 

máxima da Xeración Nós e tamén do Partido Galeguista349: "Galiza, célula de 

universalidade"3so 

Contodo, o exemplo máis claro de exposición das teses europeístas de 

Otero temo-lo en Fra Vernero, publicada en 1934. A centralidade do discurso 

europeísta (e a aparente auséncia de relación coa temática galega) é tan grande 

3a6 Narrada de xeito profundamente emotivo no capítulo "O scherzo da Heróica" en "A 
Maorazga", a segunda parte de Os camiños da vida (AM: 35-43). 

3a7 Vexa-se a parte final do capítulo dedicado ao mapa (5.3.3), especialmente os exemplos 

que ali aparecen tomados de Devalar e Arredor de si. 

sas Unha aproximación aos conceitos de europeismo e universalismo para o movimento 
galeguista pode-se achar en CASTRO 1985: 283-285. 

3a9 Esta máxima aparece incluída no "Programa de Acción pra os Grupos Galeguistas 
aprobado na II-Asambreia-1933" (CASTRO 1985: 897-899). 

sso «Otero Pedrayo refuga do cosmopolitismo abstracto e uniformizador, pero non por iso 
postula un pechamento nos estreitos límites da propia cultura, senón unha universalidade baseada 
na pluralidade, na libre e pacífica harmonía dos pobos; posición, ademáis, levada á práctica cun 
talante plenamente aberto á cultura mundial" (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 87). 
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nesta novela que levou a Carvalho a afirmar que: "Otero, neste libro, colle unhas 

vacacións como galeguista" (CARBALLO 1975: 669). Anos máis tarde afirma: 

Para Otero, por calquer Indo que se mire, Galicia foi universal 
cando foi enxebremente galegn. O gnleguismo de Otero ern un 
reintegrncionismo en Europa.(...) Esprícase así que na obra de Otero 
Pedrnyo esistan pezns, como o Fra Vernero, que non son gnleguistas, 
senón europeístns(...). Da romaxe de Xelmírez pasamos á romnxe de 
Werner sen dificuldade (CARVALHO 1982: 155). 

Nesta obra Otero fai un percorrido cultural pola Europa de finais do 

século XVIII e princípios do XIX, tomando como pretexto contar a vida do 

escritor alemán Zacharias Werner (de quen acabamos sabendo bastante pouco). 

Con esta aportación erudita e complexa35 ^(Otero intenta amosar a importáncia 

deste século: os homes protagonistas da Ilustración, a vida do Antigo Réxime 

contada através de escenas significativas, o mundo da cultura que prefigura o 

XIX: filósofos alemáns, escritores franceses e, ao cabo, a Revolución). Sobre esta 

obra dixo Álvaro Cunqueiro: ^ 

O Otero Pedrayo, europeo, onde está verdadeirnmente é en grnnde 
parte de A romerío de Xe/mírez, pro, sobre todo, en Fro Vernero (...). 
Neste libro está, en estampns, o século XVIII europeo. Unhn ollnda á 
vez extensn e fonda. Todo o grnn século desenrólnse diante da vista 
do leitor como unhn fermosísima tnpicería, dende Salzburgo ate n 
batalla de Fontenny. Coido que non hai, en toda a literntura europen, 
unha descripción tnn fermosa dnqueles anos que no finnl reveláronse 
decisivos.(...) O que supón de conocimiento da historia e da culturn 

3si Como moi axeitadamente sinala X. González Gómez a fortuna crítica desta novela foi 
pobre (GONZÁLEZ GÓMEZ 1985: 487), provocando, aliás, ademais, moi diferentes valoracións 
por parte dos seus comentaristas. Desde Carvalho Calero que afirma yue: "Esta é unha novela 
cultural, unha novela de ideas, unha novela ensaio" (CARVALHO 1975: 669) ou Ángeles 
Cardona: "novela cerrada, novela-ensaio, froito dunha singular erudición e dunha maxistral arte de 
narrar" (CARDONA 1990: 199) até Carlos Baliñas que califica a obra como ` juguete de fantasía 
histórica" (BALIÑAS 1985: 157). 
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europea ese pequeno libriño, _ é verdadeiramente increíble _ 
(CUNQUEIRO 1979: 94)352 

Otero quere achégar dados complementarios á súa explicación do 

presente353. Deste xeito evoca moitos dos referentes culturais e ideolóxicos que 

"son indisociables da súa peculiar concepción do ser de Galicia: o catolicismo, a 

exaltación europea desde o propio cerne, a conversión e reencontro coa 

identidade, etc" (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 181). 

Coidamos que este libro é un axeitado remate para este capítulo pois, 

fronte á idea do nacionalismo como discurso endogámico e só virado para a 

explicación da própria realidade de orixe, supón unha perfeita mostra do 

europeísmo sen complexos praticado pola Xeración Nós e, moi especialmenze, 

polo autor que nos ocupa neste traballo. 

Fra Vernero representa a abertura ao outro, a análise do de fóra que tamén 

intervén na própria construción; finalmente, unha orgullosa negación do autoódio. 

ssz Cf. tamén CUNQUEIRO 1976. 
3s3 En relación con esta novela X. González Gómez observa "Fra Vernero é ben pouco 

coñecida e en cambio é unha das narracións nas que -inda que non se desenvolva en Galicia- está 
máis presente o pensamento oterián" (GONZÁLEZ GÓMEZ ] 985: 487). 
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7.7. As relacións sentimentais como alegoria 

A modo de introdución a este apartado debemos lembrar un dos nosos 

pontos de partida teóricos, isto é, a esencial coincidéncia básica dos procesos de 

construción nacional (THIESSE 2001: 13-14). Como xa se dixo, coidamos que o 

desenvolvimento dos procesos literários que se producen nos contextos nacionais 

emerxentes apresentan, canto ás suas características xerais, trazos 

substancialmente comuns. Deste modo, poden-se constatar claros pontos de 

contacto entre situacións, aparentemente, afastadas no tempo e no espazo: as 

literaturas latinoamericanas no final do século XIX, a literatura galega do primeiro 

terzo do século XX, as literaturas africanas contemporáneas e ainda outras. 

Tendo este ponto de partida, tal e como fixemos nos primeiros capítulos 

desta tese, consideramos metodoloxicamente pertinente acudir á procura de 

materiais que nos permitan una análise comparativa a aqueles outros contextos 

nos que se desenvolveron procesos de elaboración e consolidación da narrativa, 

enmarcados dentro dun proxecto de construción nacional. 

En concreto, cumpre lembrar máis outra vez que o número de estudos 

consagrados á análise das realidades nacionais emerxentes (focados tanto desde 

un ponto de vista xeral como especificamente literário) non é, en nengun modo, 

simétrico, sendo o espazo cultural iberoamericano o que, con moito, ten sido máis 

frecuentado. É por isto, por teren estas literaturas unha maior tradición de estudos 

centrados na reflexión sobre a consolidación dos seus sistemas literários, sobre o 

conceito de identidade cultural e das relacións entre literatura e nación, polo que 

asumimos, como ponto de partida da nosa análise, alguns aspectos teóricos 

explicitados pola crítica americana. 

Dito isto, non resultará estraño que iniciemos este capítulo situando-nos, 

aparentemente, lonxe do autor que nos ocupa ao nos transladar a outro contexto 

distinto do mundo galego das primeiras décadas do século XX, o das 

nacionalidades emerxentes americanas do século XIX. Na sua análise das novelas 

deste período, Doris Sommer, afirma contundentemente que o selo distintivo das 

primeiras novelas latinoamericanas, e polo tanto un dos trazos das novelas 

fundacionais, é a identificación entre unha história romántica e o destino da 

nación (SOMMER 1991: 30). 
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_Esta afirmación xorde da resposta ao interrogante inicial _plantexado pola 

autora: por que as novelas nacionais latinoamericanas, que os governos 

institucionalizaron nas escolas públicas e que hoxe son indistinguíbeis das 

historias patrióticas, son todas novelas de amor e, en consecuéncia, que ten a ver o 

amor (e as relacións sentimentais) coas necesidades da educación cívica. 

Segundo D. Sommer, esta relación estabelece-se mediante o uso alegórico 

das relacións e histórias sentimentais. As histórias amorosas, en virtude dunha 

série de paralelismos metafóricos entre paixón e patriotismo3sa, e através de 

asociacións metonímicas entre a família e o Estado, incorporan irremisibelmente 

unha segunda leitura dos feitos narrados, un outro significado que os seus leitores 

e leitoras podian decodificar doadamente en clave de construción nacional3ss 

Aquelas histórias falaban de relacións frustradas ou problemáticas por mor de 

obstáculos (debidos ás conveniéncias sociais ou ao inmobilismo político) mais 

finalmente transgredian, en moitos casos, preconceitos de clase e estereotipos de 

xénero e raza. A mensaxe subxacente que a elite escritora estaba a apresentar, sob 

a imaxe de histórias sentimentais, non era outra que a de exemplificar, unha e 

outra vez, o seu discurso de conciliación nacional entre os diversos grupos sociais 

que formaban a nación. 

En toda Latinoamérica, durante a segunda metade do século XIX, 

aparecen novelas onde a parella de protagonistas representa grupos raciais, locais 

ou sociais antagónicos e onde a resolución, xa sexa con final tráxico ou cun final 

feliz, permite sempre unha leitura alegórica da história, leitura que cumpre facer 

en clave de prosperidade nacional. 

Love plots and political plotting keep overlapping with each other. 
Instend of the metaphoric parallelism, say between passion and 
patriotism, that readers may expect from allegory, we will see here a 
metonymic nssociation between romnntic love that needs the statés 
blessing and political legitimacy that needs to be founded on love 

(SOMMER 1991: 41). 

ssa «From our historical distance, both romantic love and patriotism can be mistaken for 
natural givens, although we know them to be produced, perhaps, by the very novels that seem 
merely to represent them" (SOMMER 1991: 31) 

3ss .^By assuming a certain kind of translatability between romantic and republican 
desires, writes and readers of Latin America's canon of national novels have in fact been assuming 
what amounts to an allegorical relationship between personal and political narratives" (SOMMER 

1991: 41). 
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Os problemas que atopan os amantes nestas novelas para que a sua 

relación poida ser aceptada socialmente e frutificar son os mesmos que impeden a 

integración nacional, segundo un determinado proxecto de construción da nación 

polo que o autor avoga. Por exemplo, no Chile postcolonial, os mineiros da serra 

constituían un grupo social moi diferente dos comerciantes das cidades costeiras; 

para levar a termo a consolidación nacional, era imprescindíbel que estes dous 

grupos, que durante a época colonial se perceberon mutuamente como 

antagonistas, deixasen atrás os preconceitos que os convertian en rivais e pasasen 

a se sentiren e a se recoñeceren como membros da mesma comunidade nacional. 

O novelista Alberto Blest Gana en Martín Rivas (1862) aborda os diferentes 

conflitos que deben viver as persoas afastadas polo conceito de clase social no 

interior da sociedade chilena, en concreto utiliza a relación amorosa entre o fillo 

dun mineiro arruinado e a filla dun banqueiro de Santiago para imbuir aos seus 

leitores o proxecto nacional que defendia, ao apresentar o casamento final como 

unha alegoria da necesária unión entre estes grupos sociais para a prosperidade de 

Chile. 

Un plantexamento moi similar, mais referido á necesariedade da mistura 

racial, aparece en moitas outras obras desta época, sendo un bon exemplo a 

antiescravista Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda. O protagonista 

desta novela, con final tráxico, é Sab, un mulato nacido escravo que se namora da 

sua ama, unha bela rapaza de orixe crioula (pertencente, polo tanto, á elite 

económica nacional). O protagonista demonstra ter todas as cualidades e virtudes 

dun home xusto, ou o que é o mesmo, representa os atributos da nacionalidade 

cubana (BENÍTEZ-ROJO 1996: 432), ao contrário do prometido da rapaza, un 

norteamericano fillo dun rico comerciante, que só se move polo interese. A 

história deixa ver un proxecto de utópica e harmoniosa unificación ao reivindicar 

a necesariedade da mestizaxe para a criación da nova nación3só, asi como unha 

exaltación dos valores próprios (carácter, cultura, mesmo a paisaxe) fronte ao 

outro, o colonizador, neste caso norteamericano, ao que se apresenta con 

prevención, pois só pode ser veículo de explotación. 

Un plantexamento semellante atopamo-lo na literatura brasileira do século 

XIX, moi especialmente na obra de José de Alencar, o criador da novela 

brasileira. 

3s6 "( ) these early projecu desired in the abstract a future of national unification; that is, 
a utopia where the factors of nationality would be harmoniously reconciled on the foundation of 
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_ _ O contruponto em prosa do canto indigenista de Goncalves Dias é 
constituído petos romnnces de José de Aléncar. Nos quais nao só ecoa 
a notn indianista (sempre a mais sugestiva, a mais diferente), mais 
onde o Brnsil todo, dos campos e das cidades, dos negros e dos índios, 
da burguesia e do povo, encontrn sua própria dimensáo, sua íntima 
razáo literária. (...) e será a partir dele (...) que os futuros literatos do 
Brasil iráo traçar as diretrizes, senao os modelos, pnra a aquisiçáo de 
um estilo nacional (STEGAGNO PICCHIO 1997: 199). 

A obra de José de Alencar é un perfeito exemplo de exposición de ideas

forza comuns á literatura americana do seu tempo: o indianismo como elemento 

nacionalitário357 ligado, á vez, á idea da necesidade da mestizaxe india-europea358; 

a reivindicación da natureza e a paisaxe nativas e, finalmente, a reivindicación do 

falar brasileiro (fronte ao portugués). Todas estas ideas poden ser incluídas no que 

temos definido como marcas caracterizadoras dos procesos fundacionais. 

En calquer caso, voltando á liña fundamental do noso discurso, cumpre 

^ non esquecer que, tanto nas novelas de tipo histórico-indixenista, como nas que 

teñen sido definidas como "narrativa social urbana" (CASTELLO 1999: 272), 

máis centradas na observación das estruturas sociais do seu tempo, en ambos os 

dous casos, José de Alencar, como o resto dos autores americanos da sua época, 

apresenta o seu proxecto nacional a partir de histórias sentimentais. 

Asi, tendo en conta o grandísimo éxito e o elevado número de leitores 

(nomeadamente de leitoras, dada a utilización do folletin como meio de 

divulgación cultural) que estas novelas tiveron desde o momento da sua 

publicación, podemos concluir que, seguindo a hipótese de Sommer, o proxecto 

de construción nacional exposto polos escritores-políticos do XIX americano tivo 

unha extensa difusión e unha ampla influéncia. 

words such as "liberty", "equality", "fraternity", "civilisation" and, of course, "nature" 
( B EN Í TEZ-ROJ O 1996: 4 3 2). 

3s' O indixenismo funciona nas nacións americanas como fornecedor dun pasado 
glorioso: é o fundamento histórico da nación. Deste xeito, xa sexa por meio da poesia ou da 
narrativa:"O brasileiro culto, que náo teve Idade Média, que náo pode construir para si um Ossian 
ou um Ivanhoé domésticos, cria o chaváo do índio corajoso e leal, orgulhoso e patriótico" 
(STEGAGNO PICCHIO 1997: 165). "A concepçáo tradicional do herói, tomada aos poemas 
épicos clássicos, funde-se com ideais cavalheirescos, no sentido de acentuar a seleçáo de valores e 
sentimentos comuns. E o que acontece com a coletividade converge para o herói, soma das 
qualidades e destinos da sua raça" (CASTELLO 1999: 266). 

sss En novelas como O Guarani (1857) ou Iracema (1865) pode-se apreciar como o heroi 
protagonista, síntese dos valores das aspiracións colectivas, "é o liame entre a natureza ainda 
selvagem e primitiva, em que se situa, e a presença do adventício, portador de valores e ideais 
conforme suas origens peninsulares" (CASTELLO 1999: 266). 
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Identificando-se cos herois e heroínas, o público leitor americano non só 

podia imaxinar novas posibilidades de relación entre sectores da nación senón 

que, pretendidamente, podia aspirar a mudar os prexuízos que separaban os 

grupos sociais antagónicos. 

Con todo, deixándomos de lado o que é a leitura específica correspondente 

á realidade latinoamericana do século XIX, hai aqui un elemento de enorme 

interese para a nosa análise do obra oteriana e é ver como esa mesma utilización 

alegórica das relacións sentimentais pode nos dar a chave para a interpretación 

dalguns motivos e personaxes das suas obras. 

En concreto, este elemento resulta esencial para analisar a.función de 

certas personaxes femininas que aparecen na sua narrativa e que posuen un 

singular valor ideolóxico tal e como imos comprobar nos apartados que se incluen 

neste capítulo3s9 

3s9 Nunha análise sobre Alencar, Luís Filipe Ribeiro escreve a propósito do éxito de 
Iracema o seguinte: "Entre tando é esse o público a que se dirige a pena do escritor [refere-se ás 
mulleres e aos homes leitores no descanso do traballo]. Seráo as mulleres o albo de seus romances, 
pois é aí que espera estabelecer a sólida base ética da família brasileira -modelo reduzido do 
projecto maior: a pátria brasileira. Assim ao falar de Iracema, ele náo está seguramente, apenas 
contando mais uma história de amor (...). Seu objectivo, assim como o seu projecto é muito mais 
amplo e infinitamente mais ambicioso" (RIBEIRO, L.F. 1996: 220). 
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7.7.1. A rexeneración pola unión coas clases populares 

Para o estudo deste aspecto, imos centrar a nosa análise, 

fundamentalmente, na interpretación das personaxes de Balbina, a protagonista do 

conto "A criada" e de Frolinda, de "Vidas non paralelas", pois coidamos que nelas 

(e tamén, se se puder inclui-la aqui, a figura de Amélia en La vocación de Adrián 

Silva360) Otero personifica unha espécie de alternativa ideal rexeneradora para o 

grupo teoricamente chamado a ser elite rectora do país, isto é, a fidalguia. 

A partir da análise de varios contos do libro Contos do camiño e da rúa, en 

1958, Lapa analisaba o tipo literário de fidalgo criado por Otero e propuña unha 

leitura, daquela francamente novidosa, de certos elementos ligados á fidalguia. De 

seguirmos a leitura proposta polo profesor portugués para o conto "A criada", a 

história de Balbina, a rapaza labrega que tendo ido á vila para traballar de criada, 

remata fuxindo co fidalguiño novo e enfermizo "para lle dar vida" e que, co 

tempo, acaba sendo unha prototípica señora de pazo oteriana, representaria a 

unión da fidalguia coas clases populares, á que Lapa ten denominado "comunión 

povo-fidalguia" (LAPA 1958), e que, se ben non é produtiva no campo das 

realidades políticas, si é rendíbel, cando menos, do ponto de vista literário, xa que 

aparece en vários momentos na obra de Otero. 

De seguirmos a apresentción literária que Otero fai da fidalguia, e ►te 

grupo social está vello, enfermo (chegando á decadéncia fisica, tal como se pode 

ver en "O pazo das cinco chagas"), nalguns casos corrupto e sen forza, e debe, 

para cumprir a misión histórica que segundo o autor lle corresponderia, afortalar

se para retomar as rédeas do protagonismo na sociedade. Unha das opcións que 

36o Citamos aqui esta obra sendo conscientes da estrañeza que pode orixinar o feito de 
incluirmos unha das obras en español de Otero dentro da nosa análise. Publicada en 1949, nun 
momento en que a edición de libros en galego atravesaba polos condicionantes represores do 
rexime franquista, coidamos que esta obra non interrompe a coerente traxectória ideolóxica dun 

escritor Ĉomo Otero (con escrita en galego anterior e posterior a esa etapa). Entre liñas, rebaixado 
aqui o aspecto claramente didáctico que caracterizaba moitas das obras anteriores á guerra, 
aparecen várias das liñas esenciais do discurso oteriano. Através do percurso formativo do 
seminarista, agochado na lendária história descoberta no manuscrito, após a fascinación que sobre 
os protagonistas exerce a paisaxe, na vinculación fidalguia-terra...; en todos eses elementos achan
se moitos dos ideoloxemas identitários que estamos a analisar no que, na nosa opinión, constitue o 
corpus esencial da sua narrativa: as obras publicadas antes da guerra. Semella evidente que esta 
obra reforza a unidade ideolóxica do discurso oteriano, o que vén confirmar a hipótese do carácter 
conxuntural da utilización do español na sua escrita. 
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Otero propón para combater aquel proceso dexenerativo destrutor é a de "se 

robustecer ao contacto da generosa seiva popular" (LAPA 1958:77), pois este 
grupo é o gardador da eséncias nacionais xa que mantivo de xeito máis puro a sua 
vinculación coa terra. 

Ao carón de Balbina, aparecen outras duas figuras de mulleres cun valor 

bastante semellante: Frolinda en "Vidas non paralelas" e Amélia das Quintás en 

La vocación de Adrián Silva, as duas fillas dun fidalgo e unha labrega, ilexítimas 

mais, dun xeito ou oittro, recoñecidas polos seus pais ou pola família e 

consideradas herdeiras dunha parte do património familiar. 

Estas tres mulleres361 teñen algo en comun: a sua releváncia narrativa non 

reside na sua caracterización como personaxes pois, na realidade, sabemos moi 

pouco delas. Representan apenas un tipo mais nen tan sequer social, xa que é 

difícil adscrebé-las a un dos dous níveis nos que se estrutura a sociedade galega 

deseñada por Otero. O importante papel que elas cumpren no nível fuñcional vén 

dado por apareceren personificadas nelas determinadas teses do autor. 

Na figura de Balbina víamos representadas as forzas que, agromando do 

povo, debian servir para dotar de novos pulos á decadente fidalguia que esquecera 

as suas orixes e perdera autenticidade. 

As grnndes castes fidalgas teñen as suas raices na terra e ñ terra 
han voltare para vivir. E soñaba sere ela o berce d'unha nova 
tonalidade valente, dún sangue rexenerado que S largo dos tempos 
frolecin en renovos infindos S largo das xeneracións (CCR.30). 

Esa forza resultante da mestura do sangue labrego co fidalgo evidéncia-se 

de xeito moito máis notório nas figuras de Amélia das Quintás e Frolinda, as fillas 

ilexítimas dos fidalgos. Esta última, ademais, dá corpo a outro dos ideoloxemas 

recorrentes na obra de Otero: a necesária vinculación da fidalguia coa terra. 

De repasarmos a história desta muller en "Vidas non paralelas", cumpre 

lembrar as palabras do seu irmán Xacobe (outro dos intelectuais reflexivos que, 

36^ 
Como proba, máis unha vez da interrelación dos xéneros na obra de R. Otero Pedrayo, 

poderia-se inclu ► neste grupo a personaxe de Bibiana que aparece na Trazicomedia da Noite dos 
Santos, publicada por vez prime►a na revista portuguesa Quatro Ventos, en Braga en 1960. Nesta 
obra, Bibiana, muller 'labrega e prime ►o amor do fidalgo Amaro Silva, é quen consegue evitar 
(mediante a xenerosa oferta do seu diñe ►o e, implicitamente, do seu amor) a venda do pazo e o 
definitivo abandono da terra por parte daquel. A figura de Bibiana, como a das tres mulleres xa 
citadas, serve-lle a Otero para insistir, através da identificación muller-terra, na idea da necesária 
vinculación entre fidalguia-terra-clases populares. 
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tras dunha longa procura externa e interna, chega á apreensión da idea de Galiza e 

asume un compromiso co seu país) cando a muller lle consulta sobre se debe casar 

ou, pola contra, facer-se freira: 

Mais considero a tua valente mocidade, e unhn obrign que che ven 
de cnste e da terra. Nosa xente desligouse dos eidos, meu pai, noso 
pai, non queria ouvir falar d'eles, e os eidos, as rníces, ficaron tristes. 
Cecais por aquil pecndo veu a sorte doorosn de todos nós. Un irmao 
tolo, outro perdido nlém da mar, eu tamén perdido.(...) Tí, Frolinda, es 
quen podes reconciliarnos ►a terra(...). Inzn nn nldea unha familia 
labrega. Non despreces a dobre chamadn da terra e do sangue. E tí es 
mais da terrn pol-o snngue labrego da tun nai. LQué seria dos eidos, e 
dn casa? Si tí deixnrns n terra, eu tería medo. Pois soilo por ti 
poderemos os Vilasantar ser perdondos algún día ( I/np: 113). 

As figuras femininas da obra de Otero ostentan, moi frecuentemente, un 

alto valor simbólico: son o símbolo da unión coa Terra, o sinal da caste e, pólo 

tanto, son as representantes da tradición e da unión da família co pasado. 

Personifican a noción de continuidade, tanto da vida (pois son elas, na sua función 

de nais, quen a perpetuan nos fillos e fillas) como da casa e da memória. Esta é a 

imaxe que o autor nos oferece reiteradamente através das suas arquetípicas 

fidalgas362: nais, tias, avoas que, sempre abnegadas, sacrificadas, prudentes e 

silenciosas, agardan a volta dos homes que retornan buscando as certezas que elas 

custódian. 

Estas sibilas oterianas363 apresentan un certo carácter elementar do que, 

coidamos, xorde esa sensación de verdade e autenticidade que estas mulleres 

transmiten aos homes que as rodean36a 

Como dicíamos, o valor simbólico arquetípico das mulleres da narrativa 

oteriana aparece ainda reflectido con maior claridade nas tres mulleres que 

estamos a debuxar pois, ao seren máis directamente fillas da aldea, ve-se 

36z FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 78. 

363 Resulta interesante constatar como estas figuras femininas aprésentan certos pontos de 
contacto con algunhas das personaxes de Agustina Bessa Luís. 

3^ Xacobe, despois do seu longo periplo de pescudas, ao reencontrar a irmá instalada na 
vella casa coa sua família, sentirá-se "c'unha seguranza por fin na yalma" (VNP: 115). 
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reforzado o vínculo inicial entre muller e terra, con toda a simboloxia da tellus " 
mater que a rodea3ós 

Xacobe Vilasantar, xa de volta en Galiza após a sua própria procura da 

identidade, contemplando a sua irmá, cavila do seguinte xeito: 

Ela estaba feita unha socegada dona, nos ollos a serenidade das 
sazóns, e a concenza da caste fluíndo a tr►ivés d'ela dos lonxnnos 
orixes 8 nova agromada dos fillos (!/np:115). 

Do mesmo xeito que a magnífica figura de Dona Ramona en Os camiños 

da vida simbolizaba o mantimento do sentido da dignidade e, sobretodo, a 

transición entre a decadéncia familiar representada polo pai e o futuro 

esperanzador366 personificado na figura de Paio367, através de Florinda "flue" 

tamén aquela consciéncia que logo, despertada no fillo polo seu tio Xacobe, 

enxendrará outro fidalgo comprometido coa rexeneración da Galiza. 

Contodo hai un dado que cumpre non esquecer, esa caste que continua 

grácias a ela non é outra que a dos Vilasantar. Florinda, ao igual que a Balbina, a 

antiga criada de orixe labrega, cumprida xa a sua "misión" de intermediárias 

entre os fidalgos e a terra, ambas as duas asumen como próprios os 

comportamentos e, mesmo, as teimas das antigas señoras convertendo-se asi en 
-"espello de donas fidalgas"36a 

36s Eliade escreveu que "a muller está (...) misticamente solidarizada com a Terra; o dar á 
luz apresenta-se com uma variante, a escala humanda, da fertilidade telúrica" (ELIADE, M. s. d.: 
153). 

3^ "I1 será o cabaleiro que redima a caste anterga dos seus pecados" (AM: 33), segundo a 
expresión de Dona Ramona, e a ese fm se encamiñan os esforzos desenvolvidos pola própria 
fidalga e por pon Adrián, convertido en tutor e guia espiritual do heroi en formación que é Paio 
Soutelo. D. Adrián, considerando a necesidade de conservar o seu minguado capital para o 
sobriño, pensa: "Pró Paio será; ogallá o noso sangue renove n'il car'un futuro millor" (OE: 37). 

367 FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 81. 

3^ "(...) a Balbina en canto foise afacendo ó señorio i-envellecendo moito máis aixiña que 
seu home, adequeriu por caso estrano moitas das manías da aboa de Paulos e procuraba imitala ó 
seu xeito i-hastra faguía dulces e teimaba xuntar tertulias de graves ecresiásticos" (VNP: 30-31). 
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^ Ante este rotundo ascen_so social poderia-se pensar que o autor deixa de 

lado os prexuízos clasistas e a visión elitista que, produto da sua formación e meio 

social, achamos na sua obra. Esta hipótese non semella moi verosímil pois non se 

debe esquecer que o retrato absolutamente positivo e ideal de Balbina ten pouco a 

ver co das labregas que se deitan con fidalgos a cámbio dunhas leiras e que, nese 

caso369, aparecen focadas desde unha perspectiva claramente aristocrática: todas 

estas son retratadas como interesadas,^ desvergoñadas, ou utilizando palabras de 

Otero, "lúrpias", "gandainas"... Non hai semellanza nengunha entre elas e Balbina, 

pura abstracción oteriana3^o 

Frolinda e mais ela cumpriron co seu papel de voltar a unir as vellas castes 

fidalgas coa terra que llés dera orixe e da que se afastaran. Simbolicamente, dotan 

dun sentido nóvo á existéncia dos habitantes dos pazos mais a contrapartida é 

clara. Asistimos a un proceso de desclasamento que fica patente na asunción tolal 

dos valores do novo grupo por parte destas mulleres. 

A modo de conclusión, pode-se constatar, como xa foi sinalado no seu dia 

por Quintana e Valcárcel371, que existe un claro desequilíbrio entre os dous termos 

daquela ecuación povo-fidal^uia proposta polo profesor Rodrigues Lapa, xa que 

369 Lembre-se a figura da Bibiana da Burata, a derradeira amante de D. Xosé Maria 

(cf."Os señores da terra"). En "O tio abó", recollido en Entre a vendima e a castañeira, fala unha 
vella cunha rapaza: "Considera, miña sobriña (. ..). Non fagas renxer o cosco namentras non bote 
debaixo do papel a firmiña" (EVC: 57). 

3'o A personaxe de Balbina ten máis a ver con outro tipo feminino moi frecuente ao longo 
da obra oteriana, o das labregas que manteñen relacións cos fidalgos non por interese senón por 
amor: Xenara a Corda de Os camiños da vida, a filla do estilador (=destilador) das Bouzas de 

Arredor de si, Xinoveva de Cobres de O señorito da Reboraina e, tamén, a Balbanera de 
Adolescencia... Estas figuras femininas aparecen dotadas de claros trazos positivos pois, para alén 
da sua fidelidade aos fidalgos cos que se relacionan, todas elas están caracterizadas pola sua 
independéncia, carácter e dignidade, o que, na diéxese narrativa, as fai acreedoras do respeito dos 
seus viciños (lembre-se o comentário que dona Ramona fai sobre Xenara, ao final de Os camiños 

da vida , cf. OE: 132). Por outra parte, son apresentadas, tamén, como exemplo da maior liberdade 
sexual ligada á mentalidade popular tradicional mais as suas libres relacións, aparentemente 
tratadas sen prexuízos, responden claramente "a uns usos amorosos moi estendidos no seu 
contexto, nos que subxace unha ética clara e uns determinados valores sociais, tecidos por 
evidentes compoñentes clasistas e sexistas" (BLANCO 1995: 55). 

371 "O certo é que Otero, nin sequera literariamente, plantexa a íntima comunión de 
sangue pobo-fidalguía. Se se pode dicir que existe tal "comunión" non é mediante a disolución da 
xinea fidalga no seo do pobo, senón através da acción paternal e protectora de aquel sobre este" 
(QUINTANANALCÁRCEL 1988: 71). 
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os dous termos non posuen, finalmente, un valor equivalente. A hipotética 

"comunhao das duas classes extremas fundidas no mesmo sentimento aglutinador 
da tradiçao" (LAPA: 77) que conduciria a un traballo comun a prol da Galiza, 

apresenta unha eiva fundamental que é a de estar concebido (ao igual que as 

figuras dos protagonistas fidalgos nos que se representa a idea de compromiso co 
país, cf. 5.3.4.5 e 5.3.4.6.) baixo unha óptica fundamentalmente elitista. 

No fundo, esta proposta rexeneradora axuda a configurar a imaxe daquela 

democrácia agrária patriarcal (unha espécie de Antigo Réxime modernizado e 

liberal), coa que Otero soñaba por mais que, á vez, fose consciente da sua 

inviabilidade histórica. 

Ao final, é esta visión do mundo desde a solaina do pazo, o elemento que 
en maior medida afasta esta proposta de Otero, primeiro, da sua hipotética 

realización (relegando-o ao terreo das utopias literárias) e, segundo, dunha eficaz 

actualización receptiva por parte das leitoras e leitores actuais. 
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7.7.2. A rexeneración polo europeísmo idealizado e a modernidade 

A figura feminina que aparece no conto "A sirena", integrado, como 0 

anterior, en Contos do camiño e da rua, posue unha releváncia singular apesar da 

sua breve aparición. A mesma figura que dá título á história apresenta-se, primeiro 

como serea, quer dicer como elemento fantástico-lendário, e, posteriromente, 

como muller, ostentando en cada caso un moi diferente valor funcional. 

De lembrarmos brevemente o conto en cuestión veremos un fidalgo novo, 

Don Lionardo, preocupado pola situación da Galiza (simbolizada na vida da vila: 

monótona, rotineira, só ocupada en vexetar, criticar,...) mais sen decisión nen 

forza para modificar o seu contorno e facé-lo progredir (OTERO 1932: 8-9). Un 

dia, pola noite, volve á sua pensión cun vulto mollado entre os seus brazos. Por 

riba de calquer explicación lóxica, durante esa noite, o povo enteiro vai acreditar 

que quen está co fidalgo é, realmente, a serea dos mares, de xeito que o conto se 

introduce no mundo do Maravilloso. 

Había dend'os tempos lonxanos da navegación ó vela dos patróns 
heroicos, dos fidalgos temerarios e dos cregos carlistas, unhn grnn 
necesidade de maravilla na pequenn poboación embestada (I6.:12). 

E por un día enteiro, unha febra de misterio i-unha quentura 
anterga, fixeron subir o termómetro moral da vila ( ...). Tódol-os 
hóspedes soñaron ou pensaron ... (I6.:13). 

A literatura maravillosa e fantástica, que foi un dos produtos máis 

característicos do século XIX, acha-se na época de Otero nunha encrucillada na 

sua evolución: o contrato realista comeza a se diluir grácias á experimentación 

discursiva dos modernistas e dos surrealistas; xa non é precisa xustificación 

metafisica de nengunha índole para que na obra apareza o inesperado, o máxico 

ou o evanescente (RISCO 1982). Asi, nas estéticas deste tempo serán frecuentes 

os elementos que desloquen o leitor dun plano a outro provocando ben a surpresa, 

ben a confusión ou ben a fuxida da imaxinación, liberada do cárcere da 

verosimilitude narrativa realista. 
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O que define a literatura maravillosa37'` é a dialéctica realidade-fantasia. 

Asi pois, á hora de nos enfrontarmos ao seu estudo, cumprirá centrar-se na análise 

do funcionamento desta dialéctica interna, ver como se combina a expresión do 

verosímil cotidiano co do estraño inverosímil (desconcertante e incluso imposíbel) 

na interioridade de cada obra (RISCO 1982: 14). Antón Risco distingue seis 

modalidades segundo a estrutura da acción (ou, por dicé-lo doutro modo, de 

acordo coas distintas confrontación ► do real e do fantástico dentro das narracións) 

que aspiran a recoller toda unha tipoloxia xeral da literatura maravillosa e 

fantástica. 

Seguindo a sua tipoloxia, pensamos que a categoria que funciona en "A 

Sirena" é a terceira, a que este autor define como a irrupción do maravilloso nun 

mundo supostamente real. Ese elemento anormal que se inmiscue na pretendida 

normalidade do ámbito no que se desenvolve a história pode ter as máis diversas 

orixes (metafisica, parapsicolóxica, pseudocientífica ou, simplesmente, 

inexplicábel). En calquer caso, o que interesa é analisar a causa da sua aparición, 

en que circunstáncias ocorre e en que aspecto contradi a normalidade estabelecida 

polo texto (RISCO 1982: 43). 

Seguindo a análise que Antón Risco propón para este tipo de textos, 

cumpre facer unha reflexión a respeito das condicións do pacto de leitura 

estabelecidas entre narrador e leitor para poder comprender onde radica a eficácia 

destes procedimentos fantásticos ou maravillosos. É no inesperado salto das 

condicións do pacto realista ás do pacto maravilloso que provocan a perplexidade 

do leitor ou leitora onde radica a clave da eficácia deste procedimento3^3 

3^z Segundo este autor, unha definición do fantástico poderia ser: "aquel elemento 
anecdótico que emborrona las señales de su propio referente. Con lo cual provoca, naturalmente, la 
perplejidad, el escándalo, el horror o la risa." (RISCO 1982: 19). Literatura maravillosa é: "aquella 
que maneja elementos anecdóticos que conculcan de algún modo las leyes consabidas por un 
grupo humano" (RISCO 1987: 46). Contodo, Antón Risco insiste na necesária relatividade coa que 
cumpre tomar esta definición, lembrando como o conceito de verosimilitude representa un 
princípio cultural que cámbia segundo as épocas e os países e, asi; "desde el punto de vista 
temático, cada énoca tiene sus propios géneros fantásticos o maravillosos de acuerdo con sus 
propias determinaciones culturales" (RISCO 1982: 15). 

3^3 ..(...) ocurre que entonces el autor no ha respetado su primer contrato, obediente a la 
convención de la normalidad realista. Cierto, de pronto, y sin ninguna verdadera preparación por 
su parte, cambia la naturaleza del contrato que proponía al lector: el realista por el maravilloso. Y 
es justamente el inesperado cambio de las condiciones de pacto de lectura lo que provoca la 
perplejidad del lector. Y así el fenómeno prodigioso alcanza su valor de impacto" (R1SC0 1998: 
125). 
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__ ____ __ Como_xa_ se_dixo, a sorprendente e_misteriosa apari ►ión da suposta _serea__ __ __ 

levará ao povo a operar no maravilloso durante unha noite, situación que só vai 

mudar despois de verificaren os habitantes da vila a inexisténcia de tal ser 

mitolóxico. Entón rematará a viaxe polo plano do extraordinário para voltar ao da 

realidade. 

Contodo, hai outro elemento merecedor dunha mínima reflexión. Desde un 

ponto de vista temático, a partir do tipo de elemento extranatural utilizado, pode

se ver en que mundo ou subgrupo do maravilloso se pode incluir, asi como as 

implicacións interpretativas que iso vái levar consigo. 

Pensamos que a personaxe da serea remete ao mundo do maravilloso 

lendário, ese conxunto de lendas que configuran o universo colectivo de 

referentes e de símbolos que o povo conserva como algo próprio e intimamente 

vencellado á sua cultura, sendo, ademais, un dos compoñentes máis relevantes da 
^ tradición3^a 

A tradición cultural do povo é esa memória colectiva que cónserva, por 

máis que sexa dun xeito insconsciente para moitos dos membros da comunidade, 

as características esenciais do grupo, de aí a importáncia da pervivéncia desas 

crenzas como mostra da sua vitalidade. O seu valor liberador atopa-se no estímulo 

que supón esa afirmación da própria identidade ante o confrontamento co 

descoñecido (por exemplo, co ameazante mundo natural) e que é superado por esa 

via. No caso que nos ocupa, durante esa noite única, para todo o povo a serea 

namorada representa o mar, ese elemento poderoso e mortal, polo menos por unha 

vez, submetido aos desexos do home e rendido ante o seu poder superior: 

374 Neste ponto non podemos obviar a relación coas sereas por antonomásia, aqueles seres
 
da Mitoloxia que pretendian impedir a viaxe de Ulises na Odisea. Dentro da interpretación que a
 
esas forzas-personaxes se Iles ten dado désde a crítica literária gostaríamos de traer a discusión o
 
que Pedro Serra nos di na análise da viaxe homérica por exceléncia: "O canto de eróticas
 
ressonáncias revela-se mortífero para o ansioso homem que dele se aproxime. (...) A mim parece
me que esse canto é, antes de mais, o reconhecimento de um exílio e uma promessa (...), é a
 
promessa de um outro canto que nesse canto se faz, divindade pressentida através do Eros (...).
 
Esse misterioso canto de um ser irreal marca uma dolorosa distáncia mas ao mesmo tempo a
 
possibilidade de a percorrer" (SERRA 1993: 57).
 

Asi pois, de considerarmos que o conxunto de todas as obras de Otero Pedrayo constituen
 
un único discurso, unha espécie de macrotexto, poderiamos dicer tamén que a estrutura narrativa e
 
ideolóxica que o sustenta é a da viaxe e, por iso, este texto seria máis un episódio na procura do
 
centro (casa, terra, país,...). Por todo iso, a história da serea pode ter tamén unha dimensión mítico
simbólica.
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Todo il, [o povo] , sabía con gozo, misturado de medo, cómo a 
sirena estnba alí, n-un coarto da pousada, collida nns redes do amor, 
ela que fuxia das máis fortes redes mariñeiras, abraznda cos brnzos 
d'escuma, cinguindo o corpo tentador, envolvendo en cabelos 
fresqueiros e recendentes, ollando ca luz dns profundidás mariñns i
azoutando npnixoada ca cauda de prata, sensoal e xogantina, á un 
home que era dono de namorala e tirnla dos seus pnlacios de coral e 
xoias nas cavernas do fondo. O obo sentía a maravilln i-a sadisfnición 
de ver comprida realidade unha crencin sun. E todo o pobo griseiro, 
indifrente e servo, pasaba unhns maravillosas horas mitolóxicas, das 
que soilo se esprimentan nlgunha vez en moitos séculos, como si o 
mundo volvera ser novo e falara o mnr, as pedras i-as nves (Ib.:14). 

A chegada da serea desperta a imaxinación e a fantasia afogadas pola 

rotina e dureza da vida cotiá, provoca a ilusión de volver a ese mundo feliz, 

primixénio lugar arcádico, onde as relacións entre os seres son totalmente idílicas. 

Dito doutro xeito, a aparición da serea fai rexurdir algo que estaba clurmido nas 

consciéncias na medida en que ela apela a un "paraíso perdido" que aparece 

ligado ao pasado375, á tradición case esquecida, á memória, á conciéncia colectiva 

daquel povo. 

A serea é a protagonista total desa noite de soños e desexos máxicos, a 

dona dos pensamentos e a artífice da transformación moral da vila, mais todo 

remata xa que "Chegando a luzada do día chegou con ela o sentido común, (...) o 

enxoito dono da espranza vulgar" (Ib.:15). Nese momento sábese que a tal serea 

era unha fermosa muller vinda do norte da Europa que chegara pola noite nun 

barco: 

Mil ollos asombrados procuraban a caudn e soilo atopaban o nndar 
grave e firme dos pes calzados de fortes botines de "sport" (Ib.:16). 

Con esta irónica descrición o narrador marca o anticlímax. Rematou a 

viaxe aó mundo do maravilloso ao existir xa unha explicación racional. Agora 

estamos no mundo do maravilloso explicado (resolto ao fin nunha alegoria) que 

restabelece completamente o referente real que finxira borrar (RISCO 1982:19). 

A partir deste momento muda tamén o estatuto narrativo da serea: de protagonista 

absoluta pasa a"compañeira", "apoio" e"consello" do fidalgo que é quen toma 

as rédeas da situación. Ao apresentá-la aos habitantes da vila, di: 

3's "Nas señoras vellas xurdían anacos esquencidos d'historias ouvidas ás súas aboas..." 
(Ib.:14). 
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_ _. Ó falarlle e pcocurala pensaba n-.ista_ probe terra de-.óalicia.(...). 
Precisaba o apoyo d'unha fnda ou siren do norte frío, do norte puro, 
sempre novo e purificndor (I6.:17). 

Observe-se a mudanza de valor significativo da palabra sirena. O que 

anteriormente era un substantivo que descrebia un determinado tipo de ser 

prodixioso (percebida como real polas clases populares376) pasa a ser unha 

metáfora para designar unha muller de carne e óso que se fai merecente dese 

cualificativo, apenas polo papel de colaboradora ou de apoio moral que se espera 

que ela desenvolva xunto ao seu home. 

D. Lionardo, que no comezo da história se nos apresentaba como un 

home case derrotado, é agora un home novo, preparado para abandonar o seu 

mundo de indefinicións e tomar un resolto papel á cabeza daquela sociedade. 

Como outros mozos que circulan pola obra oteriana (os Adrián Solovio, Xacobe 

Vilasantar ou, apresentados nunha época histórica anterior, Adrián e Paio 

Soutelo), personifica esa imaxe da fidalguía ideal, intelixente e comprometida co 

seu país, que nada ten a ver con aquela outra, a real, que, pola súa incapacidade e 

debilidade espiritual, non foi quen de dar unha resposta aos cámbios que se 

produciran. 

Xa Lapa sinalou no seu momento como este conto propuña todo un 

programa de rexeneración galeguista presente, aliás, noutras obras do autor 

(LAPA 1958: 5-76). Tamén Carvalho Calero subliñou este aspecto pois, seguindo 

a sua leitura, neste conto, de finalidade didáctica377, deseña-se un proxecto de 

rexeneración política para Galiza (CARVALHO CALERO 1982:156). Segundo 

este crítico, o que Otero pretende con este conto , 

(...) é que se promova um espírito de substituiçom dnquela casta 

que num tempo deveu (e nom o fijo) orientar a vidn colectivn do país, 

por outra casta de fidalgos no sentido espiritual, procedente de 
qunlquer ordem, de qualquer estamento social, pero que tenha 
consciéncia da Terra, e que promovn o seu renascimento (CARVALHO 

CALERO 1990:200). 

Certamente, nesa figura feminina, que no início é tomada por figura 

mitolóxica e que logo fica reducida a muller dun indefinido país nórdico, 

personifica-se un proxecto de rexeneración do grupo social que domina nas 

376 «Soilo as masa mariñeiras tiñan ollos de noite e mistereo" (I6.:15). 

377 CARBALLO CALERO 1976: 269. 
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páxinas do libro Contos do camiño e da rúa. Esta alternativa rexeneradora é tan 

utópica como a unión fidalguia-clases populares exprimida através das personaxes 

anteriormente analisadas, ademais de deixar translucir, máis outra vez, a visión 

elitista que Otero Pedrayo tiña da sociedade, cuestión, moi atinadamente sinalada 

por Quintana e Valcárcel. Citando as suas palabras: 

'"Pódese interpretnr como que é unha muller real nórdica ou un ser 
mitolóxico e, por tal, irreal. En todo ►aso, ó ir rexenerarse [n 
fidalguia] coa alianza co improbable ou co imposible, amosa como non 
ncode ó pobo." (QUINTANA/VALCÁRCEL 1988:71) 

Através do casamento do fidalgo da Mirteira coa muller nórdica expresa

se a metáfora do proxecto político galeguista sustentado no europeísmo e na 

incorporación á modernidade. Entre as liñas da descrición do lugar de orixe da 

muller-serea (lembremos "o norte puro, sempre novo e vivificador") pode-se 

albiscar un idealizado europeísmo378 e unha proposta de apertura- ao que se 

consideran países máis civilizados asi como a, certas, ideas novas. Ben entendido 

que sempre desde a óptica paternalista própria dos herois protagonistas, Ĉ^^ 

pertencentes a esa nova elite reitora que, xa non só pola sua pertenza a unha xineá'^• 

fidalga, senón pola intelixéncia, o compromiso e o traballo, pretendia dirixir os 

destinos do país. 

378 Europeísmo que cumpre pór en relación co conceito de Atlantismo xa desenvolvido no 
ponto 5.5. 
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7.7.3. A relación amorosa frustrada como alegoria do fracaso de clase 

O conto "Dona Xohana e Don Guindo"379, moi atinadamente cualificado 

no seu dia polo profesor Carballo Calero como "unha oración fúnebre en honor da 

antiga vida pacega"380, apresenta características ideolóxicas e estruturais de 

enorme interese dentro da obra do noso autor polo que, coidamos, é merecente 

dunha demorada análise. 

De revisarmos brevemente a história, lembrará-se que o conto se abre coa 

proposta dunha viaxe através de vários pazos galegos feita polo pai do 

protagonista381. Deste xeito un fidalgo novo, convertido en narrador 

autodiexético, comeza a crónica da sua viaxe -"Por dous meses enteiros 

andivemos todol-os camiños de Galicia" (OTERO 1932: 101)- concebida para 

"revivire as relacións familiares" cos parentes fidalgos salferidos polo país: 

Santiago, o Salnés, o Ribeiro, Sobrado, Allariz, San Mamede dos Agros. Através 

de leves apontamentos (susceptíbeis de seren lidos como citas intertextuais 

doutros textos do autor382, nomeadamente aqui dos outros contos incluídos no 

libro) evoca escenas dun mundo que xa está en proceso de descomposición porque 

os seus membros son individuos irresponsábeis, ou tolos, ou simplesmente viven 

fóra do mundo real, alleos ás transformacións que se están a producir. 

Por fin chega a sua última visita e asi, a finais de setembro, dirixe-se ao 

pazo de dona Xohana na Peroxa. Se desde o início do relato, na descrición dos 

3'9 Este apartado, no substancial, segue a leitura deste conto que aparece na nosa Tese de 
Licenciatura: "As figuras femininas na narrativa de Otero Pedrayo", apresentada na Universidade 
de Santiago 0 16-XII-1988, posteriormente, retomada en parte na História da Literatura Galega 
(AS-PG 1996:706-736). No ano 1992 Xosé Manuel Salgado publicou un comentário sobre este 
conto en RODRÍGUEZ FER 1992: 193-212. Neste traballo reproducen-se, sen citá-lo, fragmentos 
do noso texto, apresentando, ademais, como própria e orixinal a interpretación do que nós 
defmíramos (no ano 1988) como o"elemento vexetal", que vén ser o elemento esencial para a 
comprensión deste conto tanto na "sua" leitura como na nosa. 

3so Carballo Calero continua: "Este derradeiro conto do libro reviste a forma de lenda, e 
pola súa delicada fantasía e o saudoso do asunto trai á memoria algúns contos de Hoffrnann (...) así 
como o senso do decorrer do tempo, a malencónica e resignada esposición da inesorabilidade do 
avantar da vida cara a morte que o relato trascende" (CARBALLO CALERO 1976: 269). 

3s^ Un maior desenvolvimento do tema da viaxe atopa-se no ponto 5.3.4.5. 

3s2 Talvez as "intertextualidades restritas" de que fala Jean Ricardou no Colóquio Claude 
Simon de 1974 (en Di^LLENBACH 1979: 51). 
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lugares polos que pasou o protagonista, sempre houbo referéncias ao "elemento 

vexetal"383, agora este vai dominar por completo. Na primeira descrición que se 

fai do pazo di-se-nos: 

Somentes con miralo gozábase como se gozn ca vista do primeiro 
salgueiriño verde na primnveirn,(...), non hnbía xnrdin, somentes unhas 
carreiras de mirtos mnrelos e vellos e de seguida o grnnde pomnr 
encostado en sucalcos (.. .). Máis que pnzo figurnba casiña de Inbrnmios 
e contodo o lugar que compuña cns casas dos caseiros, os pendellos, e 
as cortes o forno e n pnlleirn tiñan un aire de señorío en grande parte 
remnnecido do sosegndo vivir que mandaba na casa e nns nngueiras ( 
CCR :104). 

Este pazo non ten xardín; como unha casa labrega, está presidido polo 

pomar. Deste xeito, através das árbores384, o narrador subliña a vinculación do 

pazo coa terra e, ao mesmo tempo, introduce as que van ser as coprotagonistas da 
história principal: as pereiras. 

Aparece en escena dona Xohana e a sua figura é tratada plasticamente, °r^. 

como se fose unha imaxe tirada dun cadro antigo, talvez ao xeito dos mestres •°: 

flamencos3%5: un fondo de paisaxe que evoca o paraíso primixénio, a luz (do .:, 

solpor) que ilumina a escena e, no centro, a figura estática de dona Xohana que, 

3a3 "Desde a primeira descrición do xardin do protagonista fálasenos do "pomar nevado 
de flores", "as froles do xazmineiro", "roseiras xigantes", "o sol peneiraddo pol-as polas dos 
castiñeiros" (Ib.: 99-100). Posteriormente as súas visitas aos outros pazos levarán sempre a marca 
das árbores como elemento connotativo, ben de luxo (grandes xardíns, roseiras, cheiro da súa 
curmá a flor de magnólio...), ben de lugares máis montesíos (carballeiras e nabeiras, salgueiros do 
río...)" (FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1997: 111). 

384 
O motivo simbólico da árbore, como é ben sabido, é un dos máis ricos e estendidos. 

Das múltiplas interpretacións posíbeis, imos lembrar algunha das que nos parecen máis acaídas 
neste contexto: "Symbole de la vie, en perpétuelle évolution, en ascension vers le ciel, il évoque 
tout le symbolisme de la verticalité (...). L'arbre met aussi en communication les trois niveaux du 
cosmos: le souterrain (...), la surface de la terre (...) , les hauteurs(...). Parce que ses racines 
plongent dans le sol et que ses branches s'élevent dans le ciel, 1'arbre est universellement 
consideré comme un symbole des rapports que s'établissent entre la terre et le ciel. Il posséde en 
ce sens un caractére central, á tel point que 1'Arbre du monde est un synonyme de 1'Axe du 
monde" (CHEVALIER/GHEERBRANT 1996: 62). Ademais, a idea da evolución biolóxica 
(pense-se sobretodo nas árbores frutais) fai da árbore de vida un símbolo de fertilidade. Nesta liña: 
"L'abondance, dans la légende des peuples, des péres-arbres comme des méres-arbres conduit á 
/'arbre-ancétre dont 1'image, dépouillé peu á peu de son contexte mythique, aboutira de nos jours 
á 1'arbre généalogique. Chemin faisant, du symbole profond á 1'allegorie moderne, on peut citer le 
mythe biblique de 1'arbre de Jesse" (Ib.: 67). 

3ss «Despoixa cando xa de home visitéi os Museos da Europa, botaba de menos "a vella 
da froita" entr'os retratos fondos nomeados asegún un pequeno e simbólico detalle: o cravo, o 
lagarto, o paxaro, o pano" (CCR: 108). 
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como elemento simbólico,-sostén unha froita na man.-Esta imaxe-da muller evoca 

un mundo de pureza, de autenticidade, ligado irrevogabelmente ao pasado. Un 

pasado que quere tomar un valor de eternidade. 

O outro protagonista da história, don Guindo, participa das mesmas 

características da fidalga. Este home xorde de entre as sombras vestido á maneira 

do XVIII, con casaca e calzón, encaixes e perruca..., algo que "era cousa soilo 

posíbele na eistraordinaria atmósfera do pazo de Doña Xohana" (CCR: 108) e que 

nos transmite unha sensación de intemporalidade. Posteriormente aparece tamén 

retratado como un santo varón dos retábulos "un d'ises vellos que sobrevivindo á 

sua caste e ó seu tempo, figuran soñar, dourado-los brancos cabelos por un sólpor 

de eternidade"(CCR :114). Através destas imaxes, e tamén por meio dos 

comentários feitos polas próprias personaxes ("Pra min non hai tempo" (CCR 

:113) di dona Xohana), o autor situa-nos nun mundo ideal que está fóra do tempo 

e que camiña cara a unha eternidade definida polos elementos do pasado glorio ►o 

desas castes que esmorecen. 

Ese estrañamento do mundo real para outro mundo que o narrador 

cualifica como extraordinário386 é o que dota este conto dunha dimensión 

sorprendente porque nos sitúa no mundo do maravilloso, tal e como acontecía en 

"A sirena". Estamos agora ante a segunda modalidade, seguindo a tipoloxia do 

maravilloso proposta por Antón Risco, que consiste no contraste de dous ámbitos 

diferentes, opostos nas suas leis (un supostamente real, o outro maravilloso). Polo 

xeral, o enfrontamento dos dous espazos está ligado ao desprazamento do 

protagonista ou, ás veces, de algunha outra personaxe (RISCO 1982: 40). 

No conto que estamos a estudar, o protagonista move-se através dun 

espazo percibido como real, por el mesmo na diéxese e, asimesmo, polos leitores 

e leitoras através do pacto realista. A partir da sua entrada no pazo da Peroxa, o 

protagonista pasa a se sentir nunha sorte de exílio total nun mundo rexido por leis 

diferentes ao seu próprio e onde todo fenómeno sobrenatural é posíbel. Isto 

acontece porque, ademais da singular atmosfera do pazo (Ib.:108), dona Xohana 

inícia un relato de histórias que son unha mestura de tradición familiar, lendas e 

crenzas populares e que desprazan a narración para o mundo do maravilloso: "Seu 

386 O nanrador, comentando a aparición surprendente de D.Guindo di: "falar mán á mán 
c'un señor de casaca e calzón, encaixes, zapatos baixos e peluca, era cousa soilo posíbele na 
eistraordinaria atmósfera do pazo de D e Xohana." ( CCR: 108). Posteriormente, unha vez só, 
pergunta-se: "será posibre que non estivera soñando. É certo que D a Xohana e D. Guindo 
existen?" (CCR: 109-110). 
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parolar deitaba coma unha fontela de lembranzas póndose fora do mundo, n'unha 

paisaxe de inocenza e de miragre" (CCR: 108). Todo isto vai supor unha 

verdadeira revelación para o mozo protagonista: 

(...) faloume de tantas cousns maravillosas que soilo entón 
comprendín a beleza sinxeln do vivir dns nosas aldeas e tiven medo de 
perder nquil sentimento S verme embrullado nn vida que me agardaba 
na cibdnde (CCR: 106-107). 

Xa introducidos neste mundo singular, dona Xohana relata as histórias de 

duas árbores que deron orixe ás duas clases de froitas, que están na base do conto. 

Este tema debe incluir-se naquel carácter vexetal que entronca con todas as 

árbores do comezo, co pomar (que z a toda a riqueza e a eséncia do pazo) e coas 

pereiras, símbolo387 do amor dos dous388. Esas froitas serán as que fagan perviver 

a memória dos que lles deron nome através dos tempos pois, de xeito subtil, o 

autor foi identificando nas descricións os protagonistas coas froitas3g9. -

Coidamos que seria conveniente retormarmos agora o exposto no início 

deste capítulo a respeito da utilización alegórica das relacións sentimentais nas^ 

novelas fundacionais americanas, proceso que permite unha segunda leitura . 

ideolóxica destas histórias ao apresentar un discurso doadamente decodificábel en 

clave de construción nacional (SOMMER 1991). 

Segundo a nosa hipótese, é ese mesmo recurso o que está a utilizar Oteró ` 

nesta história. Aqui, através da relación amorosa frustrada, através da^ 

imposibilidade de realización do amor39o destes dous fidalgos represéntantes de 

38' "Dans les réves, la poire est un symbole typiquement érotique, plein de sensualité. 
Ceci est probablement dG á sa saveur douce, á son abondance de suc, mais aussi á sa forme qui 
evoque quelque chose de féminin" (CHEVALIER/GHEERBRANT 1996: 773). 

388 "Máis surprendidos quedarían si souperan qu'elas, simbolizan a door e a dozura do 
amor imposibre" (CCR: 112). 

389 Áparte daquela referéncia a Dona Xohana como "a vella da froita" dos primitivos, na 
descrición de Don Guindo o elemento vexetal é apresentado como constituínte e esencial do seu 
ser: "...ficóu un istante silenzoso recollendo toda a lús do solpor na sua figura non de vello sinón 
máis ben como madura, vexetal, feita de carne de froita outoniza" (CCR: 108-109) (O subliñado é 
noso). A identificación entre as árbores e a parella de fidalgos é utilizada, tamén, para expresar a 
idea da morte: "^Ollas aquila outa pereira que por riba do muro mistura as ponlas con outra pereira 
do pomar veciño? Cando voen as derradeiras follas axotadas pol-o vento dos mortos D. Guindo e 
máis eu morreremos" (CCR: 110). 

39° "O meu amor -dicía D. Guindo - morrerá comigo na mesma primeira emoción por 
non querer Deus que fose realizado" (CCR: 109). 
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famílias antagónicas391,_ o autor _está a retratar o fracaso histórico desta clase 

socia1392. En primeiro lugar, os conflitos ideolóxicos internos (translación da 

dialéctica liberalismo-absolutismo presente na sociedade do XIX) que os 

enfrontan e desunen393, impedindo á fidalguia ter conciéncia de seu e funcionar 

como unha unidade de intereses políticos e sociais39a En segundo lugar, a 

inadaptación aos cámbios económicos39s e á modernización396 que os leva a 

fechar-se en si próprios e a ancorar-se nun pasado, idealizado e xa irreal no 

momento en que o protagonista-narrador acode ao pazo39^ 

Son o final dunha caste, ^ non só por non deixaren descendéncia, senón 

porque eles xa son nidiamente conscientes de non pertenceren a ese mundo novo, 

a esa sociedade da que se teñen exiliado de maneira definitiva. O seu 

ensimesmamento evasionista representa, pois, o abandono da procura dunha saída 

e, polo tanto, a renúncia a un futuro para o grupo social da fidalguia. 

391 "As loitas das nosas familias afondaban cada día a distanza do noso amor" (CCR: 

392 Para obter unha visión global da concepción da fidalguia de Otero Pedrayo resulta 
esencial a consulta do capítulo "A fidalguía: das vaidade► presentes á renacencia futura" do libro 
de Quintana e Valcárcel.(QUINTANANALCÁRCEL 1988: 67-74) asi como a obra de Ramón 
VILLARES, especialmente (1982: 127-137 e 168-188) ,(1985: 87-90) e(1994: 41-64). 

393 "A miña xente, liberal, a de D. Guindo servil. Meu pai e meus tíos latricando en nome 
das luces e do progreso contr'as disformes sombras do pasado. A xente veciña condenando toda 
novidade dend'a torreada fé da Hespaña vella" (CCR :112). 

394 Este aspecto é tamén subliñado polo profesor Villares cando, ao estudar os 
compradores dos bens desamortizados, afirma: "o exemplo de Pedro Ventura de Puga, fidalgo 
ourensán recentemente estudiado, pon igualmente de relevo que, como xa reflectía literariamente 
Otero Pedrayo na novela Os camiños da vida, a fidalguía galega non é un bloque monolítico" 
(VILLARES 1994: 205). 

39s "E os pleitos foron arruinando ás nosas estirpes, e nós envellecendo e a curia 
herdándonos en vida. Un outono sentímonos os dous cada un vello, soilo, cuase probe no seu pazo. 
Foran consumidal-as rendas, as casa das vilas, moitos eidos" (CCR: 113). 

396 «As dificultades e desencanto da fidalguía radican, pois, mais na súa incapacidade pra 
se transformar internamente e pasar de ser clase intermediaria a ser burguesía agraria capitalista, ca 
na perda nominal duns ingresos e rendas que peraenecen básicamente inmutables até os 
derradeiros anos do século" (VILLARES 1982:127). 

397 "Non queremos saber ren do mundo, e agardamos ledamente pol-a morte disfroitando 
nos outonos unha nova emoción de lembranzas. (. ..) Pra min non hai tempo. D. Guindo e máis eu, 
en compaña dos antigos albres, das pedras das solainas, dos cabrinfollos dos muros, vivimos n
unha especie de ordre relixiosa, con votos non esquirtos, rexidos pol-a leda inocencia dos corazós" 
(CCR: 113). 
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Porén, non seria xusto deixar aqui a análise posto que ficaria sen 

explicación unha importantísma cuestión que, de maneira "poderosa e obscura"398, 

atravesa as liñas desta história. Lembremos as palabras que fechan o conto; 

Aquil nno, apenns chegado eu á Composteln, fecháronse os 
Colexios e a Revolución guindou Ss frades dos crnustros e o mundo dn 
miñn mocidade cnieu co estrondo das froitas maduras do pomar. Doñn 

Xohana e Don Guindo entrnron na categoría dos mitos. Eu non me 

atrevo apenas á falar d'iles. ^Prn qué? A sua memorin está asegurada 
e fanlle xusticin o verdecer e o froitecer inmorredoiro das castes 

ilustres que portnn ledas e fidalgas, os seus nomes lexendarios (CCR: 
114). 

Mais unha vez, o recorrente elemento vexetal é integrado na diéxese, aqui, 

para explicitar a contundéncia do cámbio social a que o fidalgo novo asiste. Non 

podia atopar Otero outro elemento máis exacto para sobrancear a vinculación -• 

entre fidalguia e terra, pois este é outro dos ideoloxemas principais que funciona 

nesta história. O autor compón un retrato da decadéncia fidalga pero, ao contrário ^ 

doutras narracións, non pinta con maior ou menor obxectividade unha situación 

que historicamente non tivera saída ("O fidalgo"), nin expón solucións idealistas °^ ^ 

que el recoñece imposíbeis ("A criada"), senón que neste conto, moi t.^ 

significativamente situado ao final do libro, explicita a sua interpretación máis 

persoal en clave lírica. Esta tese seria, talvez, dificil de explicar razoadamente, 

pois hai moitos elementos aparentemente contraditórios no próprio autor. 

Nun artigo publicado en Nós sen sinatura mais, con case total seguridade 

da sua man, Otero afirma: 

39g "Poderosa, P qor ue é a razáo e o eixo do nosso ró rio serP P qe obscura ois ue 
apesar de nos dominar, apenas saberíamos exprimi-la pelos lentos caminhos da análise e da 
exposiçáo comparativa" (ESCG: 4). Pensamos que esta expresión de Otero, recollida aqui do início 
do seu Ensaio sobre a cultura galega, serve moi ben para ilustrar unha característica da obra 
oteriana que é a consciente procura da suxeréncia, de cara a provocar no leitor/leitora sensacións 
ou ideas dificilmente explicábeis desde un ponto de vista estrictamente científico ou histórico ou 
lóxico. 

P ^•••) 
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_ _Todo _ o _.XIX _francés e__o__XX._ tamén__gacdan. nnacos__fondos _ de__ _ _ __ _ _ 
sombra do antigo Réxime. E unha door qu-entre nós se teña 
esborrallado tan cedo. Pois houbo unhn arte de vivir nos pazos que se 
perdéu e non pol-a revolución sinón pol-os cambeos da base 
económicos e de vanidás socicís. (...) Eiquí -en xeral na Penínsoa
curtouse demasiado á rente a raíz do buxo do xardín fidalgo399 

Como moi atinadamente foi sinalado por Quintana e Valcárcel, neste texto 

Otero Pedrayo aponta as transformacións económicas como a causa fundamental 

da desaparición da fidalguiaaoo^ mais tamén se pode apreciar nel a visión que, 

sobre a decadéncia da fidalguia, pretende transmitir o autor, tanto nos seus textos 

ensaísticos como nos ficcionais: 

Otero, ó idealizar e substnncializa-la cuestión do esmorecimento 
da fidalguía, máis que plantexala como un problema de inadaptación á 
realidade económicn capitalista, presentna como un problema de 
perda de xernrquía espiritual e cultural; unha xerarquía que considera 
imprescindible para que o mundo rural, a óalicia auténtica, non perda a 
súa personalidade nacional, quer dicir tradicional 
(QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 69). 

Certamente, através da expresión "arte de vivir nos pazos", Otero está a 

evocar, cun ton elexíaco que evidéncia a saudosa visión do pasado de tan notória 

presenza nunha parte considerábel dos seus textos, a perda de algo asi como 0 

"xesto de época", unhas formas, unha etiqueta e, tamén, unha certa elegáncia 

espiritual401. E é esta visión, profundamente melancólica e intimamente 

emocionada, a que o autor expón através das figuras destes dous vellos fidalgos. 

3^ Este texto aparece en "Figuras do Ancienne Regime", comentário incluído na sección
 
"Os homes, os feitos, as verbas", en Nós, 57, 1928, 176-177.
 

aoo «a antiga fidalguía perde o seu tradicional protagonismo rector a mans dun novo
 
sistema ó que non se dá adaptado; un sistema que arromba as vellas xerarquías e crea outras
 
distintas, baseadas, non no prestixio ou superioridade espiritual ( substancialización que Otero fai
 
da clase), senón no prosaico poder materialista do diñeiro" (QUINTANANALCÁRCEL 1988:
 
69).
 

4°' Falando dun fidalgo, lemos en Devalar: "Non tivo soficente con servire a eleganza da
 
caste que manda fmas obrigacións señorís aos fidalgos das aldeas, pra non cair na ordinarieza dos
 
empregados de almacén. Hai un pazo cinguido de tradiciós, unha vontade cruzando os séculos.
 
Agora persoificada na velliña que aforra emanda e sabe administrar no pazo, a lus e asoma, pra
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De pórmos en relación esta afirmación co conto obxecto da nosa análise, 

podemos deducir que a idea final que nel se nos apresenta é que, do mesmo xeito 

que as árbores nunca deixarán de dar os seus froitos, ao igual que as estacións 

repete n o seu ciclo, asi pode ser que a fidalguia desapareza como clase pero os 

seus elementos esenciais están de tal xeito postos en relación co carácter da terra, 

do país, que nunca poderán ser totalmente borrados. Son eternos porque non 

poden ser afastados do meio que lles deu orixe. 

Otero Pedrayo converte dona Xohana e don Guindo en personaxes 

lendárias, dignas de lembranza, porque teñen ascendido á categoría de Mitos e, 

con elas, nesa mesma atmosfera, logra incluír todo o mundo que aquelas 

representan. 

mantelo na ordeazón artística, frol podente das arelanzas da aldea. Co ela morrerá unha.caste" 
(OTERO 1935: 61). 
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7.7.4. As rela cións home-muller ou a dialéctica eu-outro / próprio-alleo 

Cumpre tamén analisar outras personaxes femininas na obra de Otero 

Pedrayo que, desde o ponto de vista funcional, xogan o papel de desencadeantes 

da volta á terra dos protagonistas, ao forzá-los á definición. Estas personaxes 

representan a alteridade, o diferente, o oposto, aquilo que fica fóra dos limites (xa 

sexan xeográficos ou individuais) pois através das suas figuras construe-se ese 

conceito do Outro que, como referente de negación, está sempre presente nos 

procesos de auto-recoñecimento402. En certo momento o seu compañeiro 

identifica-as con claridade como diferentes de si, como outras, e iso favorece a 

autoafirmación, a descoberta da identidade persoal que ^o heroi estaba a 
_procurar4o3 

Neste sentido resulta moi interesante estudar como se representa esta 

dialéctica, entre o referente de afirmación e o referente de negación, através das 

parellas formadas por Adrián Solovio e a marquesa de Portocelos e entre Xacobe 

("Vidas non paralelas") e a rusa (designada así, sen nome próprio). 

Estas duas mulleres aparecen caracterizadas como estranxeiras (nun caso 

de xeito óbvio e no outro, no da marquesa, relativamente, pois, ademais das suas 

aoz .<( ) o que unha identidade sexa non pode definirse exclusivamente desde ela mesma 
como se fora unha illa; se queremos comprendela temos que remitirnos a fóra dela. As cousas son 
por elas mesmas pero tamén contra as outras; direi máis, porque son contra as outras poden ser 
elas mesmas" (GONDAR 1993: 17). 

^0' De modo complementar ( e insistindo de novo na idea xa exposta da contínua 
interrelación entre os xéneros na obra deste autor) cumpriria citar neste ponto duas personaxes que 
aparecen nunha das obras teatrais oterianas, a Traxrcomedia da Noite dos Sanros, por seren 
parcialmente coincidentes con esta afirmación. Nesta peza achamos ao protagonista Amaro Silva 
que mantén duas relacións amorosas durante a sua estadia-percurso formativo na Europa, con 
Fraulein Heidenelken, unha muller alemana que estaba a realizar a sua tese doutoral sobre Kant, e 
coa pintora parisina, ainda que de orixe armoricana, Odette. Funcionalmente, estas duas figuras 
son dous banzos no proceso formativo do protagonista: a tranquila e intelectual relación coa 
metódica estudiosa alemá e o pracer sensual coñecido xunto á artista, a formación da mente e a 
aprendizaxe erótica. Con estes dous elementos, xa completada a educación sentimental e 
intelectual do protagonista, este fica xa listo Para voltar a casa e, xa que logo, á Terra ( Sobre esta 
obra e o tema da volta á terra vexa-se MARTINEZ PEREIRO 1988b: 1-2). 
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orixes americanasaoa^ o seu carácter cosmopolita fai que a sua relación coa Galiza 

resulte pouco máis que transitória. 

Dado que entre as duas é Florinda, a marquesa de Portocelos, a que ten 

concitado unha maior atención da crítica, parece lóxico comenzarmos por ela a 

nosa análise. 

Tradicionalmente, a maior parte dos traballos críticos que estudaron 
Arredor de si subliñaron a falta de relevo ou, mesmo, a caréncia de 

funcionalidade da figura da marquesa de Portocelos nesta novela405. Andando 0 

tempo, unha nova valoración foi-se abrindo camiño e asi Quintana e Valcárcel 

sinalaron xa a función ideolóxica desta personaxe no contexto da narración: 

Florinda, a marquesn, simboliza a falsa Europen cosmopolita e 
valeira, e serve como desencadeante da decnntación de Adrián polo 
seu país, isto é, por unha óalicia que si é propiamente europea por 

^ tradición, cultura e historia (QUINTANA/ VALCÁRCEL 1988: 177). 

Outras leituras, seguindo en maior ou menor medida os presupostos da 

crítica feminista, teñen inserido a sua figura dentro dunha teórica dicotomia 

presente en moitas obras de Otero segundo a cal as imaxes de mulléres 

representarian dous polos contrapostos entre os cais gravitarian os protagonistas 

masculinos. Así, neste caso que nos ocupa, a Marquesa apareceria como a imaxe 

do pracer banal, fronte a Dona Maria, a nai, que seria o símbolo do ámor auténtico 
(NOIA 1990: 256). 

Carmen Blanco, na sua análise das figuras femininas de Arredor de si o6, 

sinalou a especial releváncia das mulleres nesta obra ao desempeñaren "unha 

función secundaria pero fundamental, sendo elementos básicos para a evolución 

ideolóxica e vital do protagonista Adrián Solovio" (BLANCO 1995:24). En 

concreto, ao interpretar a figura de Dona Florinda, esta crítica remarca a 

importáncia que a relación con esta muller ten dentro do itinerário formativo do 

404 "A noiva viña de longas terras. De grande cidade e boa caste" (OTERO 1930: 1 15), 
"Gardaba de seus orixes americanos unha beata admiración por Europa" (Ib.:l 16). 

aos Cf.: PEDROSA RUA 1972: 106-]07; CARBALLO CALERO 1975: 666; 
FERNÁNDEZ ROCA 1976: 254; MANEIRO BARREIRO 1979: 154; CASARES 1981: I 11. A 
modo de exemplo vexa-se unha destas opinións: "Frolinda, marquesa de Portocelos, non supón 
outra cousa que unha aventura erótica, tola e cosmopolita; a figura psicolóxica da viuda non carece 
de interés na súa decadencia vital, pero tampouco é funcional en realidade; a liorta con ela sobre 
Galicia e os galegos, que provoca ou apresura a forte reacción de Adrián, ben puidera ter sido con 
outro persoaxe antigalego" (FERNÁNDEZ ROCA 1976: 254). 

a°6 Cf.: BLANCO 1990 e BLANCO 1995: 19-67. 
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protagonista pois-a-marquesa-de Portocelos desempeña unha función fundamental 

na evolución psicolóxica e ideolóxica de Adrián407. Deste xeito, afirma: 

Dentro da estructura da obra, nun primeiro momento, a Mnrquesa 
representa a Europa e vén simbolizar a apertura universalistn e a 
modernidade que Adrián procura. Nestes nspectos e neste primeiro 
estadio pode interpretnrse, sen prexuízos, como un personaxe 
positivo no complexo proceso formativo do protagonista. (... ) Mais, no 
estadio final da estruturn dn novela, n Mnrquesa simboliza o 
cosmopolitismo e a modernidade superficial. Neste sentido funcionn 
como un personnxe negativo que encarnn un cúmulo de contravnlores e 
que se opón aos principios positivos representndos pola figura dn nni. 
E, precisnmente por eses contravalores que encerra, será o detonante 
definitivo na evolución vital de Adrián, tanto no nspecto ideolóxico 
como no sentimental (BLANCO 1995: 59-63). 

A marquesa, de "xenio da Europa" (OTERO 1930: 119), pasa a ser- a 

imaxe do máis baleiro, trivial e turístico europeísmo, de muller "superior", polo 

tanto interesante e culta, pasa a ser retratada como unha muller superficial e 

vulgar, configurando-se, asi, a sua figura como o referente de negación ao que se 

atribuen todos os trazos negativos que o heroi precisa contestar, e superar, para 

dar por rematado o seu proceso de evolución persoal aos 

O detonante concreto da ruptura é o desprezo que a marquesa manifesta 

en relación a Galiza (orixe da sua posición económica e socialao9), o que 

proporciona a Adrián o argumento definitivo para abandonar unha situación 

(sentimental e ideolóxica) sen saída. Este enfrontamento axuda-o tamén na 

resolución do seu conflito interno, ao obrigá-lo a definir-se en relación ao seu 

país. A conciéncia da identidade de Galiza que progresivamente se fora 

desenvolvendo no seu interior desde a morte do seu tio, agroma agora, como un 

pensamento organizado, contrastado coas experiencias europeas, e leva-o a 

desexar o regreso á casa (= nación) para afrontar os novos compromisos. 

ao^ Xa Carvalho Calero apuntara este carácter de novela de aprendizado sentimental ao 
emparentar Arredor de si co Wilhelm Meister de J.W. Goethe ou a óducación sentimental de G. 

Flaubert. (CARVALHO 1982: 127). Un completo estudo de Arredor de si como novela de 

autoformación pode atopar-se en RODRÍGUEZ FONTELA 1996: 217-240. 

408 "No plano ideolóxico, dona Florinda é, finalmente, a cara negativa da novela pois 
representa todo o que nela se rexeita: o cosmopolitismo, o diletantismo, o snobismo, o 
descompromiso, a superficialidade, o antinacionalismo e o antigaleguismo" (BLANCO 1995: 63). 
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Conforme falaba íbanselle dibuxnndo na yalma ó Adrián as feituras 
e os nomes do mapn de Fontán, como as ollara na ngunía do tío 
Bernaldo, e outras cousas das qú il mesmo ►estrnnaba S sentilas 
xurdir en si con tanta forza e esgrevia novidade. Faloú verbns sin 
cálcolo, nin medida, obedecendo o novo poder insospeitndo (OTERO 
1930: 133). 

No despreio de Adrián había tamén unha arela de liberdade, de 
ser outravoltn o ceibe inteleitoal errnnte. (...) Solovio afastábase 
sabendo como mais adinnte reservaba pr'a Frolindn un pouco de 
piedade e unhn lembranza millor. Agora non tiña tempo. Abondáballe 
Ĉo sentimento de se non ter lixado. ( ...) Soilo, respirando libre na 
sistemáteca circulación urbana de Berlín, Solovio escoitaba unha 
chamada (OTERO 1930: 133). 

Resulta interesante a observación que fai Carmen Blanco cando inclue a 

figura da marquesa dentro do ambivalente prototipo feminino de amante, próprio 

da cultura patriarcal (BLANCO 1995: 65). Resulta evidente a relación entre a 

evolución ideolóxica de Adrián e o crecente fastio que experimenta ante dona 

Frolinda, coa progresiva desvalorización e caracterización despectiva que: o 

narrador vai facendo dela. 

Tamén neste aspecto o heroi necesita reafirmar-se fronte ao que estima, 

finalmente, como alleo; das reflexións de Adrián podemos deducir claramente a 

distáncia que estabelece entre o que el agardaria dunha muller que fose o seu 

"amor verdadeiro'^10 (algo profundamente sufincado no seu esquema_de valores) 

e o que procura na relación coa marquesa: unha experiéncia erótica, necesária e 

desexábel, mais en nengun caso interiorizada e asumida como esencial. 

Se descobrir a própria identidade significa: 

(...) remover essa capn aparencial que media entre o eu e o outro, a 
qual, ao mesmo tempo que protege o eu e delimita o seu domínio em 

409 "Estivo fino e cruel botándolle na cara á marquesa como toda a sua riqueza, e nome, 
viñan d'unha limpa caste de calristas galegos. D'elas fixera a marquesa unha patente de corso" (AS 
: 133). 

a^o .^Adrián falaba d'iste xeito como monologueando. C'unha muller amada non houbera 
tido iste lingoaxe nin o feriría tan duramente o desespero e a paixón. (...) O amor, ou pol'o menos 
a posesión da dona elegante e mundana, figurabaa d'un xeito neboento mais necesario no 
programa de Adrián, no que se tiña trazado, entre imitanzas e arelas verdadeiras, pra chegar a 
esculturar seu carauter. Conquerida, ós vinte días d'Alemanis xa a consideraba fora d'il. A 
marquesa iba caindo pro mozo galego na categoría das cousas sobrepasadas, esquencidas" (AS : 
131-132). 
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__ r_elaçao ao .domínio .do outro, torna-os estranhos entre si {I:OPES 
1978: 27), 

resulta evidente que a própria relación entre Adrián e dona Frolinda é un 

bon exemplo desta dialéctica, utilizada para explicitar un proceso de 

autoafirmación. 

A figura de Xacobe de "Vidas non paralelas" apresenta moitos trazos 

coincidentes coa de Adrián ao protagonizaren os dous un proceso intelectual e 

ideolóxico moi semellante. De entrada, ademais de seren ambos cultos fidalgos 

universitários, posuen en comun un xorne reflexivo, unha ánsia de coñecimento 

que os empurra a sair do país para completaren a sua formación e, tamén, unha 

actitude de insatisfacción vital que os fai uns indivíduos atormentados e inquietos. 

Xacobe viaxa polo mundo durante moitos anos e asi vive ou coñece 

diversos lugares de América e Europa mais, finalmente, tamén Antwerpen supón 

para el un ponto de inflexión no seu percurso formativo. Ali é onde, tras moitas 

viaxes, se decata de que está a deixar atrás o tempo da mocidade e que se sente 

profundamente insatisfeito. Como saída á crise decide conxurar a sua soidade: 

O Xacobe pensaba, ^como vóu a pasar o inverno? E decideu a 
aventura do eterno feminino ( l/np: 114). 

A antagonista é unha ignominada médica rusa con quen vai viver nunha 

pequena vila holandesa, apenas, durante un inverno xa que na primavera el 

abandona-a, segundo se nos indica, por mor dun aborto que ela mesma _se 

provoca. 

Aqui radica o ponto de contacto esencial entre esta história e a de Adrián 

coa marquesa de Portocelos: as duas rupturas sentimentais funcionan como factor 

desencadeante da volta á Galiza dos protagonistas. Se no caso que se comentou 

anteriormente a ruptura ten lugar a partir dunha discusión, nesta história o 

detonante é o aborto, un feito que para o protagonista supón unha absoluta 

transgresión dun princípio sagrado e que, tanto desde unha óptica moral como 

social, ile parece inadmisíbel. Aliás, para o heroi, este comportamento resulta 

ainda máis inconcebíbel ao estar decidido e realizado por unha muller pois para 

Xacobe41 ^, como para Otero, as mulleres son o símbolo da permanéncia e do 

vínculo coa terra. 

411 Isto pode-se observar na conversa que Xacobe sostén coa sua médio irmá Frolinda 
cando esta lle consulta sobre se se debe facer monxa ou non (cf. Vnp: I 13). 
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Mais, antes de continuar, semella conveniente revisarmos brevemente as 

poucas liñas que o narrador concede á personaxe da rusa: 

Ela era unhn rusa, recriadn en Pnrís, disimuladora dn sinxelezn de 
bidueyro de raza con todol-os afeites da cultura. Ern tnmén médicn, 
odiaba ós zares e o vodka e tiña encol do Sul ideias románticas e 
desprezativas (...). Puxeron unhn clínica (...). Soilo seus tídoos 
nutorizaban á rusa pra exercer a meiciñn. Eln era n dona e Xacobe un 
axudnnte. (. ..) O Xacobe nfondnba cada día ri un traballo interior, de 
meditnzón. Por primeira vez sentín o espírito do século encnrnndo riun 
ser: a muller con quen vivín, fermosn froita que non mátaba n sede, 
sistemática, con máis afirmaciós que negaciós. A veces asustábno pol
n ferocidade que empregaba nas discusiós i espertnba pol-n noite 
tremando do pesndelo de durmir preto da filosofín centífica 
encoadernndo en brancn pele impasibre (. ..). Na primaveira n rusa 
bulrouse d'il dun xeito qúo rompimento tivo que acontecer deseguida. 
A rusa provocouse un aborto. A cousn según ela non tiña a menor 
importanza. Mnis cnndo o Xacobe Ile volveu a espalda soilo unha triste 
fnciana de vencimento se refrexaba nos espellos dn casa (VNP:114
115). 

Nunha leitura atenta, coidamos que hai duas cuestións que merecen ser 

subliñadas. En primeiro lugar, que ela é o único exemplo de muller universitária, 

e, ainda máis, con exercício activo da sua profesión, que aparece entre todo 0 

amplo abano de personaxes femininas das páxinas de Otero. En segundo lugar, 

através do claro ton pexorativo utilizado na sua descrición, torna-se ainda máis 

evidente, se couber, que no caso de Dona Frolinda, o profundo sexismo que 

subxace no tratamento destas personaxes femininas que poderiamos cualificar de 

"cosmopolitas"4i2. 

O narrador debuxa unha imaxe negativa, chea dos preconceitos 

ideolóxicos próprios do seu xénero e do seu tempo, ao apresentar, 

deliberadamente confundidos, elementos moi diferentes. Trazos como a 

independéncia (tanto vital como de pensamento), a seguridade nas próprias 

opinións, a autosuficiéncia413... son misturados con outros que non teñen por que 

se corresponder con eles, isto é, egoísmo, excesivo racionalismo, insensibilidade. 

412 FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1998: 87. 

413 "Estas mulleres son o trasunto literario dun grupo social que por máis que fose 
pequeno non deixa de ter unha enormísima importancia para nós. Representan as mulleres cultas e 
independentes que naqueles anos comezaban a ter unha certa relevancia, e sobre todo, unha 
conducta pública que chocaría co comportamento tradicional agardado para as persoas do seu 
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Através desta caracterizaciórr pode-se apreciar como, dun xéito moi 

similar ao que acontecia no caso da marquesa, a sua figura se vai configurando 

progresivamente como o referente de negación que a sua parella precisa para 

tomar conciéncia de si e acadar o cume do do seu proceso de evolución persoal. 

Se a marquesa era a imaxe do cosmopolitismo baleiro, da procura dun 

"europeísmo" entendido como hipervaloración do alleo e, á vez, como via de 

fuxida do próprio414 agora, nesta outra história, vemos como através desta muller 

estranxeira se representa o"espírito do século", é dicer, as mudanzas, sociais e de 

valores, que xa se evidéncian en maior medida nos países da Mitteleuropa para 

onde olla o narrador, neste caso, sen a máis mínima admiración. 

O referente de negación é aqui esta Europa onde a modernidade está a 

matar, polo menos en parte, certos valores esenciais (a família e o papel 

tradicional das mulleres, os valores ligados á relixión,...) que o protagonista ( e o 

narrador con el) asume como próprios. O abandono da muller rusa e, con este; a 

renúncia á aventura europea marca o início do camiño de volta ao reencontro 

daqueles valores. Neste sentido, non é casual que un dos primeiros pensamentos á 

sua chegada ao país, teña a ver coa sua meio irmá Frolinda a quen el recomendara 

casar e ficar na aldea: 

Cnndo tomou terra na Cruña, fuxía do reencontro con antigos 
compañeiros que flaneabnn pol-as rúns. Cenou riunhn taberna, envolto 
na nova lediza da fala galega, e deseguida saíu a procurar unha 
tranquilidade interior. Xa nin dubidaba qu'o mellor que fixera na vida 
fora o consello dado ^ Frolinda ( l/NP. 115). 

A primeira visita é para ela pois, ao igual que Dona Maria, a nai de Adrián 

Solovio, Frolinda é a gardadora dos referentes de identidade415: a vida na aldea, a 

casa e a memória dos Vilasantar, a familia como valor esencial... Un mundo 

referencial, tal e como evidéncia a traxectória dos tres fillos lexítimos, sumido 

sexo. (...) este grupo, inexistente ata o momento, non encaixaba nada ben na configuTación social 
das obras oterianas" (FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJLJLIÁN 1998: 88). 

aia Lembre-se a explicación que dá Risco en "Nós, os inadaptados": "Ben crar'o está 
qu'esta precura do lonjano e do exótico viña do odio ao noso qu'atopabamos, con razón ateirgado 
de vulgaridade e de fealdade" (RISCO 1933a: 119). 

ais «Ela estaba feita unha socegada dona, nos ollos a serenidade das sazóns, e a concenza 
da caste fluíndo a través d'ela dos lonxanos orixes á nova agromada dos fillos" (VNP: 115). Unha 

análise desta personaxe pode-se ver no apartado 5.3.7.1. deste mesmo capítulo. 
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nunha profunda crise e que, na opinión de Xacobe, só grácias a ela (en tanto que 

imaxe da tradición) poderá pervivera i 6 

Deste xeito, a constatación do mantimento dos valores tradicionais no 

reduto da casa petrucial é un momento importantísmo deñtro do proceso de 

autoafirmación do heroi, necesário para afrontar o derradeiro chanzo da sua 

procura: a descoberta do seu país. 

O Xacobe, contento, ►unha seguranza por fin nn yalma, deixou a 
casa anterga e sin entrare en Sant-Ingo, dispuxo unha xeira pol-a 
Galiza ( I/np: 115). 

O resto do proceso de Xacobe é totalmente semellante ao que se apresenta 

en Arredor de si. Este doutor adicará o resto dos seus dias á prática da sua 

profisión, á educación do seu sobriño, ao estudo e, sobretodo, ao compromiso con 

Galiza, pois a sua vida converte-se nunha máisa^' das que conforman ese 

"galeguismo calado, que ( ...) é unha das raíces da Galiza futura e a razón da 

fidalguía que pode presentar a Galiza presente" (VNP:I 16). 

Asi pois, a modo de síntese, podemos afirmar que nos dous exemplos 

analisados Otero Pedrayo utiliza a dialéctica eu-outro para representar o proceso 

de autoafirmación dos seus protagonistas. En ambos os dous casos, é a relación 

con unha muller, estranxeira e portadora de valores alleos, a que lle permite 

expresar a alteridade, o referente de negación fronte ao cal se vai reafirmar (e, xa 

que logo, a conformar de maneira definitiva) a identidade dos herois. 

aib "Si tí deixaras a terra, eu tería medo. Pois soilo por tí poderemos os Vilasantar ser 
perdoados algún día" (VNP: 113). ^ 

a^^ Pois Xacobe forma parte do mesmo grupo que Adrián Solovio: "Foise dando conta de 
non ser il soilo na Galiza: unha falanxe dispersa na aparencia, unánime na arela traballaba en 
difrentes Terras da Galiza" (AS 1930: 146): 
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7.7.5. A f amília como metonímia da nación 

Semella unha obviedade afirmar que a utilización da família como motivo 

ou tema literário é un dos tópoi máis repetidos na história da literatura universal. 

Contodo, resulta doado observar o alto grau de relación entre a aparición do tema 

da família e os procesos literários fundacionais, quer dicer, naqueles que se 

inseren nun proxecto máis amplo de afirmación dunha identidade. Non resulta 

estraña esa estreita ligazón entre família e literatura fundacional, dada a relación 

existente entre o conceito de família e os de orixe, identidade, interrelacións 

sociais, etc, quer dicer, que o proxecto nacional se configura a partir dun conxunto 

de valores éticos ligados á família. 

Esta aparece, en princípio, como imaxe dunha orde estabelecida segundo 

uns mecanismos sociais e cunha xerarquia clara. É unha institución que, na 

medida en que o seu funcionamento está codificado por regras ben definidas para 

os seus integrantes, dota o indivíduo dunha "identidade" precisa. Aliás, unha série 

de mecanismos sociais protexen unha xerarquia que, en princípio, resulta 

dificilmente cuestionábel (polo menos, no contexto e no autor que nos ocupa). 

Ao mesmo tempo, as relacións semánticas e simbólicas entre casa e 

família418 resultan evidentes. A casa aparece como "espacio significado" que 

reflicte a família; é o escenário, o espazo onde se move o grupo familiar (sendo, 

asi, usado metonimicamente o termo "casa" en lugar de família419) mais é, tamén, 

de seu, un elemento unitivo con fortes poderes "integradores". 

Segundo Gaston Bachelard420, a casa é un corpo de imaxes que dan ao ser 

humano razóns ou ilusións de estabilidade. En tanto que se imaxina como un "ser 

418 Fernando Aínsa afirma que a orde familiar, identificada cunha casa, constitue unha 
temática constante, case obsesiva, na obra de numerosos autores iberomericanos. Nesas obras, 
"esos 'lugares' y esas 'casas-quintas' donde los 'habitantes' guardan celosamente valores 
amenazados en el exterior, se convierten al nivel del pequeño micro-cosmos que representan, en 
auténticas alegorías del'país secreto"' (AÍNSA 1986: 427). 

419 Lembremos que é frecuente ouvirmos na Galiza: "É da casa do Carpinteiro, dos 
Puga...", no sentido de: "É da família do Carpinteiro, dos Puga... " 

azo A significación fenomenolóxica da casa ter. sido amplamente analisada por este autor. 
En concreto, as ideas que aqui se recollen están tomadas dos capítulos "A casa, do sotáo á 
bufarda" e"Casa e universo" do seu libroA poética do espaço (BACHELARD 1989). 
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concentrado", a casa axuda a integrar a conciéncia de "centro", fundamental na 

estruturación da identidade: 

(...) a casa é o nosso centro do mundo. Ela é, como se diz nmiúde, 
nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos (BACHELARD 1989: 
24). 

(...) qunndo se sonha com a casa nntal, na extrema profundeza do 
devaneio, participa-se desse calor inicial, dessa mntéria bem 
temperada do pnraiso material (BACHELARD 1989: 27). 

É xustamente esta idea a que o narrador expresa através dos pensamentos 

da moza que aparece no capítulo "Tren mixto" incluído en Devalar: 

Pensa no acougo da cociña, na casa pechnda, illó nn noite folgante, 
defensa d'amor e seguranza (Devo%r. 59). 

Ademais, a casa concentra unha série de imaxes dispersas e formaliza un 

aspecto esencial da "xeografia psicolóxica" do indivíduo contemporáneo. Ao seu 

arredor e a partir do centro que procura a vida familiar organizan-se as partes 

individuais (os "eu" de cada integrante), espácio sagrado que pode oferecer unha 

impresión de falsa unidade, asi: 

Desde el °templo" familiar se puede ir descubriendo el resto del 
mundo exterior que nparece ordenndo en función de ese centro: Pnra 
el "nfuern" Ileno de peligros y riesgos, al "caos" exterio_r, se puede 
contraponer la "seguridad" interior (AÍNSA 1986: 423). 

A casa, pois, representa a consciéncia de centro, a estabilidade. É un 

espazo feliz de identidade (ordenado, xerador de confianza...) que se recoñece 

como próprio: é o espazo amado, normalmente ligado á infáncia ou, como di, 

Durand, " a casa é(...) sempre a imagem da intimidade repousante, quer seja 

templo, palácio ou cabana" (DURAND 1989: 169). 

Visto o anterior, non resulta estraño que a expresión de identidade utilice 

este recurso-símil. O símil entre a orde mantida no espácio do fogar e a orde 

social, entre o sentido de pertenza a un espazo ^sico e á nación. 



Carme Fernández Pérez-Sanjulián 

Se-a casa é antiga421 aparece ligada, ademais, á idea de tradición xa que 

nela se materializa o conceito de liña familiar, o legado dos antepasados e, ás 

veces, a pervivéncia dunha orde ancestral. 

Como arquetipo do réxime nocturno das imaxes (DURAND 1989) estas 

casas aparecen, ademais, moi frecuentemente organizadas arredor dunha muller, 

dentro desa idea do axis mundi 12 xa enunciada por numerosos autores. Avoas, 

sobretodo, mais tamén as nais, irmás ou, nalguns casos, outras mulleres da 

família, son as gardadóras deses "templos familiares" ao concitaren en si próprias 

eses princípios de permanéncia, estabilidade, transmisión dos valores familiares... 

. Isto é óbvio no caso de Otero (xa o vimos nun apartado anterior, através da 

figura de Frolinda: a filla ilexítima que fica na casa familiar mantendo, para o 

futuro representado nos seus fillos, a consciéncia de caste), reflectindo-se con 

claridade sempre que descrebe situacións familiares, pense-se en Dona Ramona de 

Os camiños da vida, ou nas figuras de Dona Maria, a nai, e a avoa de Arredor de 

si. Nelas aparece claramente explicitada esa relación metonímica entre casa e 

nación . 

Isto vemo-lo tanto na estrutura como na análise interpretativa das próprias 

personaxes femininas desta novela. A estrutura da novela, como xa ten sido 

repetidamente subliñado423, é basicamente alterna. Até o capítulo X, o narrador 

mantén esta alternáncia424 ao contrapor os capítulos organizados arredor de 

Adrián, ben na sua estadia en España, ben da sua viaxe pola Europa, con aqueles 

outros que se situan na Galiza, centrados na sua família, nomeadamente na 

personaxe de Dona Maria, a nai do protagonista. Deste xeito, a figura da nai 

desempeña unha función moi relevante dentro da novela, segundo Carmen 

Blanco: 

azi Falando da función das grandes casas (do tipo pazo), Bachelard sinala que o" soño da 
choza" que lendariamente se apón ao home primitivo, aparece ligado ao conceito de "refúxio" e 
expandido no "ser vertical" en que unha casa grande, desde o soto ao faiado, permite expresar a 
"topoanálise" representativa dun estamento da sociedade e dun modelo cultural (BACHELARD 

1989). 
a22 Eliade, Durand, Bachelard, etc... renunciamos, dada a perspectiva metodolóxica 

adoptada, a unha aliciante análise de carácter mítico-simbólico que parece solicitar o discurso 

oteriano. 

a23 CARVALHO CALERO 1975: 666; QUINTANANALCÁRCEL 1988: 177; MEJÍA 
RUIZ 1991: 171; BERNÁRDEZ/ ÍNSUA/MILLÁN/REI/ TATO 2001: 88. 

aza "Esta contraposición, ademais de opor, polo xeral, o mundo rural ao urbano, ten 
funcionalidade de cara aos movementos de afastamento versus aproximación que protagoniza 
Adrián Solovio" (BERNÁRDEZ/ ÍNSUA/MILLÁN/REI/TATO 2001: 88). 
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Na súa odisea, o lazo de unión de Adrián con óalicia son as cartas 
da nai e precisamente, na estructura da novela, a nai vai simbolizar n 
Galicia: a nación, que non é outrn cousa que a terra da nai e a terra de 
nacemento (BLANCO 1995: 44). 

A alternáncia estrutural, perfeita mostra da dualidade entre a vontade dé 

universalismo e a valoración conflitiva do próprio na que se move o protagonista 

durante esta parte do seu percurso vital-espacial, rompe-se a partir do capítulo 

XI425. Asi, tras a estadia europea, na medida en que o seu pensamento vai achando 

o camiño que con tanta ansiedade andaba a procurar, o desexo de retorno vai estar 

simbolizado polo regreso á casa petrucial e o acougo xunto da nai, refúxio para a 

meditación e preparación, unha vez definido o seu comprom'iso, para a saída 

definitiva deste protagonista-heroi. 

Ao pouco da sua chegada, nunha das primeiras conversas entre eles, 

Adrián fai-lle unha proposta á nai: -

Agora -dícelle o fillo- comenzarei a ser home. Deixame pasar un 
aniño enteiro na aldea. Despoixn, xa veremos. Parecerache que estou 
matnndo a miña carreirn? Non'o penses. Vou a salvar a miña yalma. 
Despoixa de todo ^non podería vivir trnnquilo, eiquí, na cnsa, c'o 
prodoito das terras" (OTERO 1930: 141). 

Máis adiante, aparece Xacobe, o irmán máis novo, apresentado como 

contraponto da figura de Adrián: o corpo e o espírito, materialismo fronte ao 

idealismo, capitalismo fronte a unha alternativa de futuro para o país que manteña 

uns vínculos co pasado; os dous representan a grande e profunda mudanza que se 

está a producir entre o tempo histórico anterior, simbolizado pola avoa e D. 

Bernaldo, e o presente de decisións que se abre ante eles. De calquer modo, fronte 

ao explícito compromiso de Adrián con Galiza, non hai o máis mínimo interese 

pola parte de Xacobe: 

De camiño Adrián falou dn óaliza, da snlvación do seu magoado 
esprito desque sentiu a presenza inmorrente da Terra. O Xacobe non 
entendía nin quería entender nadn d'aquelo (OTERO 1930: 149). 

Nese momento fai-se explícita a identificación da nai con Galiza: 

azs ^^Esta ruptura de la técnica implica el inicio de integración o de aproximación del 
protagonista a Galicia y del descubrimiento de su identidad por medio de la tierra, de Galicia" 
(MEJÍA RUIZ 1991: 17 I ). 
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O casnmento do Xacobo avencellaba_mais rexo a nai c'o fillo. O
fillo c'n terra (OTERO 1930: 149). 

Por meio da figura da avoa (e, en parte, da de don Bernaldo) apresenta-se 

esa mesma relación metonímica (casa-terra-nación) mais, neste caso, vinculada á 

^idea de estirpe, de identidade ligada á história e á tradición. 

(...) Adrión considerabn o inmenso valeiro que a deixaba aquila 
probe tolleitiña de oitenta e mnis nnos. Pensaba no pasamento de don 
Bernaldo. A óaliza labrega e señoril ainda añudabn [sir. añudada] c'a 
tradición nnterga xa non tiñn representantes nn cnsa (OTERO 1930: 
147). 

Ela é a memória das cousas, quen lle fornece o coñecimento da história do 

país através das suas crónicas orais. Resulta interesante lembrar aqui a reflexión 

de Adrián cando, á volta da viaxe por Europa, escoita os seus relatos: 

Adrión vai recibindo o nlento do século XIX hestoria viva, e baixo 
ela a traxedia de Galiza se Ile vai precisando. iCanta enerxía gastnda 

en valeiro! ^De que Ile servía a Galiza tér a mar, a raza, e o esprito? 
(OTERO 1930: 141). 

No caso de Otero Pedrayo, as casas, nomeadamente os pazos nos que 

viven os seus protagonistas, posuen un claro valor de alegorias da xínea. Os pazos 

aparecen como elemento estruturador e sustentador dos indivíduos, a quen como 

á terra (e á nación) deben gardar fidelidade. 

Se ben este é un elemento que podemos rastear por toda a sua obra, é en 

en Os camiños da vida onde se aprécia este tema en toda a sua plenitude. Nesta 

obra, asistimos á exposición da alternativa redentora que se oferece através da 

idea dunha família sólida (Puga vs Doncos), con valores que se transmiten e se 

pratican, con ideas de sacrificio e austeridade en Dona Ramona ou en Adrián 

Soutelo, que van frutificar despois na figura do sobriño, representante do 

compromiso (co seu pasado e a sua família, e tamén coa sua terra, a aldea en 

concreto, e Galiza, despois). 

Desde o início da novela a descrición das famílias fai-se através dos seus 

pazos. En concreto, a novela abre-se coa apresentación da família máis poderosa 

da zona, através do seu pazo, o pazo da Seara426. Os pazo dos Doncos é debuxado 

como un ser con vida organizada e sólida. A modo de contraste, o autor uitliza o 

°26 Cf. "Os señores da terra": 8-12. 
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mesmo procedimento para expor unha situación absolutamente diferente; por 

meio do retrato do pazo da Pedreira, aparece representada a situación de 

decadéncia económica da família dos Puga, ligada ao abandono nos 

comportamentos e nas actitudes do seu propietario, don Xosé Maria427. Abonda 

con comparar o início da descrición dos dous pazos: 

O dos Doncos era nomeado pazo da Seara. ^ Un dos mi Ilores 
d'aquilas xurisdiciós. O corpo da casa ergueito en fina canteiría, (...). 
Pol-o sul e poente o pazo prantado coma un señor dominaba a larganza 
doas millores terrns do seu patrimonio ("Os señores da terrn": 8). 

Cnlquer que chegnra a Trnsouto fora fidalgo ou labrego, tiña prn 
rir &s cachizas s'entraba pol-a porta do pazo da Pedreira. Os da 
pnrroquia xa non Iles chamaba a atención, pois estaban acostumndos ó 
escanastramento do pazo, S bravo das hortns e das terras ("Os 
señores da terra": 133). 

A"salvación" da família dos Puga, a proprietária deste segundo pazo, vai 

vir da man de Dona Ramona428 que, pouco a pouco, irá recobrando boa parte das 

propiedades do pazo do mesmo xeito que, no outro lado, a desfeita total da família 

dos Doncos fica retratada através da descrición da casa que se pode obter, na parte 

terceira ("O estudante"), através das imaxes que o narrador ou a própria Dona 

Ramona oferecen: 

(...) os Doncos. Vivían como Ingartos n'os conrtiños do poehte a 
Xinoveva e o trenco. (...) Das grnndes salas húmedas, do oco valeiro da 
capela e das coadras viña un cheiro de balor, de tempo morno, 
acugulado, de cousa finad a e comprida. (...) Unha grande fenda corría 
pol-a parede leste do pnzo como n sinal d'unha chispa do ceo ("O 
estudante" : 120-121). 

Na medida en que os habitantes desas casas, as famílias, tomen conciéncia 

da necesidade dun traballo en comun (o que traducido para a nación vén ser un 

proxecto colectivo), dunha necesária organización asi o pazo volverá recuperar, 

polo menos na ideoloxia que sustenta o discurso narrativo, o prestíxio e o poder 

perdidos. 

, 427 Cf. "Os señores da terra": 133-138. 

428 Sobre a personaxe de Dona Ramona vexa-se: ROMERO 1992: 74-76 e FERNÁNDEZ 
PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 78-81.^ 
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_ O_Pnio ben se_.decataba da_siñificación-d'aquila presiña de cnrtos 

que ía cobrar todol-os tres ou catro (...). Siñificabnn os aforros das 

vellas, (...) eran os cartiños das poucas rendas de viño e centeo que 
foran salvadns do nnufrnxio da cnsa polo xenio baril da tía Ramoniña. 
Ela era a dona de todo, a maorazga. E sin egoísmo sabía facer calnr as 
lexítimas nmbiciós de dona prayue o sobriño adequirira unha posición 
e un saber qu'ela non entendía sinón como algo difrente e superior ó 
cativo conceuto do vivir que tiñan os fidnlgos e señoritos de Trasouto 
e de toda a redondeza das parroquias do seu espallndo hourizonte ("O 

estudante": 79-80) (Os subliñados son nosos). 

Asi, Paio Soutelo, cando xa médico ten dúbidas sobre cal debe ser a rota 

futura, submido no conflito da escolla entre o futuro brillante como catedrático en 

Santiago e o casamento cunha "señorita ben" ou o regreso a Trasouto como 

médico rural, opta, finalmente, polo deber que el sente cara ás "velliñas" (a 

família), que aparece estreitamente ligado ao compromiso coa terraaz9 

Mais o tempo pasabn e il non s'nstrevía a dicir rén ^s velliñas.^ 
iEstaban tan ledas! Frolecía a casa, as terras, as espranzas. A 
parroquia de Trasouto locía entre as compañeiras da bocarribeira pol
a limpa infruenza do médico. (...) Cando camiñara sentín que tras d'il 
voltaría a parroquia ás tristeiras horas d'outrotempo: sin médico, sin 
o prestixio mornl da limpa concencia d'aquil mozo. Pecharíase o pazo. 
E do tempo ontigo somentes quednría o presidiario e o noxento bulto 
do Laureano ("O estudnnte": 133) (O subliñndo é noso). 

Non habe'rá outro remedio senón meterse na políticn, inda que sóilo 
sexa pra defender ós peisanos ("O estudante": 130). 

A dicotomia fidalguia real / fidalguia ideal430 é expresada por Otero 

através das histórias das duas famílias viciñas; porén, nun momento de profunda 

mudanza das estruturas sociais e económicas, Otero apresenta estas duas casas

famílias como imaxe non só desa clase, senón da própria nación. 

az9 Coidamos pertinente aplicar aquí o que M. Alzira Seixo di a respeito de vários 
romances portugueses aNarecidos despois do 25 de abril: " É como se tivesse passado de ter 
sentido escrever a terra em vez de escrever sobre a terra: de objecto, utensílio ou ponto de 
referéncia, a terra passou a ser uma espécie de objecto primeiro ou mesmo de sujeito inradiador. 
Escrever a terra é fazer sentir que entre a história que o romance conta e a personagem que a vive 
há uma entidade-suporte (essa mesma terra) que dá o sentido da pulsaçáo da personagem na 
história" (SEIXO 1986:73). 

a3o QUINTANANALCÁRCEL 1988: 67-74. En relación ao tema da fidalguia cf. tamén 
VILLARES 1985: 89-92; BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 107-108. 
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A estratéxia didáctica que aqui utiliza o autor de Trasalba é característica 

da literatura fundacional. Como aqueles escritores dos inícios da literatura 

iberoamericana, ou ainda das primeiras décadas do século XX, como os escritores 

africanos contemporáneos, todos eles empeñados na definición dunha literatura 

nacional, Otero utiliza aquelas formas-temas-elementos que cre axeitados para 

resolver o que el considera os problemas da nación. Coma eles, escritor e persoa 

moi implicada en política, exemplifica através das personaxes ou das situacións o 

que os membros da nación deben facer. O seu é un proxecto claramente didáctico, 

concebido para concienciar o público leitor da necesidade de "salvar" a nacióna3^ 

Neste sentido é importante subliñar que Otero apresenta estas ideas através 

de personaxes recoñecíbeis cos que procura, como os autores americanos coas 

suas histórias sentimentais, a identificación (coas personaxes "positivas" como 

son os herois do tipo Adrián, Paio, Xacobe Vilasantar,...) ou o rexeitamento (coas 

"negativas" como a marquesa de Portocelos, Xacobe Solobio, o Xepe:.) por parte 

do público leitor. 

Non podemos finalizar este apartado sen reflectir minimamente en que a 

exposición do proxecto nacional a partir dun conxunto de valores éticos ligados á 

família como metonímia da nación ten moito a ver co fundo esencialmente 

católico do pensamento de Otero. Resulta evidente que a utilización da idea da 

família como referente de solidez, de estabilidade, de orde ben estruturado 

segundo regras definidas pola sociedade e a tradición, é algo ideolóxico, 

claramente ligado á formación e crenzas relixiosas de Ramón Otero Pedrayo, un 

aspecto central na composición da sua ideoloxia. 

Fixemos referéncia aos valores simbólicos da casa (a casa como 

metonímia da nación e do proxecto político para a sua construción); ora ben, alén 

deses valores, a casa deixa de ser símbolo para ser signo dunha situación social e 

económica. Polo tanto, antes de rematarmos con este apartado cumpre subliñar 

outra función diferente que tamén cumpren as casas que é a de marcaren o estatus 

económico dos seus proprietários. 

431 En "Vidas non paralelas", o pai dos tres protagonistas abandonara a aldea (a terra = o 
deber) o que, segundo a análise do seu fillo Xacobe, orixinou a desgrácia familiar: "Nosa xente 
desligouse dos eidos, meu pai, noso pai, non quería ouvir falar deles, e os eidos, as raíces, ficaron 
tristes. Cecais por aquel pecado veu a sorte doorosa de todos nós" ("Vidas non paralelas", 78: 113). 
Só é através da nova família, ben alicerzada outravolta na casa petrucial, que se pode albiscar un 
futuro prometedor: o fillo de Frolinda e o seu home, o ra^az labrego co que casara, será quen vaia 
herdar a formación-ideas-proxectos do seu tio Xacobe. E, pois, neste rapaz (semellante en moitos 
aspectos a Paio Soutelo) en quen se encarna o futuro, construído entre todos os membros dese 
grupo familiar. 
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As casas-pazos son a marca de distinción social, de clase43'`, ao igual-que

os elementos que os acompañan indefectibelmente: as terras, o xardin, as adegas, 

os móbeis e os elementos decorativos que se atopan no seu interior. En concreto, 

as moblaxes desempeñan a función de marcas suntuárias (ROMERO 1992: 89) 

que reforzan o valor de clase que xa posuen, per se, as próprias casas de onde 

proceden. Isto aprecia-se na fermosa imaxe que aparece en "O fidalgo" onde, por 

médio da imaxe das mobílias que van chegando dos diferentes pazos vendidos 

polo protagonista, aparece reflectida a perda do poder económico da família do 

fidalgo que dá título á história: 

D° Rosina vive e goberna no pazo dn beiramar. Algús pazos fornn 
debullndos, enteiriños, por D. Xohán. Mais il sempre se reserva as 
mobraxes: e da montnna e da ribeira, dos pazos vendidos a disbarate, 
cFiegan retnbros dourados de capelas, leitos taraceados, arcnces de 
fina Iabor, armas antigas, retratos de frades estáticos, de terribres 
señores, de donnsde opulenta beleza coma membrillos outonizos. No 
pnzo de beiramar converxen todol-os ríos d'ascendencia de D. Xohán, 
e D. Xohán no medio dos mobraxes preciosos coida ser dono de todol
os pazos herdados (OTERO 1932: 42). 

Isto resulta moi evidente, tamén, en O mesón dos ermos onde as casas 

sinalan quen son os que detentan o poder económico e social. Para alén das 

significativas mudanzas de propriedade do pazo do Pombeiro, é o mesón, 

demoradamente descrito durante o proceso de construción (cos seus materiais, coa 

cantidade de canteiros que ali traballaron, o grande número de xanelas...) o 

símbolo do poder do novo amo, pois Xepe, o que fora apresentado como o pobre 

rapaz dos Ermos, converteu-se, tras unha espectacular progresión económica 

conseguida mediante procedimentos nada lícitos: comércio de escravos, extorsión, 

asasinatos (do seu patrón, dun sócio,...), empréstimos usurários,... no bicho da 

rexión. 

Dinantes do cerne do vrán a canteiría limpa de pizarra escura, de 
grá branca, erguíase na forma d'unha grande cnsa alongada, con 
moitas e outas portas, chans Iastrados de cortes e curros, 
nrringreirada asegún o correr do camiño no lombo carrasquento, e 
ventoso, rexa coma un castelo, pol'n noite pantástica na soedade (ME: 
75). 

a3z ROMERO 1992: 85-89. 
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A obtención (dito dun xeito máis preciso, a apropriación ilexítima) dos 

bens e do pazo do Pombeiro, marcan o final da preminéncia social da fidalguia e a 

consolidación das novas formas de relación económica: transaccións feitas a base 

de diñeiro líquido, comércio, minas de estaño... Todo isto reflicte as 

transformacións sociais que se estaban a desenvolver no seo da sociedade galega 

da segunda metade do século XIX, cámbios non radicais mais si significativos, 

ligados ás posibilidades de mobilidade social para un certo sector social que, de se 

ter consolidado, poderia ter chegado a criar unha burguesia comercial autóctona. 
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7.8.	 A procura dunha relixiosidade galega: o 
neopriscilianismo 

Non resulta nenguriha novidade afirmar que a relixióna33 cumpre un papel 

fundamental dentro do proxecto nacional de Otero, non en van é un dos elementos 

esenciais na configuración do seu ideosistemaa3a, como se pode apreciar nos seus 

ensaios, artigos e, por suposto (e este é o noso tema) nas personaxes ficcionais que 

aparecen na sua narrativa. 

De revisarmos as suas novelas, salta á vista a repetida aparición dun tipo 

de personaxes eclesiásticas, nomeadamente personificado en sacerdotes, que 

apresentan un compromiso sentimental co país e que, mesmo, nalguns casos, 

posuen un pensamento máis desenvolvido e ideoloxizado en relación á Galiza: 

Don Bernaldo, o tio do protagonista de Arredor de si, Rosende Vilasantar de 

"Vidas non paralelas", Breixo Maceiras de Devalar ou moi principalmente, e 

dotado dun protagonismo absoluto, a figura de Xelmírez. 

a33 Unha análise do pensamento relixioso-teolóxico de Otero pode atopar-se en PÉREZ 
PRIETO 1988: 62-116 e PÉREZ PWETO 2002. Outra abordaxe, esta feita desde a-análise global 
da sua ideoloxia, é a que aparece no capítulo "Unha concepción católica do mundo" en 
QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 48-53. 

asa Segundo J. G. Beramendi, Otero "fai da "concepción católica do mundo" o elemento 
central e dominante da súa ideoloxía. (...) O catolicismo é, xa que logo, a herdanza maior da 
tradición. (...). É tamén a forma óptima de civilización - pasada, presente e futura- a mellor matriz 
so►ial e cultural de entre tódalas posibles". De acordo con isto, un princípio básico do pensamento 
oteriano vai ser: "a unión indisoluble da tradición católica e do ser nacional. (...) Noutras palabras, 
que o catolicismo así entendido debe ser a base da ideoloxía política nacionalista" (BERAMENDI 
1987: 58). Para X. R. Quintana e M. Valcárcel, "sen nengún xénero de dúbidas, o catolicismo 
constitúe o elemento central do pensamento de Otero, o de maior peso específico na configuración 
global do seu ideosistema. ( ...) o catolicismo, en Otero Pedrayo, sitúase como elemento 
caracterizador básico da identidade do ser de Galicia e da tradición galega e europea; como factor 
chave na de_°mición do galeguismo e, en xeral, como un dos riscos centrais do despertar das 
nacionalidades: como o que dá sentido derradeiro á longa marcha cara Deus que é a historia do 
pobo galego; como motivo principal do seu peculiar rexeitamento da modernidade; e, fmalmente, 
como guieiro ético da súa acción pública" (QUINTANA / VALCÁRCEL 1988: 48). Moi 
recentemente, puidemos ler nun artigo de V. Pérez Prieto que: "Galeguismo e cristianismo, 
intimamente vecellados, son as claves da concepción oteriana manifestadas ó longo de toda a súa 
obra, salientando dous fitos fundamentais: o Ensaio histórico sobre a cultura galega e A Romeiría 
de Xelmirez. (...) Otero interpreta o cristianismo como a alma do pobo galego ó longo da súa 
historia" (PÉREZ PRIETO 2002: 568-569). 
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_ Através destas personaxes_ Otero incorpora outra achega_ideolóxica ao 

proceso de conformación dese referente comun nacional. Neste caso, a particular 

visión da espiritualidade galega representada, especialmente, no neopriscilianismo 

que Rosende, en Vidas non paralelas, intenta levar adiante. Unha compoñente 

máis (e para Pedrayo non a menos relevante) dese conxunto de valores que, unido 

a un imaxinário colectivo, serve para nos configurar como nación. Utilizando 

palabras de Chao Rego: 

Entrnmos así no neopriscilianismo ou interese por Prisciliano a 
partir de demandas máis culturais e políticas ca estrictamente 
relixiosas, que se poden substanciar baixo o epígrafe de nocionolismo 
(CHAO RE60 1999: 279). 

Este interese pola figura de Priscilianoa3s viña xa do século XIX, iniciado 

por Benito Vicetto e desenvolvido por Manuel Murguia na sua Historia de 

Galicia, quen o puxo en relación coas suas teses dun primitivo sustrato céltico. 

Asi, o sincretismo priscilianista serve-Ile para asentar a sua tese do druidismo436, 

isto é, a permanéncia na Galiza de elementos relixiosos célticos e das marcas dos 

druídas ou sacerdotes dese povo (CHAO REGO 1999: 279). 

435 O Priscilianismo nasce con vocación populaz fronte ao conceito de xerarquia e 
autoridade relixiosa que, naquela altura, no século IV, se está a desenvolver. Defende a igualdade 
entre laicos e cregos, mais sobretodo reclama a igualdade das mulleres ao proclamar a sua 
participación na litúrxia. Ao mesmo tempo, este movimento, ao pór en destaque o que eran 
valores do mundo rural, achega-se ás pequenas comunidades aldeás, o que explicaria o seu éxito 
na Gallaecia e que o movimento fose adquirindo o carácter dunha revolución social. Para unha 
análise máis profunda da traxectória e o pensamento de Prisciliano, vexa-se CHAO REGO 1999. 

436 Sobre as relacións entre o druidismo e o priscilianismo, segundo Otero, vexan-se as 
pp.54-55 do Ensaio sobre a cultura galega. Esta tese do druidismo é a que Otero recria na historia, 
inserida na Romeiría de Gelmírez, de Gunderedo de Corme (RG: 28-30). Na sua mocidade, fuxiu 
dun cenobio e dedicou-se a predicar "a relixión das augas, das pédras e dos bosques e na outa noite 
vestido de roupas brancas oficiaba nas carballeiras ou ululaba eisorcismos nos areals desertos. Os 
homes amaban, entendían aquiles ridoos conformes á sua natureza fantástica e ceibe, as mulleres 
atolecían i-ensiñábanllos aos nenos. Chegou a conquerire á filla do señor (...) de Traba (...). 
Coroada de follas de carballo, na man a fouce de prata, a rapaza loira e forte fada guerreira era 
como a nova druidesa dos bergantiñáns da ría brava" (RG: 29). Vencido, tendo presenciado 0 
suicídio da sua amante e, tras moitos anos de cadea, convertido nun vello monxe: "Era como 0 
testemoño vivo da revolta da noite e do pecado contra a laboura evanxélica do Sant-Iago, do Sto 
Martiño..." (RG: 30) que, ao pasar, provocaba o desacougo "como o recordo da antiga e neboenta 
concencia da raza oicidental da verde Terra" (RG: 28). Nesta novela tamén é mencionado 
Prisciliano, cf. pp. 129-130. 

O mesmo tema druídico, neste caso utilizado para focar as relacións entre o substrato 
relixioso céltico e o cristianismo como unha espécie de continuum, é o que Otero desenvolve 
através da história das "verdadeiras orixes de Oseira" narradas polo frade exclaustrado no capítulo 
VI da primeira parte de Os camiños da vida (OST: 123-126). 
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Esta visión é herdada pola elite cultural do primeiro terzo do século XX 

posto que 

' Os homes da Xeración Nós, na súa visión romántica de óalicia e de 
exnltación de todo o galnico, chegaron a considerar a Prisciliano coma 
o"prototipo do panteón céltico, lonxe de toda heterodoxia", de tal 
xeito que viron rexurdir nel o"druidismo céltico". Estn idea, reavivnda 
por Portela Vnlladnres e Pedret Casado, chega ata Risco, Castelno e 
Otero Pedrayo. Fronte á postura eclesiásticn, representnda polo 
último pensnmento de A. López Ferreiro, os nacionalistas, na procura 
da reivindicnción dn víctima de Tréveris, chegnn a ver en Prisciliano 0 
nrquetipo representativo dns virtudes da nlma galega e o adaptador 
do celta ó mundo católico (LÓPEZ PEREIRA 1989: 64). 

Non é estraño que apareza naquel tempo (1926) unha obra como Hostia de 

Cotarelo Valledor ou que un autor como Castelao reivindique a figura de 

Prisciliano, desde un ponto de vista nidiamente político, como un elemento máis 

da nosa singularidade, ao considerá-lo o representante da relixiosidade galega. 

(esencialmente heterodoxa) fronte á ortodoxia da doutrina católica propiciada pola 
' ^ igrexa oficiala3^ 

Como é óbvio, tanto a figura de Prisciliano como o priscilianismo, un tema 

no que se mistura a relixiosidade e a afirmación identitária, tiña que interesar por 

forza a un autor como Otero Pedrayo. Vai-lle consagrar moitas páxinas438, entre as 

que cumpre sobrancear o capítulo "Gnose e catolicismo" incluído no seu Ensaio 

sobre a cultura galega. Aqui expón como o Priscilianismo non debe sér 

considerado un episódio máis das loitas relixiosas no tempo das heresias, xa que 

nese movimento latexa un aspecto claramente "étnico": 

43^ "A Galiza do século IV (...) dou a figura estraordinaria de Prisciliano, perseguida por 
enxertar na doutrina católica o sentido panteista do seu país natal e a liberalidade moral dos seus 
coterráns. (...) Os seus discípulos déronlle sepultura na nosa Terra, e a súa doutrina enxendrou 
unha Eirexa separada, onde se cobexaron todol-os galegos. O priscilianismo botou raices tan 
fondas na ahna mística de Galiza que, a pesares das pauliñas dos cregos, o noso pobo aldeán sigue 
sendo heterodoxo. Tivemos, pois, inclusive, unidade relixiosa con caraiterísticas que ainda hoxe 
sobreviven" (CASTELAO 1945: 50-51). Vexa-se tamén CASTELAO 1945: 36. Castelao aventura, 
mesmo, se os ósos venerados en Compostela non serán os do bispo decapitado: "A invención do 
corpo do Apóstolo -^Prisciliano ou Santiago?- fixo da nosa Terra un centro de universalidade" 
(CASTELAO 1945: 51). 

438 Cf. o seu "Prólogo" á Historia de Galrcia (1962), Buenos Aires, Galicia-Nós, 1962
1973, VII. 
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Como explicar d_e outro modo o prolongado apego da heresia? Foi 
tnlvez um movimento de adaptaçáo da religiosidade céltica ao mundo 
católico e nao um ensaio de doutriñas estranhns (ECG: 52). 

Indicámos como no priscilianismo é fundamenta) o seu significado 
como movimento de um povo. (...) os amigos de Prisciliano (...) nao 
formaram um grupo erudito, estando, pelo contrário, apoiados no 
povo, cuja fé sem dúvida de raiz étnicn se elevou, como atiçada 
fogueira, com a notícia do martírio de Tréveris (ECG: 61). 

A sua vida npartada, filosófica, á maneira pitagórica, concilia-se 
naturalmente com outro género de homens superiores próprios da 
raça e do país. Ocorre, de modo inevitável, a poderosa tradiçáo dos 
druídas. (...) Priscilinno, iniciado em artes mágicas, tinha desde início 
uma formaçáo celta, gnlega. E ninda que sinceramente cristáo quis 
adaptar a Galiza e o Ocidente a uma forma de cristianismo mais 
próximo do velho sentimento celta do mundo e do ultramundo e foi 
gnóstico (ECG: 53-54). 

Todos os protestos de Priscilinno voltam-se automáticamente 
contra ele, como se atrás da sua figura de teóÍogo cristáo arrastasse 
o enorme perigo pnnteísta de uma nntiguidnde milenária sempre 
prestes a tornar-se outra vez fecunda, sempre pulsando indomável no 
coraçáo dos povos ocidentais (ECG: 55). 

E Otero conclue: 

Para nós, ho je, o machado de Tréveris nao pretendeu decapitar um 
maniqueu nem um ocultistn: quis degolar as cabeças revivescentes da 
hidra panteísta, e o que pelo menos viveu até o primeiro concílio 
bracarense náo foi o envólucro erudito e orientnl (Ensoio: 55). 

Parn uma consideraçáo histórica da cultura galega, oferece o 
priscilinnismo dois temas esencinis: o de umn carncteriznçáo 
psicológicn e o de uma (iteratura. Quanto ao primeiro nspecto, pós de 
relevo pelo menos algumas determinantes esenciais do carácter 
galego. (...) Quanto ao aspecto literário, (...) os escritos priscilinnistas 
sáo a primeira expressáo literárin do espírito galego (ECG: 62-63). 

Nos textos oterianos, a figura de Prisciliano aparece liberada das 

acusacións de gnóstico e herexe que lle apuxeran escritores anteriores como 

Cernadas e Castro, o cura de Fruíme, López Ferreiro ou o seu contemporáneo 
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Paulino Pedret Casado439; pola contra Otero apresenta-o como o representante dun 

povo, xa dotado de características de seu, que busca adaptar o panteísmo céltico 

na nova relixión dominante en Occidente mediante un dificil compromiso de 

sincretismo teolóxicoaao 

Non é difícil captn-In loita interior que se debía dnr en Otero 
entre fidelidnde e salvagarda dn ortodoxin romnna, e n súa simpatía, 
xamnis ocultada por Prisciliano, véndoo como un símbolo dun 
cristianismo enraizado na terra, un cristinnismo vexetnl (...). A Otero 
atráelle Prisciliano coma o creador dun movemento de adaptación da 
relixiosidade gnlega-celtica é fe cristiá, ou viceversa. (...) ve nel unha 
grnnde figura de Galicia, que tenta fncer un cristinianismo galego, 
aíndn que errnra no intento. Priscilinno é para Otero arquetipo da alma 
galega, que soubo expresar teoloxicamente o espírito galego (PÉREZ 
PRIETO 1988: 84). 

Otero é consciente de onde radica a releváncia da figura de Prisciliano, 

pois relacionando-a coa doutro degolado ilustre, o Mariscal Pedro Pardo de Cela, 

insiste no valor histórico das duas personaxes: 

Ambos se erguem em dois momentos de tránsito histórico. O 
triunfo de um como do outro teria aumentado o poder da Gnlizn no 
mundo (Ensuio: 66). 

`'39 "O priscilianismo non foi pra nosa terra frorazón do noso espírito e ninguén pudo 
probar a sua conexión coa nosa alma racial" (PEDRET CASADO 1933: 58-68). 

^0 O dificil equilíbrio destas duas posturas, o respeito ao discurso da Igrexa e a defensa 
do leitura en clave galega da heterodoxa figura de Prisciliano, aprécia-se claramente nos textos 
onde Otero exalta as figuras dos eclesiásticos galegos relevantes da época medieval. Aparece ali 
unha certa contradición valorativa na que Otero, con toda conciéncia,procura non afondar. 

Cinxindo-nos á sua obra narrativa, pode-se observar un bo exemplo desta problemática 
duplicidade na novela A romeiría de Gelmírez. Aqui o contraste estabelece-se entre as figuras de 
Xelmírez e de Prisciliano (que non aparece mencionado de xeito explícito mais que, obviamente, é 
o referente) En concreto, case no final da novela, cando o prelado compostelán agarda expectante a 
resolución do Papa en relación á sua demanda sobre o Pálio, certas imaxes ]le veñen á mente: 
"Mais un xénio sen dubida malino veu chamado por os pensamentos de Gelmírez. Medraba como 
unha soma, pasaba por o ceo, un íntre figuraba escurecer a Galaxia. Unha soma ca lonxana 
figuranza de home, mais sen cabeza. Un decapitado. Sentiu Gelmírez un correr de palideza encol 
da faciana. Un decapitado. Xa o tiña mirado outras veces nas carballeiras outonisas, as beiras do 
mar arousán, na mesma basílica de Compostela cecáis. Gelmírez pensou na coba de Pedro, na 
capela de "Quo Vadis?", en Gregorio VII e ficou tranquía (sic) ainda que por o fondo do seu 
espíritu espallábanse lembranzas de pobos camiñando, das falas escuitadas de neno nas campías 
esmaltadas de dólmens. E Gelmírez rezaba sen chegar a sentire a mordedela do remordemento e 
afastou a pantasma privada de testa como a un inocente médo de rapas" (RX: 291-292) (Os 
subliñados son nosos). 
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As. duas figuras posuen un potencial simbólico que se torna máis evidente 

ante a secular caréncia de figuras referenciais próprias, transmitidas pola história e 

aprendidas e difundidas pola escola, a literatura ou as representacións artísticas. 

Por iso non é estraño que, entre os eruditos contemporáneos de Otero (coa óbvia 

excepción dos que se movian arredor do Seminário de Estudos Galegos) non 

houbese nengun interese, en concreto, pola revisión da teses priscilianistas44i, 

consideradas excesivamente heterodoxas e que, ademais, vinculaban en demasia 

aquela doutrina co espazo onde se desenvolveu principalmente, isto é, a Gallaecia. 

No fundo da reivindicación priscilianista está, pois, a afirmación dun 

inicial e precursor sentimento patriótico que nas novelas de Otero aparece 

representado, como xa se dixo ao início, através de certas personaxes 

eclesiásticas, especialmente por médio de Rosende Vilasantar de "Vidas non 

paralelas" e Breixo Maceiras de Devalar. 

Rosende Vilasantar é a personaxe onde máis claramente se poden estudar 

as características deste neopriscilianismo oteriano. Este mozo é un prometedor 

seminarista que, a partir dun certo momento, centra as suas inquietudes e a sua 

ánsia de verdade, en facer rexurdir a doutrina de Prisciliano: 

(...) pra facer o verdadeiro cisma d'Oucidente e volver S mundo 
celta sua teoloxía, sua doutrina, e un poder rayolante nn historia. (...) 
estudaba pra qúa lonxann luzada priscilinnista se fixera na ónliza, e 
na Celtia, un mediodía trunfante. (...) Teimnbn con algús rnpnces en 
iniciar un apostolado. A impresa era xigantesca. Nada menos que 
refacer a Historin. ( ...) O Rosendo estudabn os ónosticos con 
npaixoada esforzo procurando refacere a teoloxía do Mártir de 
Tréveris. Pol-o pronto tiña un camiño d'nbondo prn chegar ó curazón 
da xente; ns leendas do agro galego. N'elns latexabn pol-o menos n 
carne do priscilianismo, eran a relixión esterior pr'a xente. Mnis 
adinnte refarínse o pensamento do Mestre ( l/np: 74). 

Antes de comezar a sua prédica pola beiramar, Rosende atravesa Galiza 

para ir saudar a nai: 

Foi d'a pé, pol-os atallos, fnlnndo nas portns ►as vellas, escoitando 
vidas de snntos e leendas de donas encantadas nos cnstros. Tod'n 
Galiza panteísta, gnostecn, misteriosa, figuraba recibir os seu apostol 
snlvndor nn frolecente primaveira ( I/np: 74). 

aai ^•por que motivo novas acusaçóes se erguem hoje contra ele como se erguiam nos 
sombrios dias do processo em que o envolveram?" (Ensaio: 66). ^ 

- 292 



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

A nai fecha-lle as portas dá casa mais, nen ese feito, serve para afastá-lo da 

sua determinación e, asi, co seu pequeno grupo comeza a sua viaxe de apostolado. 

Contodo, antes de se dirixir a ese mundo popular que el considera o seu 

interlocutor natural, pensa que outros (a elite intelectual) deben ser os primeiros 

destinatários da sua mensaxe: 

II, tiñn confianzn nn xente da veirnmar e da montanha, mnis 
dinantes ncordou dirixirse Ss sabios da Galiza. Arqueólogos, 
historiadores, poetns, terían un ensoño prn crinr a nova "Cidade de 
Deus" n nova Galizn dnndo S mundo a fórmula salvndora. O Rosende, 
cnvilnba dispoñer un corpo, unhn eirexa d'escolleitos prn logo ir 
espallando a Doutrina pol-n penitenza i-a predicación. Unhn 
comunidnde pura en cnda terra galegn. (...) Rosende tiñn chea fé como 
en cnnto chegnra a doutrina S curazón do pobo o río da historin 
volvería lenmente ó seu vnl verdndeiro ( t/np: 75). 

A aventura pastoral remata traxicamente co suicídio de Anxelina, a filla do 

seu amigo e protector, o fidalgo Mariño, xa que "a rapaza non poidera resistire ó 

remordimento do crime d'herexía d'ela, e de seu pai" (Vnp: 75). Rosende foxe é 

tolea. Tras pasar tres anos fóra de si, recupera a razón e volve a Santiago ondé, 

tras conseguir o perdón do seu "crime de herexia", se converte en frade. 

Asi pois, apesar das simpatias que o autor sente pola personaxe e polo seu 

pulo evanxelizador, non pode superar a clara contradición aqui plantexada entre 

relixiosidade natural e a fidelidade á ortodóxia católica. Asi, Otero ve-se obrigado 

a relativizar a sua própria proposta ideolóxica, concedendo-Ile no ►onxunto da 

narración, desde o ponto de vista funcional, un mero valor de contraste: o camiño 

que seguiu Rosende na procura das claves da identidade galega foi un camiño 

equivocado, fronte ao "correcto" que segue o seu irmán Xacobe. 

Menos perfilada mais cun significado semellante temos a figura do 

creguiño novo que aparece en Devalar, Breixo Maceiras. Relegado, tamén, a unha 

parróquia das esgrévias terras da montaña, vive imerso nun conflito interior (a 
feaaz"cruel mordedela da alma") producido polas próprias dúbidas en relación coa 

no que se pode adiviñar doadamente a cuestión priscilianista presente noutras 

personaxes: 

Os confesores, algún sabio coengo, formnrían cecóis un conceito 
cativo do crego aldeún tnn pouco dndo ás angueirns pnrroquiós que 

`i42 Cf, OTERO 1935: 1 14. 
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tiña tempo pra sofrir co misterio da Gracia, ca realidade das cinzas 
aaostólicas (De^ 29) (O subliñado é noso). 

Segundo Carme Ríos Panisse, Breixo Maceiras é: 

unha especie de crego priscilianista, resultado da adnptación do 
catolicismo ó"panteísmo" galego, ou o que é o mesmo un "crego" 
verdadeiramente "galego" e"comprometido" co entorno. Isto é o que o 
fai problemático, conflictivo cunhas autoridades eclesiáticas 
centralistas e initdaptadas ó médio (RÍOS PANISSE 1991:540)4a3 

Contodo, a figura onde mellor se aprécia o valor ideolóxico pre

nacionalista destas personaxes é a de Don Bernaldo, o tio de Adrián Solovio 

(Arredor de si). Ainda que o seu modelo de espiritualidade galega non apareza 

directamente relacionado coa idea de priscilianismo senón cos Pais da Igrexa 

seguidores da liña "ortodoxa", coidamos que, no substancial, a idea de fundo é 

moi semellante. 

Don Bernaldo aparece como un cura un tanto rebelde e crítico, 
mais sempre evanxélico e comprometido cos seus valores, doido de 
que a Igrexa non cumpra ca sun misión, profeta fracasado dunha 
óaliza ceibe e gloriosa; en parte pola incomprensión da estructura 
eclesial, pero que non perde a esperanza de que a sua ideal tarefa 
sexa recollida polo seu sobriño, Adrián4^. 

No capítulo IV da novela, o sacerdote, xa enfermo, cavila "sobre dos tres 

grandes momentos críticos da sua vida con estrana lucideza de lús de coba" (As: 

39). Primeiro fora a dúbida ante o tipo de ensino do seminário que lle parecia 

°43 Esta mesma autora engade: "Breixo Maceiras e o franciscano do "tren mixto", 
personaxes que como a relixiosidade galega (outro froito cultural do conceito galego do mundo) 
están á beira da herexía priscilianista, tentados constantemente pola exhuberancia do entorno. 
Estes dous personaxes buscan para o seu problema solucións diferentes: un foxe da realidade 
galega (o frade) e o outro loita por integrarse totalmente nela (Breixo Maceiras)" (RÍOS PANISSE 
1991: 541). En relación a esta segunda afirmación, coidamos necesário facer unha precisión pois, 
se ben a apreciación parece de todo ponto xusta no que atinxe á personaxe de Breixo, non o é tanto 
para a do frade. A razón da fuxida deste (vinte anos antes de que o narrador o atope no tren) parece 

ter máis a ver con causas sentimentais que con problemas de tipo teolóxico: "Do naufraxio d'aquil 
hora apenas ficaba un luar coor laranxa, un són d'augas, un ulido de xasmineiros. (...) D'aquila o 
frade na fermosa noite latexante de inseitos foi operado do mundo, nacéulle na ialma un sendeiriño 
de renunzamento, e desde entón camiñou cos ollos pechados ao verdecer perigoso e ao són os 
ouvidos espaventando as somas cas máns apreixadas no Rosario" (Dev: 58). "O frade dende aquil 
desengano -luar laranxa, falseiro luar do maxinado xardín dos violoncellos- fuxira pra terra de 
pardomonte de Castela" (Dev: 60). 

°^ Homilia de D. Miguel Anxo Araúxo, en Trasalba, con ocasión do cincuenta 
aniversário da publicación desta novela (citado por PÉREZ PRIETO 1988: 97). 
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afastado da verdadeira eséncia da relixión, despois, o seu intento de difundir un 

discurso pastoral máis auténtico e popular, o que vai ser considerado un acto de 

rebeldia por parte das autoridades eclesiásticas. 

Quixen erguer o sentimento cristián de Galiza. Xuntar tod'o 
esforzo dos galegos prn fundar un Reino. Ningún Rei da Terra. A Nosa 
Nnceón somentes presidida por Xesús. 'Voltar a un cristianismo 
sinxelo guindo pol'os grnndes tnumaturgos do bo tempo: San Martiño 
de Dumio, Snn Froitoso, San Rosendo. Unhn naceón toda labrega e 
mariñeira, nemign da riqueza, unha nación que cantara na fermosa 
lingon dos cnmppos, ►a grorin do trnbnllo a grorin de Deus. Tiven esta 
nrela. Prediquei, escribín, avencellei voluntás. Ameazóronme ►n 
pauliña. Chnmábanme tolo os compnñeiros. Nas festns afnstóbnnse de 
mín como si fose un gafo. Hnbín xente que me seguín. Non tiven vnlor. 
Venceú sin loita a oficiñn do Provisornto (As 43). 

Finalmente, presionado pola autoridade eclesial e, tamén, polos rogos do 

seu vello mestre, ve-se obrigado a renunciar ás suas ideas e ao seu labor pastoral, 

tendo-se que retirar á aldea nativa. Contodo, non hai convición nengunha nesta 

abxuración forzada e D. Bernaldo revolta-se internamente cando revive aqueles 

feitos: 

^Porqué, Señor, consintes que a Eirexa non cumpra? (...) pra ter 

pnz nn Eirexn é preciso renunzar S Evanxeo?" (OTERO 1930: 39). 

"Non dubidaba ás veces en considernr nquila sumiseón coma un pecndo 
(As 43). _ 

E por un momento pensa en transmitir-lle ao seu sobriño os papeis que 

garda porque no fondo do seu pensamento latexa unha idea: "esa Galiza está 

disposta pra un pórvir. Chegará." (As: 43). Mais, finalmente, queima-os ante o 

medo de non ser comprendido. 

Non será, pois, grácias aos escritos como o vello crego logre facer 

partícipe ao sobriño da arela redentora, senón por médio do percurso simbólico 

através do mapa da Galiza realizado por Fontán. A releváncia funcional da figura 

de D. Bernaldo é moi grande posto que é el quen transmite a idea da identidade 

diferencial da Galiza (que, dalgun xeito, fora madurada através das suas ideas de 

reforma relixiosa), sendo decisiva a sua intervención para a conversión de Adrián 

ao compromiso co seu país, agora xa identificado através da lección do mapa. 

Desde o ponto de vista ideolóxico estas personaxes moven-se entre a 

apresentación apoloxética dos valores cristiáns e a explicitación dunha certa 
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conciéncia difusa_ de país __que se pode entrever através -deses soños 

heteronacionalistas que son comuns a todos eles 
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7.9. Os protagonistas do proxecto de construción nacional: 
O necesário compromiso 

7.9.1. A formación do heroi: a novela de Otero P edrayo como Bildungsroman 

Ramón Otero Pedrayo exemplifica as suas teses nun tipo moi determinado 

de heroi-modelo que aparece repetidamente definido através das personaxes 

masculinas que protagonizan a sua narrativa. Nas obras de Otero achamos aos 

Adrián Solóbio ou Solóvio, Xacobe Vilasantar, Paio Soutelo (ou o seu tío 

Adrián), Martiño Dumbria ou Pauliños Fontela, uns seres de ficción moi 

semellantes entre si, concebidos como personificacións do discurso ideolóxico do 

autor. 

O±ero configura unha personaxe-tipo claramente definida. Os herois 

protagonistas da sua narrativa apresentan trazos precisos; todos eles aparecen 

representados como seres moi conscientes da importáncia que ten nas suas vidas a 

formación, unha rigorosa preparación intelectual combinada co cultivo da 

sensibilidade e da reflexión. Todos, en maior ou menor medida, son indivíduos 

sabedores de se sentiren diferentes porque viven a sua existéncia de xeito 

problemático, non banal, e precisan dun tempo vital de procura para achar o seu 

lugar no mundo, a sua identidade ou os seus intereses. Son, usando a expresión de 

S. Suleiman, almas que van polo mundo para se coñecer (SULEIMAN 1979). 

De feito poderia-se realizar o esquema do percurso iniciático de cada unha 

das personaxes-herois de Otero Pedrayo da ignoráncia de si ao coñecimento de si 

(aplicando o esquema de VILLEGAS 1976). Neste sentido, resulta evidente que 

unha grande parte do corpusaas narrativo oteriano está caracterizado por 

apresentar o tema da educación ou da formación focado desde o ponto de vista do 

^5 Por exemplo Arredor de si, "Vidas non paralelas", a terceira parte de Os camiños da 

vida ("O estudante"), en Devalar os capítulos centrado nas personaxes de M. Dumbria e P. Fontela 
ou tamén as suas obras en español: Adolescéncia e La vocación de Adrián Silva. Ainda se poderia 
incluir neste grupo, por apresentar trazos coincidentes, "Escrito na néboa". 

- 297 



Carme Fernández Pérez-Sanjulián 

desenvolvimento da persoa do heroi, sendo esta a característica esencial do-xénero 

tradicionalmente denominado Bildungsromanaaó 

Nas obras oterianas ese proceso de autocoñecimento culmina na asunción 

dun compromiso con Galiza, de tinte protonacionalista ou xa directamente 

nacionalista, por parte dos seus protagonistas, convertendo-se esa paulatina toma 

de conciénciaaa^ nun claro recurso didáctico que Otero usa para fixar nos seus 

leitores os elementos chave da ideoloxia que o próprio autor propugna na altura. 

É, xustamente, esa utilización didáctica do motivo literário da formación do heroi 

un trazo comun coas novelas pertencentes a contextos culturais emerxentes ou 

fundacionaisaag convertendo-se, polo tanto, nunha característica máis que permite 

aplicar á narrativa de Otero este cualificativo de fundacional. 

Volvendo aos protagonistas masculinos, aqueles indivíduos complexos son 

o produto dunha cuidadosa formación que, iniciada no fogar polas mulleres da 

família, é completada logo fóra do espazo materno, fundamentalmente, através do 

^6 Entre os caracteres defmidores do xénero poden-se incluir: "a énfase que a narración 
pon na capacidade modeladora e formativa dos acontecementos novelescos. A intriga da historia, o 
anecdótico da mesma, non teñen valor por si mesmos senón en canto constitúen canle de 
desenvovlemento ou maduración persoal. (...) Na consideración pragmática do xénero, o 
Bildungsroman esixe da última entidade unha leitura reflexiva e mediatizada pola ironia propia do 
xénero (RODRÍGUEZ FONTELA 1996: 17). Esta autora, tras revisar as expresións europeas que 
foron usadas para traducir o orixinal termo alemán ("novela de aprendizaxe" e"novela de 
formación"), propón a denominación "novela de autoformación", por considerá-la máis precisa 
(RODRÍGUEZ FONTELA 1996: 51). 

^' Me A. Rodríguez Fontela sinala a significativa presenza da novela de "autoformación" 
na obra dos escritores galegos que, na sua opinión, ten moito a ver "co recíproco proceso de 
alteridade-identidade das áreas hispánicas biculturais. En efecto, a pertenza a dúas culturas no seo 
dunha comundidade e asunción persoal desta dobre identidade colectiva propicia que os autores se 
acollan ás estruturas novelísticas da autoformación, experimentadas como están na expresión dos 
procesos de identidade persoal e na resolución dos conflitos dramáticos que estes implican 
(RODRÍGUEZ FONTELA 1996: 83). 

°48 Onde resulta habitual esta ligazón entre a descrición de procesos formativos e a 
literatura de tese. Renunciamos, xa que logo, a facer unha distinción entre o romance de tese onde 
a personaxe fai o percurso da pasividade á acción porque o suxeito adquire o coñecimento doutra 
verdade obxectiva e totalizante, e o romance de aprendizaxe onde o suxeito "construe" a verdade, 
"unha verdade que non existe nun antes ou nun fóra da realidade vivencial do pro[agonista, nen 
fóra da realidade textual" (SALINAS PORTUGAL 2000: 656). Algunhas referéncias á releváncia 
do tema da formación do heroi nas literaturas emerxentes, en concreto nas literaturas africanas, 
poden-se achar en FERREIRA 1987: 159, LARANJEIRA 1995: 145 e SALINAS PORTUGAL 
2000:652-655. 
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ensino e das viaxes, recibindo nesta étapa a influéncia de figuras masculinas en 

exercício da función de educadoresaa9 

O que o narrador propón para estes herois é unha formación integral onde 

o mozo protagonista debe completar non só os coñecimentos académicos 

necesários para o seu posterior decurso vital (como médico ou ensinante, por 

exemplo), senón que tamén debe adquirir consciéncia da sua identidade (persoal e 

colectiva), asumindo finalmente un necesário compromiso co seu entornoaso 

Através do seu discurso narrativo, Otero Pedrayo alerta, con didáctica 

claridade, sobre a peremptória necesidade de cultura e formación do grupo social, 

na teoria, chamado a ser a clase dirixente do país. 

Esta cuestión fica posta en evidéncia xa en Os camiños da vida, através da 
exposición do contraste entre a nula formación recebida polos fillos 

(nomeadamente, polo morgado) da casa dos Doncosas ^ e o proxecto educativo 

que, desde ben cedo, deseñan para o seu herdeiro Dona Ramona e mais D. Adrián 

(quen, no fundo, considera que o seu fracaso vital tivo moito a ver con non se ter 

adicado a nengunha actividade concretaas2) 

aa9 Sen pretendermos profundizar máis neste aspecto, cumpre subliñar o relativamente 
elevado número de personaxes e► lesiásticas que desempeñan unha función formativa ao longo da 

obra oteriana, tanto nas narracións situadas no século XIX (onde é frecuente a aparición de frades 

exclaustrados no papel de profesores e/ou tutores dos fidalguiños) como das que se desenvolven 

no XX (co exemplo paradigmático de D. Bernaldo, o sacerdote e tio do protagonista de Arredor de 
SI). 

aso ^^Todas estas variantes semánticas que nós observamos na novela lírica de 
autoformación hispánica -rememoración, autoformación estética, cultivo da sensualidade, 
confluencia da identidade colectiva e persoal- veñen a conformar os perfis semántico-fonnais do 
Bildungsroman, o xénero histórico alemán que manifestou con singular tansparencia a capacidade 
autorreflexiva do discurso novelístico. Desde entón o proceso polo que se canaliza a actualización 
desta facultade non deixou de perfeccionarse dentro de constantes canles: interiorización crecente 
da historia narrada por parte do heroe, poetización do discurso novelístico, mitifrcación do 
proceso autoformativo individual, intetectualización e metaficción" (RODRÍGUEZ FONTELA 
1996: 79). 

asi 
No primeiro capítulo da novela, asistimos á conversa entre os fidalgos de Doncos, D. 

Caetano e Dona Xacinta, e o crego da parróquia, D. Xacobe de Castro. A demanda da fidalga dun 
mestre de latin para o fillo provoca o riso no crego tradicionalista: "- E logo, seica teima faguelo 
crego ou frade- i0 maorazgo da casa de Trasouto! Endexamais tal cousa pensara da prudencia de 
Misia Xacinta. As letras sónlle boas pr'os fillos dos probes que non gostan do rabo da aixada e 
queren medrar collidos ás faldras do señorío- iCoitado rapaz! Nado herdeiro e fidalgo pra 
escacharse a testa, estudando- Vostede que estudiou, D. Caetano? Cobrar as rendas, e mandar na 
xente. Non é, meu señor? Pra iso nasceron (...)" "-(...) Deixa o rapáz imiña cousiña, que goce os 
dreitos do seu sangue! (OST: 20). 

as2 Cf. OE: 36-38. 
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Os dous estaban ligados por un amor común ó neno e& Rosalía. E 8s 
vegadas falaban do seu porvir. Cada un trazaba difrentes camiños, e 
todos tiñan por fito un senso preciso de fidalguía (AM: 58). 

De maneira moi singular, Dona Ramona demonstra ter unha clara 

percepción da necesidade que ten o seu grupo de recuperar o liderato na 

sociedade. Ela, que nunca saiu do pazo e que só posue a instrución básica 

fornecida pola nai ou as tias, coida que a nova posición de preeminéncia social vai 

estar directamente relacionada, non tanto co poder dos cartos, senón coa posesión 

dos coñecimentos e a cultura. Deste xeito, Dona Ramona conduce os esforzos do 

grupo familiar a fin de que o sobriño chegue a adquirir: 

Unha posición e un saber qu'ela non entendía sinón como algo 
difrente e superior S cativo conceuto do vivir que tiñnn os fidalgos e 
señoritos de Trasouto e de toda a redondeza das parroquias do seu 
espallado horizonte (OF 80). . 

Para Otero, a educación é esencial de cara á consecución dun futuro 

mellor, tanto no plano persoal como no colectivo e, asi, de maneira reiterada ao 

longo de toda a sua obra, vai propor para os seus protagonistas un modelo 

educativo concebido desde unha óptica liberal: o valor do coñecimento e a 

curiosidade intelectual como chaves para entenderen o mundo, a toleráncia e a 

solidariedade, a necesidade de viaxaren ao estranxeiro (lembremos, nun momento 

onde as viaxes e a difusión das novidades eran moito máis limitadas que na 

actualidade), etc. 

A importáncia da formación intelectual, nomeadamente dunha formación 

universitária na que, ademais, se prestase unha atención especial ao estudo da 

Galiza e ás disciplinas mais directamente relacionadas coa sua história, cultura, 

etc, é un elemento fundamental para Otero que podemos rastear tanto através da 

descrición que fai da formación deses herois ideais como nos seus textos de tipo 

ensaístico. Por exemplo, en "As sombras nais"as3 Otero Pedrayo reflicte sobre o 

tipo de formación académica predominante entre os homes do XIX en Galiza. 

Segundo el expón, moitos dos intelectuais que logo tiveron un papel relevante 

formaron-se en institucións ligadas á Igrexa ou nunha Universidade ainda non 

libre da influéncia daquela, pois "a universidade antiga estaba toda penetrada pol

ass En Nós, 67, 1929, 122-123. 
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o esprito do craustro" (Ib.: 123), con todo o que isto, na altura, supuña de falta de 

apertura a novas ideas e métodos: "Abonda lembrar o famoso coarto dos libros 

defendidos e a severa críteca das costumes e doutrinas" (Ib.: 123). A Universidade 

do Estado, a institución laica, non foi quen de criar un modelo intelectual 

alternativo e este "foi un dos grandes males impedidores do nascimento d'unha 

caste direitiva" (Ib.: 123). Mais a situación no presente histórico no que escrebe o 

autor permite-lle rematar o artigo cunha afirmación de optimismo cara o futuro: 

Agora o novo rumbo dn Universidnde ►as suas istituciós de 
colaboraceón e vivir integral está en camiño de formar unha minoría 
cnrnuterizada pr'n direuceón e todol'os que apenas fumos moldeados 
pol'o floxo vivir universitario ollamos o novo esprito como unha 
snlvadora esprnnzn (Ib.: 123) (O subliñado é noso). 

O autor subliña aqui a importáncia doutro tipo de institucións ou 

actividades coas que tanto el como o grupo galeguista esperan poder chegar^ a 

encher o baleiro formativo existente na Galiza (como o Seminário de estudos 

Galegos, por exemplo) e ser quen de formaren esa nova eliteasa dirixente, 

coñecedora e comprometida coa realidade do seu país e disposta a traballar polo 

seu futuro, que Otero esboza nas personaxes de Martiño Dumbría e Pauliños 

Fontela que aparecen en Devalarass. Neste sentido, resulta pertinente lembrar^ as 

palabras de R. Carvalho Calero sobre esta novela: " 

(...) eu tenho sempre indicndo que os que trabalhámos no Seminário 
de Estudos óalegos achamo-nos representados por duas figurns desta 
obrn: Mnrtinho Dumbría e Paulinhos Fontela, que som rapazes crindos 
poln imaginaçom de Otero, que em certo modo nos idealizam n nós 
mesmos; o que terínmos querido ser era aquilo, dous rapnzes que, 
cultivnndo diversas disciplinas, chegam a libertar-se dn códea imposta 
por umha educnçom exotizante, e a consagrnrse ao seu país 
(CARVALHO CALERO 1990: 194195). 

`i54 Sobre o conceito de elite nos autores da época Nós, cf.. tamén VILLARES 198s: 92-93. 

ass CARVALHO CALERO 1975: 666-667; CARVALHO CALERO 1982: 123. 
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^ Asi pois, recollendo a parte final do texto de Carvalhó; podemos concluir 

que a necesidade dunha formación entendida desde presupostos liberais (cf. os 

princípios e valores que D. Adrián transmite ao sobriño ou tamén Xacobe 

Vilasantar ao seu), con consciéncia da existéncia do país e da sua cultura e, ao 

tempo, aberta ao mundo exterior e á integración das experiéncias obtidas no 

estranxeiro (cf. as experiéncias cosmopolitas de D. Adrián Soutelo, Xacobe 

Vilasantar e as máis demoradamente descritas ainda de Adrián Solóvio), é un dos 

eixos ideolóxicos que o autor apresenta unha e outra vez entre as liñas do seu 

discurso. 

A demorada descrición dos percursos formativos dos herois oterianos e, xa 

que logo, a explicitación do proceso de conformación da personalidade-ideoloxia 

nestes, ten a ver coa importáncia que o autor concede, metonimicamente, á 

expansión dese mesmo proceso educativo ao conxunto da sociedade ou, polo 

menos, ao sector que pode ter acceso a ela. O seu é un discurso nacional 

organizador, directamente dirixido a esa elite social que poderia conducir e 

impulsar o desenvolvimento da nación. 
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7.9.2. A viaxe iniciática dentro da novela de formación 

Continuando coa pescuda dos elementos temáticos que, segundo a nosa 

leitura, Otero utiliza para introducir o seu discurso didáctico de construción 

nacional, e en estreita relación co apartado anterior, cumpre agora revisar 

brevemente un motivo de aparición moi frecuente na obra deste autor: o tema da 

viaxe iniciática. 

Á hora de analisar o motivo da viaxe como proceso de autoformación, 

seguindo un dos modelos máis recórrentes dentro do Bildungsroman (onde o 

indivíduo sae polo mundo para se coñecer nunha dialéctica de enfrontamento 
directo do eu co mundo), sempre se exemplifica coa viaxe de Adrián Solóvio, o 
protagonista de Arredor de si. É claro que toda esta novela é un perfeito exemplo 

de desenvolvimento deste motivo literárioasó (que, á sua vez, é chave estruturante 

da novela) pois o protagonista, tras unha traxectória de indefinicións, dúbidas e 

procura (representada por medio dunha viaxe no espazo que é tamén unha viaxe 

interior), acada a resposta na sua identificación con Galiza. No final desta novela 

o narrador afirma: 

Por Galiza e na Galiza ern Adrián europeo e prnnetnrio. Xa podía 
dirixir suas frechas a un fito. Foi obra leda e rápeda como tod'a 
liberación. Fixoa pol'a meditación apaixoadn servida pol'a esprencia 
dos ensayos fracasados, e pol'a amorosa descoberta da terra. Mnis 
adiante Solovio comaracíase en lembrar sin propósito pedagóxico, 
como exempro e enseño pr'os mais, ns etapns do seu itinerario da 
perfeución (AS 150) (O subliñado é noso). 

A viaxe de Adrián Solovio na procura dun sentido para a sua existéncia 

sobarda o plano do estritamente individual para asumir un significado 

globalizador (tal e como foi subliñado polos seus contemporáneosas'), de modo 

ase Un estudo exaustivo sobre Arredor de si como novela de autofonnación pode achar-se 
en RODRÍGUEZ FONTELA 1996: 215-240. Sobre este aspecto cf. MARTÍNEZ PEREIRO 1987 
e 1988b; GUTIÉRREZ IZQUIERDO 1988; MATO FONDO 1998: 49-53. 

4S7 "Ora, o probrema é coma sendo com'eramos e como somos, individualistas, 
inadaptados, antisociás, antigregarios, introvertidos, poidemos vir parar n-unha cousa que semella 
tan cotián e gregaria, coma é o nacionalismo galego, que na esencia é a afim^anza teimosa e forte 
da grei galega. A resposta está dada, moito millor do qu'eu poidera facelo, por Ramón Otero 
Pedrayo na sua novela Arredor de si. 
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que á sua aprendizaxe estende-se ao conxunto-dunha colectividade458. En.palabras 

de Miguel Mato, o 

valor simbólico e testemuñal da novela está dirixido tamén aos 
coetáneos de Otero, non só no pequeno grupo ourensán, nunhn época 
que polas súas carácterísticns ten moito de iniciática para aquela 
xeración que na políticn e na culturn, con frecuencin en ambas, 
descobren unha realidade históricn e un camiño de renlización personl. 
Arredor de s;, pois representativn da conciencia dunha xeración, é 
tamén o relato que representa o sentido iniciático gnlego no camiño 
carn á recupernción dn identidnde (MATO FONDO 1998: 51). 

Mais a utilización deste motivo da viaxe, con valor de iniciación e/ou 

formación, non se circunscrebe a esta novela senón que aparece constantemente 

ao longo de toda a obra narrativa do autor de Trasalba. Para facermos unha breve 

revisión do desenvolvimento deste tema, comezaremos polo conto "Dona Xohana 

e don Guindo", incluído no seu libro de narracións Contos do camiño e da rúa 

(1932): 

Mira rapás, xa es un home e convén que vnias coñecendo ós 
pnrentes e que t'afagas á camiñar pol-o mundo (CCR. 99). 

Estas palabras do pai do protagonista-narrador funcionan como elemento 

introdutor, da história e do próprio tema da viaxe, unha viaxe através da Galiza, 

xustificada pola necesidade de reforzar os vellos vínculos familiares algo esvaídos 

por mor do tempo. En consecuéncia, esta vai ser unha viaxe de descoberta e 

aprendizado pois apresenta-se como un percorrido na procura do coñecimento, por 

unha parte, das realidades externas (o que vén ser a Galiza enteira) e, por outra, do 

mundo interno do protagonista (o seu proceso de maduración persoal). Contodo, 

nas palabras do vello fidalgo aprécia-se a necesidade de non perder esa conciéncia 

de clase, sinalada através das relacións familiares, que, hipoteticamente, poderán 

facer perviver por máis tempo ese mundo. 

Arredor de si, mais qu'unha novela, é a autobiografia non d'un soilo home, senón d'un 
agrupamento, case d'unha geración. É a autobiografía do cenáculo do autor ao qu'eu pertencín 
tamén" (RISCO 1933a: 122). 

458 Falando da Traxicomedia da Noite dos Santos, Martínez Pereiro afirma que esta obra 
"ocupa, dentro da dramatúrxia oteriana, o mesmo papel central con relación ao nóstos, á volta á 
Pátria, que Arredor de si". A pesar dos 29 anos de distáncia entre eles, "esta novela e aquel texto 
dramático son os que mellor ( máis artisticamente) reflexan tanto unha história intelectual e moral 
como unha aventura e problemática ideoloxia nacionais; os que mellor fornecen o exemplum 
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A partir de aquí comeza o percorrido pola Galiza ao tempo que se fan 

visitas aos pazos onde moran os parentes. A acción sitúase no século XIX e, 

apesar das constantes referéncias históricas que o próprio narrador nos oferece, 

resulta un tanto diflcil concretar exactamente o marco temporal deste conto polas 

relativas imprecisións daquelasas9 

Ao final do conto o protagonista narra como, os feitos ocorridos á sua 

chegada a Santiago significaron o final dun tempo: "o mundo da miña mocidade 

caieu co estrondo das froitas maduras do pomar" (CCR: 114). Neste sentido, a 

viaxe é tamén temporal porque eses meses serviron como transición entre o 

mundo do Antigo Réxime, no que o rapaz se formara, e un novo sistema que o 

protagonista-narrador autodiexético deixa entrever sen entusiasmo. 

A viaxe formativa foi completa pois coñeceu as suas orixes, identificou-se 

coa sua clase, constatou a sua decadéncia e, mesmo, aprendeu que, de pretender 

perviver como grupo social influínte, moitos serian os cámbios que a fidalguia 

teria que afrontar (cf. 6.7.3). 

Outra viaxe relevante, de valor ideolóxico ben diferente, é a que realizan a 

Carral D. Adrián e Paio Soutelo na terceira parte de Os camiños da vida. 

Toda esta última parte da novela, desde o próprio título ( "O estudante") até 

o contido, apresenta un forte carácter de novela de formación, dada a presenza da . 

figura dun educador, que transmite o que sabe na procura dunha formación '^• 

integral do seu pupilo, e dun discípulo que bebe do saber e experiéncia do seu 

mestre. O relato xira arredor do proceso de formación académica, 

indiscutibelmente ligado ao de maduración persoal e ideolóxica. É neste ponto, en 

especial, onde a figura do tio Adrián adquire unha singular releváncia pois el vai 

ser quen lle transmita unha série de valores que van axudar a configurar o seu 

carácter: sensibilidade, romantismo, amor pola liberdade, solidariedade,... ademais 

dunha formación ideolóxica, de carácter liberal-progresista e provincialista, que 

servirá para definir a liña de actuación do Paio adulto. 

dunha experiéncia individual, extrapolábel ao grupo e á colectividade" (MARTINEZ PEREIRO 

1988b: 1). 

a59 O máis lóxico é pensar que a acción se desenvolve entre a primavera e o outono de 

1835, xa que na visita ao abade de San Mamede se alude á época da Guerra Carlista (de 1834 en 

adiante) e no capítulo final fala-se da expulsión dos frades dos claustros (Desamortización de 

1835). Deste xeito cumpriría interpretar a referéncia ao fechamento dos Colexios composteláns 

(1845) como unha leve incoeréncia que non interfire de maneira grave na leitura global do relato. 
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É estrano -cavildbá= á►or^ zá -métidó- n^ tr^6Ĉllo de médico 
d'aldeia sinto rexurdir en mín moitas das ideas do meu pobre tío 
Adrión. Seu Sant-Iago non era somentes a cidade das eirexas e dos 
estudantes. Tiña un dobre ser: romántico e S tempo dóno n'un porvir. 
Alí se criaró a xeneración que salvará o nome de Galiza (OF 133). 

En concreto, a visita que realizan a Carral os dous protagonistas é un bo 

exemplo do labor edĈcativo desenvolvido pola personaxe de Adrián Soutelo posto 

que, através deste motivo, o autor incide máis unha vez no tema da aprendizaxe da 

história (persoal e nacional) asi como na iniciación ás claves ideolóxicas que van 

sustentar a ideoloxia pre-galeguista do protagonista en formación. 

Centrando-nos xa en " O estudante", o dia anterior ao suicídio de D. 

Adrián, tio e sobriño realizan unha pequena viaxe que habia moito tempo tiñan 

proxectada: a rota da frustrada revolución de 1846: 

Ista éche a estrada mais doorosn de Galiza. Unha via de 

sofrimento (OE 106). 

Santiago, SigĈeiro, Ordes, O Mesón do Vento e, por fin, o cemitério de 

San Estevo de Paleo, onde están soterrados os militares fusilados, aqueles que, 

ben cedo, receberon o sobrenome de Mártires de Carral. Durante esta viaxe, 

definida por M. Romero como un "andar histórico espacial que é preciso gardar 

na memória para construír a história do país" (ROMERO 1992: 99), o vello 

fidalgo transmite ao seu sobriño a que vai ser a sua derradeira lección. 

Un valor funcional semellante posuen as rotas urbanas por Santiago que o 

protagonista realiza guiado polo seu tío, nomeadamente o paseo polo bosque de 

San Lourenzo (OE: 41-43). Durante estes paseos, dos lábios de D. Adrián xorde a 

evocación daqueles feitos históricos relevantes na configuración dunha história 

própria (aqui é o banquete de Conxo celebrado en 1854 e os seus protagonistas: 

Aguirre e Pondal) e que precisaban ser descobertos pois, no presente da história (o 

mesmo que no da recepción), eran praticamente descoñecidos: 

Eu, indn que figuro vivir lonxe do mundo, encobado en vida, seiche 
apañar as verdadeiras arelas da Galiza. Son ben poucas as que locen a 
lús do día. Vouche a contar (OE' 42) (O subliñado é noso). 

A función de educador do espírito, de iniciador do sobriño na conciéncia 

de ser galego, está a piques de rematar posto que este xa é un adulto e debe 
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continuar aprendendo sóabo Mais outra vez, a voz narradora insiste en ideas que 

son verdadeiras liñas-forza que atravesan a novela: o problema de Galiza é 

compartido por moitas outras nacións europeas, o papel da língua é chave en 

calquer movimento de reivindicación nacional, é necesário criar o conceito de 

identidade nacional ("porque has saber, meu filló que somos un pobo" [OE: 98]) 

e, por último, apresenta-se a Santiago como o centro simbólico de Galizaaói 

Agorn mesmo, ri ista .Europa que se gnba de ser tan culta hni moitns 
razas que sofren baixo n tiranin estranxeira. Pensnrínse qú están 
mortas si non falara a sun ialmn nos versos d'algús poetas. A probe 
Galizn aldraxadn por todos salvaráse cando ncerte n ser ergueita pol
ns palabras d'un bardo. Eu sospeito que aquil mozo, qú é da terra de 
Bergantiños fará algo pol-a nosa ( íngoa esquencidn. E sobre todo ol-o 
sentimento da pntria. Olla para ise Sant-Iaao. Poida que c'o temeo 
sexn unhn verdadeira cnpidal. Agora xa irás adeprendendo o que é 
(OF 43) (Os subliñndos son nosos). -

Esas viaxes formativas foron, en moitos casos, unha viaxe desacougada na 

procura da identidade, certamente, mais tamén significaron procura do 

coñecimento en sentido amplo, un modo de satisfacer esa perpétua curiosidade 

intelectual que, para Otero, era imprescindíbel nunha persoa reflexiva. Neste 

sentido, de seguirmos a suxestiva indicación de Carlos P. Martínez Pereiro en 

relación a Arredor de si, estas outras viaxes descritas na narrativa oteriana poden 

ser lidas, tamén, como "unha espécie de elóxio da inquietude"a6z 

460 Tamén en Adolescéncia aparece este tema, pois o pai do protagonista, xa mortalmente 
enfermo e levado por "un afán romántico de despedida e iniciación para el hijo" (AD: 171), 
agasalla-o cunha viaxe por Galiza como prémio por ter rematado o Bacharelato. Citan-se algunhas 
das escalas desa pequena viaxe: Redondela, Pontevedra, Padrón, Santiago e A Coruña. "En seis 
días José Ramón alcanzó un grado doctoral en el amor y sentimiento de Galicia. Aquellos libros 
gallegos del despacho de Valverde tenían amplia correspondencia en el mundo" (AD: 164). "Con 
sorpresa percibía que la desconocida Compostela le despertaba recuerdos como si su alma hubiera 
alguna vez habitado en la ciudad donde los anhelos oscuros o expresados de Galicia encuentran su 
plenitud completa" (AD: 169). 

Outra viaxe iniciática é a que realiza o seminarista Adrián Silva ao pazo da Cuqueira en 
La vocación de Adrián Silva. Nese deslocamento da vila (Ourense) ao mundo rural, do espazo 
fechado do Seminário á vida real, o adolescente vai coñecer e enfrontar-se a paixóns aúténticas, até 
daquela apenas entrevistas en libros ou sermóns. O tema substancial da novela é o doloroso 
tránsito desde a inocéncia adolescente ao coñecimento da complexidade do mundo, o que nos situa 
de novo ante un Bildungsroman. 

ab^ Cf. o capítulo 6.3, en concreto as páxinas relativas á función que a cidade de Santiago 
posue dentro do discurso namativo oteriano. 

aóz ^, (...) cando a relación entre personaxes como D. Bernaldo e Adrián Solóvio amostran 
unha sociedade campesiña en descomposición (sendo substituída por un incipiente pero claro 
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Na rriédida eri que Otero está a deseñar literariamente-o-conceito de-Galiza_ _ 

como nación, nos seus textos narrativos (através das viaxes, referéncias espaciais, 

lugares de procedéncia ou destino das personaxes) configuran-se uns espazos, 

unhas rotas e perfis que unha e outra vez van delimitando un território-mapa 

imaxinário; as suas personaxes percorren a nación unha e outra vez (o fidalguiño 

de "Dona Xohana e D. Guindo", Xacobe Vilasantar ou Adrián Solóvio á sua volta 

do estranxeiro...) e, en todos os casos, esa viaxe chega a Santiago que se constitue, 

asi, en centro espiritual que se reclama centro político, o eixo dunha nación que 

ainda non é percibida como tal polos seus integrantesaó3 

Compostela, cidade ecuménica, remate do Camiño de Santiago e lugar de 

confluéncia de todas as culturas da Europa, oferece unha perfeita imaxe do 

internacionalismo e europeísmo que, tanto Otero como o seu grupo xeracional, 

proclaman para a Galiza. Por isto, Santiago é tamén o lugar onde, finalmente, 

confluen os seus herois nacionalistas ou protonacionalistas, todos os Paio, 

Martiño, Adrián, Pauliños, Xacobe... que, nesta cidade acaban de estruturar o seu 

pensamento e definen o que será o seu compromiso para o futuro. 

desenvolvimento do capitalismo), onde o primeiro garda, sen embargo, memória dos valores 
psicolóxicos que Ile transmitiron os seus pais e avós, mentres a xeración filla da de D. Bernaldo 
nace nun momento en que os pais xa non son quen de transmitir máis que incerteza e, 
especialmente, inquietude e desconcerto" (MARTÍNEZ PEREIRO 1987: 83). 

463 Franco Moretti, falando da novela de formación europea e referindo-se ao percorrido 
dos herois nas novelas ambientadas na Alemaña e Itália ( Estados-nación non consolidados), di: "la 
ausencia de un claro centro nacional provoca una especie de vagabundeo indeciso ^ue es 
también, no obstante, un modo de "unificar" una nación que aún no existe" (MORETTI 2001: 64). 
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7.9.3. Os herois protagonistas como modelos de referéncia ética 

No início deste capítulo afirmámos que Ramón Otero Pedrayo utiliza para 

exemplificar as suas teses un tipo moi determinado de heroi-modelo que aparece 

repetidamente definido através das personaxes masculinas que protagonizan a sua 

narrativa e, asi, revisámos as características principais dos procesos de formación 

destas personaxes, no substancial, moi semellantes entre si. 

Outro. elemento comun a todos estes herois é que, a partir do momento en 

que se conceptualizan a si próprios como galegos, asumen tamén a necesidade de 

se comprometer activamente con Galiza. Estes herois transforman-se en seres 

conscientes da sua utilidade (deben traballar polo país ou, mesmo, ficar na aldea 

nativa, devolvendo algo do que receberonaóa) dotados dunha clara potencialidade 

didáctica (poden ensinar simplesmente co seu exemplo ou desenvolveren un 

apostolado máis comprometido, amosando o camiño a outrosabs) e, xa que logo, 

renovadora, por se teren convertido, segundo a opinión de Otero, en referentes 

éticosaóó dunha sociedade moi necesitada de modelos como o que eles 

representan. 

Este compromiso ético co país, se ben posue de seu unha dimensión social 

e pública, só nalguns casos se traduce nun traballo político explícito. Asi, através 

da leitura de Os camiños da vida sabemos dos plantexamentos provincialistas que 

defendian tanto, o capitán D. António Soutelo, morto heroicamente na revolución 

a^4 Paio Soutelo pensa: "O porvir? Trasouto. Reformar a parroquia, alomear os probes 
celebros dos peisanos, ganar cartiños en todo o país pra erguer a casa. Facer tamén un apostolado 
médico. Bén. Era un bó fillo e un agradecido ► probe terriña onde nacera" (OE: 96). "Non haberá 
outro remedio senón meterse na política, inda que soilo sexa pra defender ós peisanos" (OE: 130). 

abs No relato de "A sirena", o fidalgo da Mirtéira, no discurso de apresentación da sua 
muller á vila, conta como a coñeceu nun impreciso país nórdico: "(...) ó falarlle e procurala 
pensaba n-ista probe terra de Galicia. Éu quíxena redimir da sua miseria moral mais pra elo non 
tiña forzas. (.. .) Entr'os dous daremosvos a forza d'un novo vivir. Guiaremos e-aconsellarémos ó 
labrego ie ( sic) mariñeiro, teimaremos ceibar á vila das más costumes noxentas i-envilecedoras". 
Logo o narrador engade: "Os señores da Mirteira baixan i-ensiñan sports novos, fán e dirixen 
escolas, tran conferenciantes, aconsellan outros tipos de vivenda, imprimen seu ronsel nos 
mariñeiros e nas industrias do mar e do agro" (CCR: 17). 

a^ "Cando camiñara [Paio Soutelo] sentía que tras d'il voltaría a parroquia ás tristeiras 
horas d'outrotempo: sin médico, sin o prestixio moral da limpa concencia d'aquil mozo" ("O 
estudante": 133). 
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• 46a • •de 1846a6^ ̂  como o seu trmán D. Adrián , un tdeário-provtncialista- que é 

apresentado polo autor como un claro antecedente ideolóxico do nacionalismo que 

o próprio Otero propugna no tempo da escrita da novela. 

Tamén, o relato "A sirena", incluído en Contos do camiño e da rúa, fecha

coa notícia de que un grupo de activos mozos da vila queren propor ao fidalgo da 

Mirteira como deputadoa69 ou, moi especialmente, a referéncia ao labor político 

pode-se sobreentender no implícito compromiso galeguista asumido por Adrián 

Solóvio nas últimas liñas de Arredor de si: 

(...) Adrión pensaba ser o tipo d'unha xeneración e con optimismo 
coidaba que no mesmo inverno outros galegos, todol'os ben 
intenzoados, todol'os que pensaran con lealdade, chegarían a sua 
libernción qu'era a liberación da Galiza en ben da Europa, do mundo e 
do Espírito Inmorredoiro. • 

Eiquí remata o primeiro, longo e tróxico estadio do vivir d'Adrián 
Solovio. A súa vida dend'ngora identifícase c'a vida dn Galiza (AS 
152-153). 

A descrición desta progresiva asunción do "deber co país" culmina en 

Devalar onde o narrador dá conta do proceso de reflexión que leva a Martiño 

Dumbria, unha das personaxes principais que circulan polas páxinas desta novela, 

a unha explícita profisión de fe galeguista. No capítulo VI de Devalar, titulado "O 

ab' Cf. o capítulo "O scherzo da Heróica" (AM: 33-44). Neste capítulo, através da voz de 
D. Adrián Soutelo, convertido en narrador autodiexético, asistimos á descrición do levantamento 
de Solís en Lugo e os sucesos posteriores até a derrota e posterior represión dos sublevados. O 
narrador relata: "O comité civil, arelante d'unha Galicia ceibe, soupo transformar o movemento 
militar n'unha verdadeira e salvadora revoluzón. (... ) Dend'a pequena capital de provincia o 
erguemento faría estoupar a revolta en todol-os ventos da España. Os pobos terían liberdade, e 
Galicia sería unha persoalidade ceibe. Foi en Lugo un día d'emoceón" (AM: 36-37). Máis adiante 
na novela, D. Adrián afirma en relación á sepultura do seu irmán no cemitério do Sar en Santiago: 
"Está ben preto do sitio onde caíu c'os nomes de Liberdade e de Galiza nos beizos" (OE: 99-100). 

aba A primeira vez que as ideas de Adrián Soutelo son expostas con certa extensión é por 
meio do manuscrito que, baixo o título "O coto de Ushna" e utilizando o artifício da narración 
autobiográfica, fai chegar ao seu sobriño ( OE: 6-17). Posteriormente aparecen en vários 
mómentos, especialmente a partir da chegada de Paio a Santiago: "Eu debin loitar, fuxir do morto 
pracer do isolamento, erguer o sentimento da terra pol-a políteca ou pol-os meus esquirtos. iDitoso 
meu irmán! Il non coñeceu o verme da derrota" (OE: 36). Contodo, as suas opinións aprécian-se 
con toda claridade en OE: 40-43 e OE: 95-108. 

a69 "( ) i-un fato de rapaces que xa bulen moito presentan a candidatura do señorito da 
Mirteira, pr'as proisimas eleiciós de Diputados" (CCR: 17). 
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aprendizaxe de Martiño Dumbria470" e significativamente situado na metade da 

novela, o narrador descrebe morosamente o proceso de maduración persoal dun 

dos estudantes protagonistas e, sobretodo, o seu achegamento ao traballo a prol de 

Galiza. Non é casual que o narrador, traducindo sempre o discurso mental e a 

visión admirativa dese estudante, se deteña na caracterización do grupo 

galeguista: 

Precisábase na diversidade de mestres i-estudantes o elenco dos 
que ►ndicaban ás cousns da Galizn. Uns fnguían etnogrnfía e 
apaixoados xuntnbnn obrns d'arte populnr, estnbnn ledos cando 
descobrínn novns verbns do lingoaxe técnico dos oficios. Outros saían, 
como á festa, pra escudriñar nas aldeas nrredndas, pórticos 
románicos, nrtellos d'antigos cnmiños, os cnstros esgrevios que 
asomnn os hourizontes como chamadns no decorrer. Discutínn os 
libros novos, falaban sempre galego, mais sendo irmóns non formnban 
coto pechado nin puñan aos máis pedriñns no cnmiño (De^ 70). 

Descrición que remata nunha acendida apoloxia guiada, segundo 0 

narrador, pola: "lóxica lumiosa, ética, dos primeiros anos" (Dev: 71). 

Os galeguistas. Tiña ouvido fnlnr d'eles no colexio e na vila mariñán. 
Tiñn lido nrtigos e libros d'eles. Nn sún sinxelezn Mnrtiño inritábase 
de que a xente os descoñecera, os tratara de tolos. ^Non tiñan un 
fermoso nome: gnleguistas? j l non podía entendere que os tíos e tíns, 
e persoas formales dn sún casn, que eles os homes falaban n cotío en 
gnlego, i-elas desdibuxabnn con ncento galego as verbas castelás, os 
tiveran por uns desacougados revolucionnrios (De^ 70-71). 

Pouco despois conta-nos as reflexións de Martiño ante os materiais (restos 

prehistóricos, xoias, antiguidades, obxectos ou apeiros tradicionais...) recollidos 

no Seminário de Estudos Galegos: 

Mais logo decatouse como no recoller ns cousns galegas había máis 
amor i-esprnnzn que esprito erudito de Museu. As cousas estabnn alí 
en ngarda de voltar a presidire e acompañnre á vida cotión das cnsa. 
Non inventario. Aforro pra repoñer os estrozos d'unhas xeneracións 

a^o Nesta novela a figura deste estudante aparece por primeira vez no capítulo "Orballeira 
na rua". Como é ben sabido, este capítulo apareceu publicado en forma de relato independente no 
número 115 da revista Nós dando-se por sentado, desde sempre, que é o mesmo texto. Cumpre 
subliñar que a única diferéncia relevante entre estas duas versións (para alén de certas mudanzas 
ortográficas ou lexicais mínimas: dino por digno, pergunta por pregunta, inieiuciós por irtyeuclós, 
fortecere porfortalecere...) está no cámbio de nome do estudante que no texto aparecido na revista 
se chama Xenaro Vilar (Nós, 115, Ourense, 1933, 111). 
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^ aparvadas. Había que arrombar de novo-a casa que os fillos vizosos 
desalfaiaran" (Dev 71-72) (Os subliñados son nosos). 

Deste xeito, pode-se situar o final do proceso formativo do protagonista no 

momento en que este explicite claramente cal é o seu centro de interese ideolóxico 

e, en consecuéncia, expoña a sua decisión de integrar as suas forzas no traballo 

colectivo a prol de Galiza. 

Conforme se fortecía o inverno Martiño foi compoñendo os seus 
esquemas de pensnmento arredor da Galizn. Teimaba respondere 

compridamente ñ pergunta: Pra que son bó?471 (De^: 72). 

Á vista deste percurso polas declaracións e/ou reflexións veiculizadas 

através das suas personaxes protagonistas, fica ben delimitada a releváncia do 

compromiso político dentro do discurso narrativo oteriano. Coidamos, tamén, que 

se pode afirmar que na configuración dos herois nacionalistas como modelos de 

referéncia ética para os seus paisanos (e aqui cumpre termos en conta que Otero 

pensa que, historicamente, o povo galego careceu totalmente deses modelos), 

radica unha das propostas didácticas máis claras da obra oteriana. 

Este é un aspecto tamén próprio da literatura fundacional, tal e como se 

pode apreciar no similar tratamento e función que os herois desempeñan, por 

exemplo, na literatura iberoamericana que tradicionalmente se designa con aquel 

cualificativo. A función protagónica destes herois singulares vai sendo definida a 

partir da descrición dun proceso de formación que pode estar marcado por unha 

viaxe, unha experiéncia formativa472 ou o enfrontamento con forzas naturais ou 

morais que permiten ao protagonista dar a medida do seu poder. Con todos estes 

vimes, vai-se construíndo a figura dese indivíduo senlleiro, chamado a ser o 

referente moral da sua comunidade, o líder de quen se agarda que poida 

solucionar os problemas da pátria. Ademais, estas personaxes converten-se en 

"^ Resulta unha tentación inexcusábel pór isto en relación coas reiteradas declaracións do 
próprio Otero: "A min dixéronme que era era bo para a novela...." ," Eu servía, asegún dixeron, 
pra contar historias e inventar novelas" (OUTEIRINO 1975: 35). 

47z Por exemplo, do tipo traballo-percorrido pola Pampa. Neste sentido, seria de grande 
interese poder facer un estudo comparativo máis demorado entre as novelas de Ricardo Giiiraldes 
(1886-1927), Raucho (1917) e Don Segundo Sombra (1926), e Arredor de si de Otero Pedrayo 
para estabelecermos os paralelismos ideolóxicos existentes entre unhas obras pertencentes a 
contextos, aparentemente, tan dispares. Para alén de seren todas elas novelas de formación, 
coidamos que o ponto básico de contacto entre elas reside na toma de conciéncia fmal do 
protagonista en relación ao seu meio. En relación con isto, e apenas como curiosidade, pode-se ver 
a a referéncia que Otero fai a Don Segundo Sombra en Por os vieiros da saudade no início do 
capítulo III: "A tentación anovada dos clásicos" (en OTERO 2001z, 172). 
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modelos de comportamento, pois asi supón-se que deberán ser os homes do tempo 

novo que se aproxima, aqueles dos que se espera que sexan os sustentadores da 

nación. 

Neste ponto, resulta conveniente reflectir sobre quen compuña o público 

leitor a quen Otero se dirixia. Por moi diferentes circunstáncias, ligadas tanto ao 

contexto sócio-cultural galego de princípios do século XX (alto degrao de 

analfabetismo, escasa escolarización,...) como ás características do mercado 

editorial dos libros en galego (reducidísimas tiraxes, escasa difusión,...) este 

público leitor era, por definición, restrinxido. 

E era ese público, numericamente pequeno, mais importante do ponto de 

vista cualitativo (pola sua cualificación e prometedora influéncia social), o 

destinatário para o que Otero escrebia, aspirando a que as suas novelas 

contribuisen a formar unha nova elite473 que, á sua vez, desenvolveria un labor 

pedagóxico de tipo multiplicador, ao difundir mais extensamente ó ideário de 

construción nacional. En palabras de R. Carvalho Calero: 

O que [Otero] quer é que se promova um espírito de substituiçom 
daquela casta que num tempo deveu (e nom o fijo) orientar a vidn:^. 
colectiva do país, por outra casta de fidnlgos no sentido espiritual, 
procedente de qualquer ordem, de qualquer estamento socinl, pero 
que tenha consciéncia da Terra, e que promova o seu renascimento 
(CARVALHO CALERO 1990: 200) 

473 Unha situación moi semellante, en canto á veiculización através da narrativa dunha 
proposta de formación dunha elite política, é a que se produce, nos mesmos anos que na Galiza, na 
Venezuela de Rómulo Gallegos. Sobre isto, vexa-se BEVERLY 1987: 112-113. 
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7.9.4. A f dalguia como motor da nació n("fidalguia ideal") 

Como xa se foi vendo ao longo das páxinas anteriores, os herois-modelo 

que Otero apresenta en moitas das suas novelas son personaxes con numerosos 

trazos coincidentes: homes474, cultos, inquietos, sensíbeis e, case sempre novos e 

de extracción fidalga. 

Detentadores dunha función eminentemente pedagóxica, os modelos qué 

Otero escolle para seren convertidos en referentes de liderato para o conxunto da 

sociedade galega son, praticamente sen excepción, membros da fidalguia475. Unha 

fidalguia fortemente idealizada, e literaturizada, no que semella máis a 

apresentación da elite intelectual da que falaba Carvalho (CARVALHO CALERO 

1990: 200) que da própria clase social, na altura, en franco e definitivo declínio. 

A apresentación antitética dos tipos de fidalgos, correspondentes co 

modelo histórico que foi o habitual, a que ten sido definida como "fidalguia real": 

os Doncos, o Marqués de Portocelos, o pai dos Vilasantar, o fidalgo do Pombeiro, 

D. Xohán (o protagonista do conto "O fidalgo"), fronte aos que a crítica 

tradicionalmente ten agrupado baixo a denominación de "fidalguia ideal": a 

família dos Soutelo e tamén Da Ramona Puga, D, Adrián e D. Bernaldo Solóvio, 

Rosende e Xacobe Vilasantar e o seu sobriño, D. Lionardo (do conto "A 

474 O narrador inclue unha reflexión moi interesante apresentada a modo de descrición do 
carácter e pensamentos da figura feminina centra] de Os camiños da vida: "Da Ramona no fondo 
do seu ser e sin poder esprical-o tiña unha outa concéncia do valore da xente labrega apesar de 
coñecer ben as trangalladas e os contos que fan noxenta a supreficie da aldea. Cando lle dicían 
algunha falcatruada xemía por non sere home pra saír en defensa dos peisanos..." (OE: 63). Esta é 
unha reflexión pre-ideolóxica, própria dunha persoa intelixente e observadora, mais que fica 
reducida a unha intuición que non pode "explicar" porque non posue os instrumentos intelectuais 
(a formación, as leituras...) que lle permitan interpretar e situación. A función de intérpretes, na 
narrativa oteriana, fica tamén reservada ás personaxes masculinas. 

a^s Xa Rodrigues Lapa puña o acento na coincidéncia entre o programa rexenerador 
proposto por Otero através do señorito da Mirteira en "A sirena" e o que aparecia veiculizado 
através de figuras de fidalgos noutras obras do autor, en concreto, en Os camiños da vida, onde: 
"(...) há todo um programa de regeneraçáo galeguista encarnada num homem de casta, Paio 
Soutelo, que ansiaba erguer da ruína a sua casa e ao mesmo tempo `reformar a parroquia, alomear 
os pobres celebros dos peisanos"' (LAPA 1958: 76). O xeito de demonstrar que a fidalguia poderia 
ter ainda algunha posibilidade de recuperar unha parte da releváncia social de outrora seria, 
segundo Lapa, "elevar-se pelo estudo e dedicar-se inteiramente á grandeza e felicidade da Terra. 
Fazendo isso, ainda poderia reconquistar parte do seu antigo prestígio" (LAPA 1958: 76). 
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sirena"),...476 é un aspecto que ten sido abondosamente desenvolvido pola 

crítica47^ . 

Hernán Vidal analisou como a literatura do romantismo americano, 

proxección da sensibilidade e vontade da burguesia liberal daqueles países, 

pretendeu "crear en la población de los países recién independizados de España 

una mentalidad apropiada para la consolidación de naciones nuevas y soberanas" 
(VIDAL 1976: 29). Así, o que el chama "americanismo literario", procurou 

interpelar e colocar ao suxeito americano dentro das coordenadas políticas do 

proxecto liberal. Neste proceso o escritor romántico propoñia-se ser o"condutor 
espiritual" dun povo478 (un povo entendido como unha espécie de corpo-neno, se 

atendemos á metonímia subliminal que propón Beverly479) carente de conciéncia 

de seu e dunha vontade própria emancipadora e construtiva. 

EI héroe épico-romántico -el Adán moderno que actualiza la utopía 
liberal en su propia persona y actuación- resulta, sin embargo, un 
héroe clasistn. Como héroe liberal, es un hombre democrático; pero su ., 
función como "ser superior" implicn paradojicnmente la pasividad de 
las masas humnnas que le siguen o que son dominndos por la expedición' 
que dirige. Es el doble del propio escritor, el °conductor de los 
pueblos". (. ..) Mientras el héroe lucha para exaltar su humanidnd, 
pidiendo para sí el reconocimiento que niega a otros, simultáneamente 
se enfrenta a sus seme jantes pnra reducirlos a cntegoría de cosas; 
sometidas a su voluntad... Invita u obliga a otras clases sociales o._ 
pueblos a incorpornrse a su orden de la realidad, exigiéndoles que 
cnncelen sus propios intereses e identidad (VIDAL 1976: 60-61). 

a^b Poderia-se citar tamén a Adrián Solóbio, o protagonista de "Escrito na néboa", quen, 
ainda que de modo vago, aparece caracterizado de xeito semellante aos anteriores. Tamén é 
fidalgo Xosé Ramón, o protagonista deAdolescencia. 

47 Para unha completa revisión do valor da fidalguia para Otero asi como da dicotomia 
"fidalguia real" versus "fidalguía ideal" na sua obra, cf. QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 67-74. 
En relación ao tema da fidalguia cf. tamén VILLARES 1985: 89-97; BERAMENDI/NÚÑEZ 
SEIXA^ 1995:106-108. 

a^g "La utopía social propuesta por los escritores románticos quedó plasmada en la 
metáfora de una peregrinación btblica de los pueblos hispanoamericanos para alcanzar la Tierra 
Prometida" (VIDAL 1976: 31). 

479 Un corpo-neno xa que carece de conciéncia de si mesmo e dunha vontade própria 
emancipadora e construtiva, polo tanto ten de ser guiado no seu desenvolvimento por unha elite 
patriarcal que xunte un sentido do deber e vontade (trazo masculino ou épico) cun amor caritativo 
e redentor (trazo feminino ou lírico (BEVERLY 1987: 101). 
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- Esta confusión ou contradiciórr entre destino individual e destino colectivo, 

intereses de clase e interese nacional, dependéncia e independéncia é o que 

caracteriza todo o discurso do americanismo romántico, segundo Vidal. 

Cando moito máis tarde apareza unha nova xeración de políticos e 

escritores que, baixo unha ideoloxia burguesa, reactive o proxecto de construción 

nacional (e que moi ben se pode exemplificar na xeración de 1928 en Venezuela 

para pór un exemplo concreto, na figura de Rómulo Gallegos- ou na de Ricardo 

Giiiraldes na Arxentina), a literatura seguirá a ter unha función chave480 dentro 

dese proceso e continuarán a aparecer nela personaxes-herois cuns trazos 

substancialmente coincidentes cos correspondentes á literatura do século anterior. 

Unha concepción moi semellante é a que subxace na apresentación das 

figuras dos herois protagonistas, nomeadamente dos prototípicos fidalgos, que 

Otero expón na sua narrativa. Estas personaxes 

(...) son un reflexo, sublimado literarinmente, dunha idea centrnl do 
pensamento oteriano: a necesidade de que óalicia conte cunha élite 
directora dotada de nutoridade e maxisterio moral que saiba 
entronizar co auténtico espírito galego (QUINTANA/VALCÁRCEL 
1988: 73). 

Esta visión, de entrada, resulta clasista pois o heroi ao que corresponde a 

función redentora non é, con certeza, unha personaxe extraída das camadas 

populares. É, sempre, unha personaxe masculina, culta e na maior parte dos casos, 

como xa se dixo, tirada da fidalguia. 

Contodo, non coidamos que a recorrente aparición de fidalgos (e a 

centralización do discurso narrativo nos procesos por eles protagonizados) na obra 

do autor de Trasalba deba ser utilizada para falar de "mitificación obsesiva da 

fidalguía e da nobreza de sangue" (BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 108) 

na sua literatura, nen que se deba falar da sua suposta "concepción aristocrática 

dos homes"481 nen, moito menos, que este elemento, xunto co seu catolicismo, 

sirva para introducir unha interpretación da obra literária de Otero Pedrayo como 

aso Estas novelas, baixo unha apariéneia de costumismo, son documentos de protesto e 
concienciación, desenvolvidas a partir dunha alegorización maniquea entre as forzas progresistas e 
reaccionárias do país. Desenvolven unhas dicotomias ideolóxicas: Home/muller; espírito/corpo; 
cidade/campo, estado de cultura/estado de natureza; futuro/pasado; razón/instinto (BEVERLY 
1987: 109-110). 

481 "Otero Pedrayo tiña unha concepción aristocrática dos homes baseada na suposta 
superioridade natural e intelectual da súa clase e dos seus descendentes" 
(QUINTANA/VALCÁRCEL 1988: 73). 
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un discurso esencialmente tradicionalista, volcado na saudade do tempo pasado e 

a Tradición, en moitas ocasións subxacente no discurso crítico dunha parte dos 

nosos historiadores4g2. 

Na nosa opinión, a utilización da fidalguia en Otero Pedrayo non responde 

tanto a un proxecto ideolóxico sustentado en valores puramente clasistas como á 

necesidade de fornecer un modelo ético referencial que permitise configurar un 

tipo de elite4S3 capaz de liderar o proceso de formación nacional. Concordamos 

con X. R. Quintana cando afirma que: 

Otero vni postular a existencia dunhn élite paternnl verbo do 
labrego e dn dirección dos intereses do ser de Galicia. Mnis, iquen 
formarín esn minoría rectora dunhn Galicia proxectada carn o futuro? 
Sería unha élite que viñera cumprir, parn os tempos presentes, a 
mesma función que antnno cumprira a fidalguía; unhn élite que 
formnra, unhn sorte de fidalguín espiritual, integradn por persoas 
dotadns dunhn atmósfera ética e culturnl, fosen ou non de 
procedencin fidnlgn. (...) Uns (...) neofidalgos que recuperaran, ben que :< 
por mecnnismos distintos ós do Antigo Réxime, unha perdida , 
hexemonía no mundo rural (QUINTANA 1988: 27). 

Através desta proposta de criación dunha "elite paternal", Otero cae na 

mesma contradición presente en toda a novela fundacional americana, tanto de 

corte liberal como burgués. Otero debate-se entre a necesidade de organización do ^^ 

proxecto nacional colectivo (non esquezamos que orientado por un espírito liberal 

e democrático) e a sua aposta concreta, á hora de procurar os condutores para este 

proceso, en favor de homes extraídos da elite existente naquel momento e na que 

el próprio se inclue. 

4g2 "O refugo do presente compleméntase coa señardade do pasado e dos séculos xa idos 
e, en particular, da imaxe -tan cara a otero Pedrayo- da suposta harmonía social precapitalista, da 
pasada hexemonía da fidalguía" (BERAMENDI/NÚÑEZ SEIXAS 1995: 106). Cf. tamén 

VILLARES 1985: 93-94. 

ass Sobre o conceito de elite nos autores da época Nós, cf. tamén VILLARES 1985: 92-93. 

- 317 



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

7.10.	 Revisión e autoparódia sobre certos temas: O señorito 
da Reboraina 

Publicada en 1960, O señorito da Reboraina é a derradeira novela e a 

única publicada en galego por Otero Pedrayo despois de 1936. 

Definida como divertimentoaga, xogo lúdico485, fantasia bizantinaa8ó ou, 

mesmo, paródia do mundo señorial e fidalgo recreado polo autor noutras 

novelasag^, existe unha certa coincidéncia entre os críticos que se teñen ocupado 

desta obra, ao insistiren na desmesura imaxinativa que a caracteriza. 

Fronte a esa estendida visión da novela entre os estudiosos da literatura 

galega como unha espécie de xoguete literário, produto da imaxinacióñ de Otero, 

X. R. Barreiro reclamou a"substantiva historicidade do relato" ao estar sustentada 

nunha ampla documentación histórica que, segundo demonstra, Otero debeu 

coñecer e seguir con bastante fidelidade (as transgresións históricas non son 

demasiado graves e están condicionadas polo carácter novelesco do texto). Este 

trazo leva-o a definir a obra como unha "crónica novelada dunha biografia 

excepcional"agg (BARREIRO FERNÁNDEZ 1998: 322). Esta opinión é 

asa "O que é esta novela é un simple divertimento que, con uns estereotipó► de Oriente e 

unhas lembranzas sobre o seu parente (...) oídas nunha sobremesa familiar, tece un dia por pura 

diversión un xeógrafo-historiador, aficionado a escribir" (BALIÑAS 1978-80: 39). 

485 "(...) o ton dominante é humorístico, irónico, burlón" (CARVALHO CALERO 1975: 
668). "O desenfado, a gracia con que Otero nos vai relatando as tropelías do seu personaxe son 
insólitas nas súas obras anteriores, máis pendentes dun trasfondo ideolóxico, dunha mensaxe, dun 
testemuño, que do puro ludismo que decanta O señorito da Reboraina" (TARRÍO VARELA 1994: 
237). 

agó ,^Mundo de fantasía propio dunha novela bizantina moderna non lonxana á inspiración 

de Cunqueiro" (CARVALHO CALERO 1975: 668). 

487 Esta leitura foi reiteradamente exposta por Carvalho, desde CARVALHO CALERO 
1975: 668 até as últimas publicacións sobre este tema: "polo seu humor arbitrário e amiúde 
esperpéntico parece umha paródia da sua narrativa anterior sobre a decadéncia da fidalguia" 
(CARVALHO CALERO 1990: 232). 

488 No comentário crítico que Vicente Risco publicou cando saiu publicada a novela (e 
que posteriormente apareceria recollido, en 1976, no volume de Grial de Homenaxe a Otero) este 
afirma: "Este libro de agora ten como idea inicial unha biografia: a de Don Xoán Manuel Pereira, 
que quezáis non fose un grande home, pero foi un gran señor, e sobre todo un fidalgo que vivíu 
unha vida pintoresca de política e aventuras, na que non falla a nota exótica" (RISCO 1976: 262). 
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---compartida por X^ M^ Salgado no seu estudo introdutório á recente reedición desta

novela (SALGADO 1996: 20)489. 

Porén, resulta moi exacto o comentário de Vicente Risco: "Don Xoán 

Manuel Pereira, sendo un personaxe histórico, semella un personaxe inventado" 

(RISCO 1976: 263). Sen negar a exactitude dos dados históricos que a novela 

fornece, o que resulta innegábel é que, por mor do tratamento literário que aqueles 

receben (selección e caracterización de personaxes e situacións, estilo, ironia,...), o 

resultado é un texto que, lonxe do rigor que se agardaria no que aspira a ser 

crónica histórica, produce esa sensación de "desmesura", "desenfado" ou 

"esperpento" sinalada reiteradamente pola crítica. 

Pola nosa parte coidamos que O señorito da Reboraina é unha novela 

crepuscular onde Otero se comprace en revisar moitos dos elementos, tipos ou 

situacións xa aparecidos na súa obra anterior para, con ollada entre saudosa e 

irónica, darlles unha nova focaxe. ^ 

O autor construe, a partir da singularísima e case fantástica biografia 

dunha personaxe histórica real, unha verdadeira novela de viaxes e de aventuras, 

tal e como xa foi visto no momento da sua publicación por Vicente Risco: 

Pero como Otero Pedrayo (...) é no fondo un romántico inevitable, 
decidíuse por nomear a biografía de don Xoán Manuel Pereira de tal 
xeito que case resultn unha novela de aventuras (RISCO 1976: 262). 

A partir de aqui, Otero retoma o seu vello tema da fidalguia, debuxando 

outra vez aquel mundo do XIX tantas veces desenvolvido na sua obra literária, 

tanto ficcional como ensaística, mais neste caso dun xeito non problemático, 

porque o que prima é a visión amábel dun espazo e dun tempo que, na época da 

publicación da novela, o público percibía xa como algo definitivamente 

desaparecido. 

En O señorito da Reboraina, Otero Pedrayo, aquel que na altura se 

comprace en se autodefinir repetidamente como unha "pantasma do século XIX" 

(OUTEIRIÑO 1975), xoga co seu próprio universo literário xa que sente que 

aquel mundo que el recibiu na sua infancia só existe xa nos libros de históriaa9o É 

489 Este crítico afirma:"Otero posúe un excelente soporte histórico-documental que se 
constituirá sen dúbida nunha tácita invitación ó lector para confronta-la novela coa historia, a fin 
de corroborar deste xeito a súa esencial coincidencia" (SALGADO 1996: 20). 

490 Uns anos máis tarde da publicación de O señorito da Reboraina, Otero confesa nunha 
entrevista: "(...) ás veces góstame relembrar os vellos tempos de Ourense, as festas antigas, o 
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unha literatura doutro tempo para a cal se fai dificil o diálogo co presente, póis os 

referentes, tanto reais como literarios, mudaran substancialmente. 

Nesta novela aparecen moitos dos temas que analisamos nos apartados 

anteriores ainda que agora dotados dun valor funcional radicalmente distinto, 

xustamente, por estaren desenvolvidos sen a tensión ideolóxica que sostiña as 

obras escritas antes da guerra. Este aspecto xa foi sinalado, coidamos que con 

grande lucidez, por Carvalho Calero ao comentar certas características da 

focalización de O señorito da Reboraina: 

A atitude do autor perante a sua personagem está mui longe dn 
implícitn solidariedade dos relatos anteriores, especialmente 
relevnnte no conto "O fidalgo". O romnnce de 1960 estó escrito como 
forn do progrmm^ patriótico que presidira as antigas renliznçons. É na 
verdnde como umha pnródin dessas realizaçons antigas, como umha 
cnricaturn. Crónicn de sucessos em grande pnrte desaforadas e 
extravagantes, reveln umhn focngem humorística e distnnte, ás vezes 
esperpéntica (...) do seu herói, e em geral da sua matérin. Nom 
completn, mais bem desfigura a personalidade de Otero Pedrayo como 
romancista. E se no seu cnrom situamos a profusa romancística em 
castelhano do nosso escritor, devemos perguntar-nos que elementos 
dn sun personalidade de anteguerrn pnssarom o equndor de 1936 e 
quais se renovarom ou cnducnrom (CARVALHO CALERO 1990: 232). .x 

A ironia, a autoparódia491, nacen da revisión dos seus próprios temá► 

(dentro dese proceso definido por Carvalho como "focaxe distanciadora"), agora 

descontextualizados e situados nun espazo cultural, social e político onde a 

decodificación actualizadora para o presente do público leitor, un elemento 

constitutivo substancial nos seus textos anteriores, xa non ten sentido. O contexto 

receitor xa tiña variado substancialmente desde os anos 30 e, por isto, o autor 

xoga coa intertextualidade dos seus próprios textos, buscando máis que nunca a 

cooperación interpretativa dos leitores. 

Asi, para verificarmos esta afirmación, faremos un breve percorrido por 

alguns dos elementos de O señorito da Reboraina que, confrontados cos xa vistos 

mundo que parez que coñezo xa somentes eu, porque son o único vivo... "(FREIXANES 1982: 
37). 

491 Esta novela participa das caracterírticas que Ana M. Leite sinala para a narrativa 
histórica contmporánea: "a narrativa histórica contemporánea parodiza certos processos do 
romance histórico romantico, como por exemplo o seu realismo e a sua funçáo didáctica. Esta 
última é substituída pela funçáo crítica de questionar, reiventar, alterar, ou repór, uma diferente 
leitura e interpretaçáo do passado" (LEITE 1998: 84-85). 
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- e analisados na narrativa oteriana anterior á guerra; nos permitiron dedú ► ir ó seú- --
diferente valor funcional : 

1. O valor da História: 

Fronte ao xoĈo erudito histórico dotado dun valor profundamente
 

ideolóxico que o autor desenvolve en A romeiria de Gelmírez ou en Os camiños
 

da vida, en O señorito da Reboraina o autor limita-se a apresentar a figura
 

singular dun personaxe e a recriación dun ambiente, integrados ambos nunha
 

auténtica novela de aventuras que se desenvolve nun momento do pasado
 

histórico. O próprio narrador descrebe a sua história, nun momento do relato,
 

como "unha crónica de tolerías intrascendentes" (OSR: 163).
 

A reconstrución histórica, se ben espectacularmente precisa, non ten como
 

fin esencial actualizar para o público leitor un pasado histórico importante para a
 

comprensión do presente, tal e como acontecia en Os camiños da vida, O mesón
 

dos ermos ou nos relatos incluídos en Contos do camiño e da rúa. As referéncias
 

ao levantamento de 1846 aparecen integradas na novela cunha función ilustrativo

informativa (é lóxico pois son feitos que se adaptan perfeitamente á ideoloxia e
 

actividades do seu protagonistaa92) mais carecen da función denotativa e patriótica
 

que posuian en Os camiños da vida, onde o relato dos feitos aparecia traspasado
 

de valoracións subxectivas, de carácter positivoa93
 

En O señorito da Reboraina o século XIX serve apenas como pano de
 

fundo para as aventuras dun disparatado e excepcional señor pois, para os seus
 

leitores, non ten máis valor que o de fornecer o cadro axeitado para tornar
 

verosímil unha peripécia que na altura da sua publicación é percebida como
 

absolutamente fantástica.
 

49z Otero aproveita para facer intervir ao seu protagonista no levantamento de 1846 no que
 
semella unha deducción dictada pola posterior traxectória política deste por máis que,
 
documentalmente, non estea clara a participación do verdadeiro Don X. M. Pereira nos feitos
 
(BARREIRO FERNÁNDEZ 1998: 326). 

493 Lembre-se o próprio título do capítulo "O Scherzo da Heróica" ou os comentários do
 
narrador do tipo: "O que se pasara en Galicia n'aquiles dous derradeiros meses lembra o Scherzo
 
da Heróica pois coma na sinfonía beethoveniana a hestórea trazóu un heróico rito funeral arredor
 
dos mortos pol-a idea inmorredoira da redenzón da terra" (AM: 35); "A enerxía espertada en min
 
no desterro gastouse nos poucos días da Revolución. Xa sabes o que teimo dicir: a nosa, a galega.
 
(...) As descargas do Carral seguirán ecoando nas ialmas d'us poucos hastra que chegue o día da
 
redención..." (OE: 101), etc.
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2. A diferente funcionalidade dos motivos literários. 

Nesta novela detecta-se a utilización de certos motivos e/ou temas 

frecuentes na obra oteriana anterior á guerra e que se daquela, como xa se veu, 

estaban tinxidos de valores significativos nacionalitários, aparecen aqui carentes 

desa compoñente: ^ 

• O motivo da viaxe: 

O relato dos percorridos espaciais do protagonista ao longo da novela, e 

especialmente da sua viaxe a Chinaa9a, posuen unha considerábel importáncia 

funcional pois, de feito, a narración organiza-se a partir da apresentación paralela 

de distintos lugares e distintas peripécias (ben políticas, ben amorosas), un 

movimento constante que se corresponde co tipo de novela que Otero construe: a 

novela de aventuras. 

Contodo, resulta importante precisar que o tipo de viaxe q ►e aqui se 

descrebe, á diferéncia do habitual nas anteriores novelas do autor (e que 

estudámos no apartado 6.9.2) non é unha viaxe formativa senón, simplesmente, 

unha "viaxe a mundos exóticos, que se recrean con tópicos" (ROMERO 1992: 

33), apresentada como relato de aventuras e desprovista, polo tanto, de todo 0 

valor didáctico que Otero concedia ás rotas iniciáticas dos seus protagonistas das 

novelas anteriores á guerra, máis que de "viaxe arquetípica no sentido de que 

"toda a viagem é aprendizagem, seja qual for o seu propósito consciente";^=en O 

señorito da Reboraina temos apenas deslocación sen un fin, erráncia en definitiva, 

porque "quem náo aprendeu nao viajou; deslocou-se apenas" (RECKERT 1983: 

20). 

• O xogo intertextual con alguns dos elementos temáticos ou estilísticos 

presentes nas suas obras anteriores: 

En primeiro lugar cumpre facer referéncia ao xogo paródico que o autor 

estabelece entre as personaxes do fidalgo protagonista (CARVALHO CALERO 

1990: 232) e, incluso, a da sua muller en relación coas prototípicas imaxes 

oterianas de fidalgos e fidalgas. Este procedimento evidéncia-se na recriación, 

case caricatural, que Otero fai dos modelos literários que el mesmo deseñara 

a9a 
M. Romero define o percorrido do protagonista de O señorito da Reboraina como 

"percorrido circular ou boomerang", indicando que é o típico das novelas de aventuras (ROMERO 
1992: 97). 
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-^trávé► dé►fá► duás- fig^Ĉrá►: ^ dá fidalgaa9s_-aforradora é-administradora do-seu ---- - 

património e o fidalgo liberal, mullereiro e despilfarrador. 

En íntima relación co anterior, cumpre mencionar o tratamento concedido
 

na novela ás relacións sentimentais por careceren aqui do valor alegórico, de
 

carácter nacionalitário, que describíamos como habitual no discurso do Otero de
 

preguerra. As relacións extramatrimoniais de Don Xoán Manuel, nomeadamente
 

con Xinoveva (a pescantina do Berbés, representante das mulleres populares) e
 

coa chinesa Tchun-Tsieou (cume das figuras de mulleres estranxeiras ou exóticas,
 

relativamente frecuentes na narrativa oterianaa96), para alén da sua maior ou
 

menor rigorosidade histórica (BARREIRO FERNÁNDEZ 1998: 324), funcionan
 

como antagonistas do tipo literário de Don Juan497, modelo segundo o cal o autor
 

debuxa a sua personaxe. Para o protagonista, as conquistas femininas (en
 

cantidade e cualidade, pois lembre-se que ademais das anteriores, son moitas
 

outras as mencionadase na novela) representan un dos seus obxectivos vitais. 

Poderia-se pensar que este retrato é un retrato hipertrofiado das figuras de
 

fidalgos, como D. Xosé Maria Puga ou o D. Xoán de "O fidalgo", simpáticos e
 

campechanos, xenerosos e namoradeiros, máis preocupados en manter o seu
 

estatus de seductores que no governo e administración do seu património polo
 

que, do mesmo modo que o Don Ramón de Os vellos non deben de namorarse de
 

Castelao, acaban "trocando leiras por bicos". Carregando as tintas na
 

literaturización do tipo de fidalgo mullereiro, volve aparecer aqui o xogo
 

intertextual entre este texto e os correspondentes á etapa central da criación
 

oteriana. 

Neste sentido, cumpriria facer unha breve referéncia ás recriacións de tipos
 

femininos que Otero desenvolve en O señorito da Reboraina, retomando e
 

levando ao extremo algunhas das suas próprias tipoloxias estéticasa9s
 

a9s ^^A propia Dona Adelina (...) representa unha ironización sobre o tipo feminino das
 
fidalgas. Nela consérvanse as características fundamentais áínda que, esaxeradas até tal ponto, que
 
nos levan á incredulidade e ao sorriso" (FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 82).
 

a96 Sobre as figuras de mulleres estranxeiras ou exóticas na narrativa de Otero vexa-se
 
FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 27-29 e 53-57; .
 

a9'
 "A muller xorde en función do heroe que ama a todos os tipos de mulleres oterianas:
 
Dona Adelaida é a fidalga, Xinoveva de Cobres, a pesca, muller popular e as mulleres exóticas son
 

Lady Eve, iralndesa , e a chinesa Tchun•Tsieou" (ROMERO LORENZO 1992: 33).
 

a98 Sobre este aspecto vexa-se FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN 1988: 32-57 e
 
ROMERO LORENZO 1992: 67-74.
 

- 324 



Ramón Otero Pedrayo: Unha Narrativa Fundacional 

Otero revisa, exaxerando ou delimitando con maior nitidez os trazos 

puramente literários deste tipo de figuras femininas, por unha parte a figura de 

muller- anxo do fogar que personifica na figura da fidalga Dona Adelina; doutra, a 

da muller-fatal, coas suas connotacións de morte, en lady Eve e Emma (figura esta 

de clara xínea romántica e que representa o derradeiro namoro do fidalgo e un 

anúncio da sua morte). O motivo da muller exótica aparece representado, através 

dó tema exotismo nórdico499 en lady Eve e, sobretodo, por meio do máis 

formalizado orientalismo na figura máis fantástica da sua narrativa, a da princesa 

chinesa Tchun-Tsieou que, tras vir a Galiza seguindo ao fidalgo, remata os seus 

dias nun convento de Redondela. 

Através destas figuras femininas Otero glosa os seus próprios motivos 

estéticos, revisando alguns elementos de orixe finisecular que, se ben estaban 

presentes na configuración das suas personaxes, agora desenvolve a partir dun 

certo distanciamento. Isto provoca un efecto complexo, en parte irónico e en parte 

autorreflexivo sobre o próprio discurso narrativo que, talvez, non foi, 
suficientemente percebido por unha parte substancial do público leitor, ancorado 

na interpretación en clave lúdica, apenas como divertimento, da novela O señorito 

da Reboraina. .. 

• O protagonista como referente ético. 

Fronte á consideración dos fidalgos protagonistas da maior parte da sua 

obra como modelos éticos, non hai elementos que convertan a Don Xoán Manuel 

nun ponto de referéncia para os seus coetáneos, no presente ficcional, ou para os 

leitores na actualización leitora. Polo contrário, o protagonista aparece retratado, 

apenas, como un dandi (ROMERO 1992: 71-72), un indivíduo extravagante, 

fundamentalmente hedonista (só preocupado polas suas aventuras políti ►as e 

sentimentais) e un tanto infantil e irresponsábelsoo 

4^ O que se deu en chamar "nordomania" (LITVAK 1986: 94). 

S0° Disposto a gastar todos os cartos que a sua devotísima esposa logra aforrar para el, non 
semella decatar-se da infraestrutura que aquela lle proporciona: "Como profesión e voto relixioso, 
lonxe de toda vaídade, endereitóu todos os seus pasos, aitos e pensamentos á felicidade do seu 
home. É decir, a lle comprir todas as fantasías e gostos, sen enxamáis descobrirlle os fondos duros 
da vida, e menos rifarlle. Pra o son ir de Doña Adelina, as loucuras de D. Xoan Manoel eran as dun 
neno consentido" (OSR: 59). 
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_ ---- A pér►onaxe históri^a qué-está n^ bá► e da f gúrá dó prótá^óñist^ da ñóvél^ ---- 

é un daqueles fidalgos que Quintana e Valcárcel definiron como fidalguia realso^ 

En nengun momento aparece debuxado como un hipotético "condutor da nación", 

D. Xoán Manuel é un político inútil, iluso,... que só ten como cualidades a sua 

simpatia e unha auséncia de maldade que fan que as suas torpezas non acaden o 

nível de desastre. No discurso ficcional, através do distanciamento irónico e do 

xogo humorístico, aparece debuxado de xeito tal que, lonxe do realismo que 

levaria ao autor a ter que apresentá-lo baixo unha focaxe máis crítica, fican só 

subliñados os elementos fantásticos e extraordinários. 

Con el non se procura enunciar nengun modelo de comportamento, nen 

nengun discurso didáctico que sirva para alicerzar a nación. Fronte ao discurso de 

Otero anterior á guerra no que se procuraba erguer vontades, superar o autoódio, 

construir un discurso próprio e singular agora, con certo distanciamento amábel, 

con profunda elegáncia no subtil modo de escapar do estilo de comprom^so 

literário característico do tempo de publicación desta novela, deixa-se esa tarefa 

nas mans de outros (os novos502) e o autor, autodefinindo-se como "unha 

pantasma do XIX", permite-se revisitar os motivos literários que foran seus, 

convertidos agora en reflexos melancólicos daqueles que desenvolveu no tempo 

da sua madurez, o tempo da actividade cultural e política anterior a ano 1936. Un 

tempo que, tanto no plano persoal como no colectivo, Otero Pedrayo sempre 

gardou como esencial. 

soi cf. QUINTANANALCÁRCEL 1988: 67-74. 

soz ^^Sigo facendo algunhas cousas que me piden, pero éste xa non é o meu tempo, meu 
amigo. É o seu, o de vostedes. ( ...) E doume de conta que falo dunha Galicia lonxana, que hoxe as 
cousas teñen que ser doutro xeito" (FREIXANES 1982: 37). 
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8. A RECEPCIÓN DA OBRA DE OTERO
 

Así, douse o caso de que un escritor de quen toda a 
obra foi un servicio á súa terrn, deixóu de interesar 
aos que fnlnbnn constantemente de compromiso. E 
mentres nfroaban ñ popularidnde escritores de técnica 
elementnl, pero de obvio contido político, a obra de 
Otero, eminentemente nrtística, cunha evidente 
mensnxe nncional, mais desde logo non partidista, 
deixaba de interesar ao comprndor de libros en galego 
(CARVALHO 1982: 159). 
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8.1. Introdución 

Non pretendemos no capítulo que segue facer unha análise da recepción 

literária de Otero no sentido de descubrir as relacións intertextuais cos discursos 

literários contemporáneos ou posteriores. Interesa-nos máis, seguindo a teoria dos 

polisistemas de Even-Zohar, ver como xa na contemporaneidade de Otero, asi 

como nos anos sucesivos, se consolida un determinado repertório do sistema 

literário galego e como ese repertório incide na planificación cultural que 

proporciona un diferente tipo de coesión sócio-semiótica. Utilizando as palabras 

do crítico israeli, I. Even-Zohar: 

los detentadores del poder buscnn reforznr sus posiciones 
convirtiendo un repertorio ncomodndizo en aceptable para nmplios 
sectores de la población, mientras que los productores culturnles 
pueden Ilegnr a ejercer el poder haciendo que se ncepten sus 
productos, u obteniendo el respnldo de los gobernantes (EVEN-
ZOHAR 1999: 88). 

A nosa pretensión neste capítulo, ainda que de forma moi esquemática, é a 

de ver o reflexo dos procesos de xerarquización de Otero Pedrayo dentro do 

sitema literário galego, asi como os procesos de xerarquización interna: quer 

dicer, os aspectos que configuran a especificidade do discurso oteriano e, 

asimesmo, como o discurso crítico contemporáneo e/ou posterior o foi 

institucionalizando. 
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8.2. Recepción da obra no seu tempo 

A valoración crítica da obra de Otero por parte dos seus coetáneos é 

unánime ao considerá-lo o criador da prosa moderna galega, por dotá-la dunhas 

posibilidades expresivas até daquela descoñecidas e, tamén, porque é o novelista 

que realiza un esforzo máis sostido de cara á consolidación da novela como 

xénero narrativo na literatura galega. As escasas reseñas e comentários críticosso3 

que aparecen nas publicacións da época deixan clara a enorme admiración que a 

sua obra suscitou entre os sectores intelectuais e galeguistas, os únicos 

destinatarios posíbeis naquel tempo. 

No ano 1934, un Carvalho Calero mozo fai un repaso das achegas 

literárias da xeración inmediatamente anterior á sua, a que el designa como 

"xeración de Risco"soa Ali define a Otero como un prosista extraordinário, que 

vive nunha primavera de criación e de quen afirma que a sua mellor obra se está a 

incubar para o futuro; ademais, engade, entre os escritores do seguinte grupo 

xeracional "ninguén nin de lonxe sigue a Otero Pedrayo como émulo do seu arte 

de prosador" (CARVALHO 1934: 184). 

A valoración crítica expresada polo Carvalho Calero profesor a posteriori, 

ao evocar e facer balanzo daqueles anos, é moi semellante, ao afirmar que Otero 

era ndmirado nos tempos de Nós polos intelectuais galeguistas a 
causa da altura literária da sua obra e da doutrina nncionalistn que 
esta sustentava (CARVALHO CALERO 1990: 233). 

Pola sua parte, Álvaro Cunqueiro, nun dos libros de homenaxe que en 

1958 se lle oferecen ao autor de Trasalba, lembra o que Otero significou para el e 

sos Leandro Carré, en 1935, revisando a produción romancística galega dos case dez anos 
que mediaran entre o seu primeiro artigo sobre o tema en Nós e este, sinala cunha mención 
especial: "Os camiños da vida (...), que teño para min como o mellor que ten producido no 
romance, inda que o derradeiro, "O mesón dos ermos" e tamén unha relazón cheia de vida e 
interés. 

504 "Con esta denominación diseño ao conxunto de productores espritoás galegos, cuia 
obra en cada campo, supón unha superación metódica inmediata da obra dos precursores". 
Carvalho escolle o nome de Risco para dar nome a ese grupo porque, na sua opinión: "I1 sinte 
mellor que ninguén a eisistencia coleitiva de todos. E o filósofo da xeneración, o máis conscente 
dos seus membros" (CARVALHO 1934: 182) . 
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para ós tnozos50' que no► mesmos anos "facíamos o descobrimentó i aprendizaxe 

da Galicia": 

II era entón, e nun certo senso mui riguroso, o mestre da nación: o 
mestre do recoñecimento da caste, língoa, paisaxe, peripecia e sino 
dos galegos por nós, os galegos. Con Otero Pedrayo adeprendimos a 
soletrear a pequena patria, pois percurábamos unha imaxe dunha 
calidade inteleitunl, e nas suas leiciós, como nns de Don Vicente Risco, 
atopábamos unha veracidade que se nseguraba na nasa conciencia por 
atopar en nós mesmos, n cotío, e como vida, as máis entrañadas 
parcelns dn imaxe suscitnda (CUNQUEIRO 1958: 51). 

Foi, polo tanto, o pensamento de Otero un elemento fundamental na 

formación da xeración inmediatamente posterior. Esta afirmación coincide 

totalmente coa repetidamente expresada por Carvalhosob, sobre como a visión da 

Galiza formulada por Otero conformou o conceito sincrónico de país que 

asumiron os membros do Seminário de Estudos Galegos, en certo sentido, os seus 

discípulos directos: 

As suas magníficas qualidades de escritor e orador, com umha 
capacidade de improvisaçom poética verdadeiramente assombrosa, 
dava-Ihe enorme prestígio entre os moços "seminaristns" de 
inclinaçons literárias e historicistas (...), se examinamos a obra das 
promoçons que deixaron obra na qual pola sua naturezn poderin 
reflectir-se o magistério de Otero Pedrayo, podemos comprovar como 
este deixou un calco indelével nnqueles textos. O corpo e a almn, a 
matéria e o espírito da Galizn, a sua realidade sincrónica e a sua 
realidade diacrónica som vistos e comprendidos por todos nós através 
das [suas] sistematiznçons e intuiçons (CARVALHO CALERO 1989: 
237). ^ 

sos Unha opinión semellante, ainda que neste caso centrada na aprendizaxe da Galiza 
como espazo físico ( através da Guía de Galicia), é a xa comentada no partado da paisaxe de 
Xaime Illa Couto. Este artigo comeza asi: "A miña xeneración galega tiña ontraguida unha fonda 
obriga con don Ramón..." (ILLA COUTO 1958: 73). 

506 Cf. CARVALHO CALERO 1982: 162 
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Mais o próprio Carvalho Calero indica tamén que a sua influéncia literária 

directa foi escasa, pois, en certo sentido, a brillantez da sua oratória acabou por 

funcionar na sua contra, xa que habia moita xente que preferia escoitalo a le-lo 

(FERNÁN-VELLO/ PILLADO: 204-205). Para alén diso, o seu singularísimo 

estilo e a densidade tanto ideolóxica como referencial do seu discurso tampouco 

favoreceron a aparición de continuadores-herdeiros directos. 

Contodo, cumpre relativizar a afirmación anterior porque, na nosa opinión, 

o maxistério literário oteriano si perviviu, subtil e fondamente interiorizado, entre 

as liñas daqueles que receberon a sua imaxe de Galiza e/ou perceberon o sólido 

mundo literário erguido por Otero. 

Coidamos que tanto Carvalho Calero507 como Cunqueiro son dous bons 

exemplos desta segunda parte da nosa afirmación. No artigo citado, Cunquiero 

engadia: 

[OteroJ ensiñábnme íl un xeito imaxinativo de lér, de ir erguendo 
sober do lido un mundo de relaciós e invenciós, que máis poderíá^ 
chamarse selva que orode, pro que foi e sigue sendo a miña riqueza, é^ 
sin dúbida, a miña vocación (CUNQUEIRO 1958: 51). ^.. 

so^ A narrativa de Carvalho recolle alguns dos aspectos que se teñen explicitado ao longo 
desta Tese como caracterizadores do discurso fundacional. Un excelente estudo da narrativa deste 
autor é o de FORCADELA 2002. 
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8.3. Recepción posterior 

Despois da guerra, tampouco as circunstáncias históricas eran as máis 

favorábeis para inverter o proceso de escurecimento da obra oteriana. Como xa se 

dixo, Ramón Otero Pedrayo vaise convertendo pouco a pouco nun referente 

inexcusábel, nun símbolo, cada vez máis admirado pero menos lido. 

Sempre conservnndo a máximn lealdnde ás doutrinns que na força 
dn idade tan poderosamente contribuíra n criar, reduze-se agora, mui 
brilhantemente, n actividades representntivas e protocolárias 
(CARVALHO CALERO 1989: 242). 

Franco Grande e Méndez Ferrin, dous bos exemplos daquela mocidade 

universitária que, á altura dos anos 50, se integra nas iniciativas culturais 

desenvolvidas polos galeguistas, evocan a intensa relación508 e a profunda 

influéncia que a sua actitude e personalidede tivo sobre todos eles, 

Otero Pedrayo desempeñaba naquel momento en Santiago unha 
función de guieiro púbtico; era máis que un símbolo, mesmo dentro do 
gnleguismo. Otero díxome nunha ocasión que a misión que el Ile 
atribuía á sún ancianidnde ern a de trnnsmitirlle os novos a mensaxe 
galeguista de Cnstelno, xa que nós non puidernmos coñecelo 
(SALGADO/CASADO 1989: 66). 

Mais, fronte á tremenda admiración que Otero suscitaba por mor da 

coeréncia ideolóxica, polo saber enciclopédico, ou, mesmo, polo seu próprio 

atractivo persoal, nos testemuños referidos a aquela época, apenas achamos 

referéncias ao valor e influéncia da sua obra, da que ou se coñecian apenas "os 

libros máis lexíbeis" (FRANCO GRANDE 1985: 42) ou , simplesmente, non se 
1ia509. Ademais, os textos que publica nesta época non tiñan para os seus novos 

soa FRANCO GRANDE 1985 e FRANCO GRANDE 1988; SALGADO/CASADO: 66
69. 

s°9 "A Otero Pedrayo non o leu ninguén: practicamente caben neste curruncho onde nós 
estamos as persoas que leron a Otero Pedrayo en Galicia, ipodedes estar completamente seguros! 
Os libros de Otero Pedrayo tiñan na anteguerra cincocentos exemplares de tirada. Fra Yernero, por 
exemplo, cando eu estaba estudiando primeiro de facultade, amoreábase no fondo de tódalas 
librerías de vello. iPodías mercar kilos de Fra Yerneros! Quero dicir con isto, que a Otero Pedrayo 
non o leu ninguén e, sen embargo, o seu prestixio existia" (SALGADO/CASADO 1989: 276). 
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,.
leitores o atráctivo doutro fipo de literaturas^ , en aparéncia, mats coerente co 

conceito de compromiso político daquel tempo. As características da sua narrativa 

(especialmente o enorme peso que as referéncias culturais de todo tipo teñen nas 

suas obras) e, ainda máis, a sua complexidade lingiiística xustificaron a criación 

do tópico, hoxe totalmente vixente, de ser Otero un escritor dificil. Segundo 

Carvalho: 

Toda a obra de O.P. é unha revelación de Galicia. Mais esta 
revelación non é mani f esta para quen non se situe -e non todos poden 
situarse- nas coordenadas propostas polo autor(...), hai unha serie de 
supostos e chaves culturais que o leitor debe posuir se quere 
comprender a Otero (CARVALHO CALERO 1977: 137-138). 

Se a todo isto unimos a dificultade real de acceder á sua obra ao non 

existiren reedicións (excepto de Arredor de si e, a partir de 1973, de Os camiños 

da vida) ata hai moi poucos anos, poderemos explicar-nos como un escritor 

considerado un clásico das nosas letras, esencial na história da nosa literatura, 

segue a ser relativamente descoñecido polo público, mesmo polo público que é 

leitor habitual en galegos 1^ 

Así, douse o caso de que un escritor de quen todn a obrn foi un 
servicio á sún terrn, deixóu de interesar aos que fnlaban 
constantemente de compromiso. E mentres afroabnn á popularidade 
escritores de técnica elementnl, pero de obvio contido político, a obra 
de Otero, eminentemente artística, cunhn evidente mensnxe nncionnl, 
mnis desde logo non pnrtidista, deixaba de interesar ao comprador de 
libros en galego (CARVALHO 1982: 159). 

Foi Carballo Calero, iniciador dos estudos sistemáticos sobre Otero 

pedrayo, quen formulou a idea, hoxe recollida por toda a crítica posterior, de que 

toda a obra científica e literária deste autor tiña como tema fundamental a 

s^o Sobre a escasa influencia da escrita de Otero na etapa de postguerra vexa-se 
VAZQUEZ CUESTA: 865. 

51 ^"Nunca foi o señor de Trasalva un autor popular. (... ) Asi, en vida Otero só era lido por 
un círculo moi devoto de eruditos e artistas (...). Ainda que alagunhas obras de Otero Pedraio foron 
reeditadas despois da sua morte, e mesmo dadas a lume algunhas outras que ficaran inéditas' en 
vida do mestre, a desaparizón dos seus compañeiros de idade e a ocupazón do poder cultural en 
Galiza por xentes de outra formzón e outra orientazón social, acrecentaron as dificuldades para 
unha recepzón franca e garimosa da produzón literária do máis novo dos brillantes prosistas da 

gerarzón Nos" (CARVALHO 1992: 192-193). 
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construción dunha teoria sobre a Galiza51z. A interpretación global da Galiza, 

concibida como unha unidade indestrutíbel através do espazo e do tempo, seria, 

pois, o obxecto central do discurso oteriano, un discurso ideolóxico nacionalista 

dirixido á recuperación da nosa identidade colectiva. 

A partir de aquí, en moitos casos, tense feito unha leitura reducionista da 

obra de Otero ao centrar a interpretación no aspecto máis histórico da sua 

narrativa (evidente e relevantísimo) ou nos elementos culturais, deixando de lado 

os contidos máis esencialmente ideolóxicos da sua obra. 

De revisarmos a introdución deste traballo, en concreto o capítulo 

consagrado á revisión do estado da cuestión no que di respeito á interpretación da 

obra oteriana, acharemos ali as valoracións que serviron para consolidar unha 

imaxe do escritor de Trasalba reducionista, confusa e chea de preconceitos. 

Como ali se podia apreciar esas opinións non eran claramente pexorativas, 

podendo semellar, algunhas, laudatórias. Estas valoracións, convertidas co tempo 

en prexuízos, foron criando o que imos cualificar como "recepción posterior 

subterránea". Con este termo definimos esas liñas de opinión que son as que se ^ 

traspasan aos libros de texto, as que conforman as opinións comuns do público, as 

que aparecen nos textos divulgativos ou nas breves semblanzas. 

Este tipo de leituras, pensamos, teñen embazado en grande medida a 

aproximación crítica á obra de Otero, colaborando na criación desa idea de obra 

nostálxica (sen máis) do pasado, de obra densa onde o peso da erudición ou a 

información histórica devala naturalmente en saudade, deixando de lado 0 

discurso máis volcado para o presente do seu público leitor (o valor actual que 

aquelas obras podían ter para un leitor dos anos 30) ou para o de hoxe. 

Fronte a isto, coidamos que cumpre reinterpretar, tal e como se foi 

expondo ao longo deste traballo, a función, tanto das suas novelas en si, como dos 

temas que Otero desenvolve nelas. 

5^z Esta idea é exposta repetidamente por Carvalho, a modo de exemplo vexa-se o artigo 
"Otero Pedrayo: unha visión de Galicia" (CARVALHO 1982: 153-163). 
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9. CONCLUSIÓNS 

^E non se decia no programa do Portido Gnleguista 
'Gnlicin, céluln de universalidadé? A obrn de Otero 
^non é a plosmnción literaria deste principio? 
(CARVALHO CALERO 1977: 138-139). 
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9.1. Conclusións 

A cita que transcrebemos de Ricardo carvalho Calero, o grande crítico 

oteriano, cremos que poder resumr a conclusión xeral da investigación que 

levamos a cabo. 

Agora ben, dunha forma máis particularizada, poderiamos resumir as 

princiapais conclusións desta Tese nas segintes: 

1.- A obra de Ramón Otero Pedrayo encaixa perfeitamente no marco do 

que se ten denominado literatura fundacional, isto é aquela literatura orientada a 

definir, proclamar e divulgar as formas da identidade nacional. -

Esta concepción da escrita literária xorde apartir da asunción, por parte dos 

intelectuais, da necesidade de autonomización do discurso literário, proceso que 

discorre en paralelo co de autonomiza► ión política, pois, obviamente, en todos 

aqueles espazos que temos definido como contextos nacionalitários emerxentes, 

resultaba dificil ter unha vida nacional sen posuir unha literatura própria, asentada 

en referentes culturais non foráneos. 

Precisamente, grazas a recoñecer as profundas coincidéncias entre os 

procedimentos narrativos que aparecen na obra oteriana e os que funcionan 

noutras literaturas pertencentes a outros contextos literários nos que se deron 

procesos de construción nacional semellantes, foi posíbel enfrontar a análise da 

sua obra narrativa desde unha focaxe inédita até o momento e que permite, non.só 

interpretar globalmente toda a sua narrativa, senón apreender a profunda 

intertextualidade existente no discurso oteriano e, deste modo, ligar os traballos 

literários do autor co resto da sua obra ensaística, historiográfica, política, etc. 

2.- Até o presente a obra dé Ramón Otero Pedrayo foi obxecto dun escaso 

interese por parte da crítica, pervivendo, ademais, en moitos casos, leituras da sua 

obra limitadas, nuns casos por non seren apenas máis que visións impresionistas, 

noutros por estaren condicionadas por tópicos e prexuízos. 

A presente Tese cremos que ten posto en claro que a verdadeira razón da 

resisténcia que a obra de Otero oferecia a unha análise crítica consistente, radicaba 

na perspectiva utilizada, pois a maior parte dos estudos até agora realizados sobre 
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o autor dé Trásalbá obviábán á utilización daquela indispensábel visión 

globalizante de que antes se falou; unha visión integral que dese conta da 

profunda interrelación dos textos do autor entre si e, sobretodo, da esencial 

motivación didáctica que subxace baixo toda a sua produción, sexa literária, 

ensaística ou directamente doutrinal. 

Estas análises partian do prexuízo da excesiva ideoloxización, unha 

valoración apriorística que demonstra, para elén dunha leitura reducionista, a falta 

de comprensión do discurso oteriano. ^ 

Cremos ter demonstrado que a ideoloxia non é o soporte necesário da 

arquitectura textual senón que é tamén un elemnto de produtividade literária 

evidente, indispensábel na xeración dos sentidos do texto. 

3.- Do ponto de vista metodolóxico, coidamos que esta tese fai alguns 

contributos aos mecanismos de análise e interpretación textuais. 

Pensamos que se conseguiu elaborar un modelo posibel para a novela 

fundacional que é susceptíbel de ser utilizado no estudo doutras obras e autores 

non só galegos. 

A validade do método reside, ao noso ver, na coeréncia de que dota ao 

sentido das obras e, asi, permite tamén superar valoracións pexorativas que se 

teñen feito sobre o autor que, desta maneira, mantendo a verdade das afirmacións, 

estas adquiren unha significación diferente (vexa-se, por exemplo, xuízos críticos 

como: escrita excesivamente ideoloxizada, discurso anacrónico, excesivo 

romantismo, etc). 

No horizonte final desta investigación fican ainda, posibelmente, perguntas 

sen resposta mais será sempre dificil responder aos interrogantes da criación 

literária e ás punxentes perguntas da nación. 
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