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Poesía 
 

Época medieval 
Considérase como lírica medieval galego-portuguesa o conxunto 

de cantigas que van dende finais do século XII ata mediados do século 
XIV, se ben mostrando unha serie de cautelas sobre o punto de 
partida de dita lírica, xa que, aínda que nos cancioneiros aparece o 
nome dos trobadores, non ocorre o mesmo coa data de escritura das 
cantigas, véndonos obrigados se queremos coñecela a recorrer a 
eventos históricos que aparecen sinalados nas propias composicións, 
cando se dá o caso, ou a botar man da propia biografía do trobador 
cando se trata dun monarca ou dunha personalidade importante do 
seu tempo, caso de D. Denís ou de Airas Nunez respectivamente. 

Resulta máis fácil fixar o límite superior da escola trobadoresca, 
que coincide coas datas de 1325 e 1350. Corresponde a primeira data 
á morte do rei de Portugal D. Denís, e a segunda á redación do 
testamento de D. Pedro, conde de Barcelos, onde aparece nomeado 
o Livro das Cantigas, arquetipo, hoxe perdido, para a posterior 
elaboración dos cancioneiros. 

Considéranse aínda dúas datas máis que corresponden á morte 
dos mecenas da corte portuguesa, D. Pedro de Portugal (1354), e 
da corte castelá-leonesa, Afonso X o sabio (1284). 

A partir do 1350 asistirase ao progresivo esmorecemento da 
lírica galego–portuguesa, que desembocará, grosso modo no que se 
coñece como escola galego-castelá. 

O corpus lírico da lírica galego-portuguesa está formado por 
1680 textos profanos e por 420 textos relixiosos, as “Cantigas de 
Santa María”. Tanto unhas composicións como as outras foron escritas 
polos trobadores que vivían ao abeiro de diferentes reis en épocas 
diversas, podendo considerar deste xeito diferentes xeracións de 
trobadores. 

Seguindo a clasificación feita polo profesor Giuseppe Tavani1,
habería que contar cun primeiro grupo de trobadores que se 
caracterizan polo seu “policentrismo e (...) estrema mobilidade (...)” . 
Considera Tavani estes factores como “características esenciais da 
primeira fase da actividade lírica galego-portuguesa”. 

 
1 cfr: Giuseppe Tavani, A poesía lírica galego-portuguesa, Vigo: Editorial Galaxia, 1991 

(3ªed.), pp.249-273. 
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Un segundo grupo, que abrangue os reinados de Fernando III 
e Afonso X en Castela, León e Galicia, e de Sancho II e Afonso III 
en Portugal. 

Un terceiro, baixo o amparo do rei portugués D. Denís e, por 
último, o grupo dos epígonos deste movemento, ubicado nos reinados 
posteriores ao de D. Denís en Portugal e o de Afonso X o Sabio en 
Galicia, León e Castela. 

Baixo o mecenado destes reis foron xurdindo toda unha serie de 
trobadores, xograres e segreis. O trobador era o compositor das súas 
cantigas, este dáballas a un xograr para que as interpretase, aínda que 
ás veces o xograr interpretaba as súas propias pezas. O segrel, o máis 
baixo pola súa caracterización social, interpretaba as cantigas do 
xograr (na lírica galego-portuguesa tense constancia de segreis que se 
adicaban a interpretación das súas propias composicións). 

Dous aspectos fundamentais á hora de facer unha aproximación 
á lírica galego-portuguesa son a transmisión das composicións, o 
coñecido como “tradición manuscrita”, e a diferente clasificación 
segundo o tipo de cantigas. Canto ao primeiro aspecto, o lirismo 
trobadoresco chegou ata nós da man de tres códices: 

Cancioneiro da Ajuda (A)
Consérvase na biblioteca do pazo real lisboeta que leva o mesmo 

nome do cancioneiro. Está incompleto no que respecta aos nomes dos 
autores e ás miniaturas, moitas delas inacabadas, e fáltanlle as 
notacións musicais. 

Suponse que foi copiado na corte de Afonso X o sabio, cuxa 
morte provocaría que o códice non se rematara. Giuseppe Tavani 
engade ademais o dato de que pode provir dun cancioneiro colectivo, 
que sería o arquetipo para a redación dos restantes códices, 
fragmentos e pergameos. 

Cancioneiro Colocci-Brancutti (B)
Custodiado actualmente na Biblioteca Nacional de Lisboa. Foi 

copiado en Italia nos primeiros anos do século XVI por encargo de 
Angelo Colocci, que atopou o manuscrito na biblioteca da familia 
Brancutti. 

Cancioneiro da Vaticana (V)
Consérvase na Biblioteca Apostólica Vaticana de Roma. Foi 

mandado copiar por Angelo Colocci a comezos do século XVI. Unha 
copia bastante exacta témola no Cancioneiro de Berkeley, redactado a 
finais do século XVI e comezos do XVII. Consérvase na Universidade 
de Berkeley. 

Temos, xunto a estes códices manuscritos, unha serie de 
fragmentos e pergameos que son moi útiles para o estudo da lírica 
trobadoresca galego-portuguesa, xa que en ocasións completan a 
información que falta nos códices: tal é o caso do Pergameo Vindel,
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que contén a música das sete cantigas de Martín Codax, amais do 
propio texto. Foi escrito a finais do século XIII ou comezos do XIV e 
atopado polo libreiro de vello Pedro Vindel servindo como 
encadernación a un libro de Cicerón. 

 
O pergameo Sharrer, atopado no Arquivo da Torre do Tombo en 

Lisboa que contén sete cantigas de amor de D. Denís xunto coa súa 
notación musical; é o único exemplo que se conserva de Cantigas de 
Amor acompañadas da partitura. 

Contamos ademais cun “fragmento” con Cinco Lais de Bretanha 
e con outros dous fragmentos onde se atopan importantes diferenzas 
con respecto a outra versión conservada da Tenzón entre Afonso 
Sánchez e Vasco Martíns de Resende. Débese considerar, finalmente, a 
Tavola Colocciana: índice dun cancioneiro elaborado por Angelo 
Colocci. 

A lírica galego-portuguesa é moi pobre no que respecta á súa 
tradición manuscrita, sobre todo se a comparamos con outras 
literaturas como a provenzal, que ten 95 códices, a francesa, que 
dispón de 50, ou a italiana, que chega aos 100. Pódese explicar este 
feito pola tendencia á concentración das literaturas ibéricas nun único 
manuscrito, redactado na corte do rei que facía de mecenas. Isto 
ocorre non só na lírica galego-portuguesa, tamén na castelá, pero non 
na catalana, que estaba inserida no sistema literario provenzal, onde o 
poder que tiñan as diferentes cortes propiciou o desenvolvemento e 
multiplicación dunha tradición manuscrita. 

Para elaborar unha clasificación segundo o diferente tipo de 
cantigas, cómpre recorrer á chamada Arte de Trovar, tratado de 
poética, incompleto, que aparece ao principio do Cancioneiro da 
Biblioteca Nacional (B). Nesta “Arte de Trovar”) faise unha distínción 
entre cantigas de amor, “cando se move a razón dele” e cantigas de 
amigo, “cando se move a razón dela”. É dicir, no primeiro caso é o 
propio trobador o que canta dende a perspectiva masculina, mentres 
que no segundo, aínda que se trata da voz deste, travístese baixo 
unha voz feminina. Unha e outra recoñécense no primeiro verso da 
cantiga (o exordio) coa “palabra clave” amor para as cantigas de amor 
e amigo para as cantigas de amigo. 

As cantigas de escarnio e maldicir tamén teñen o seu lugar nesta 
Poética Fragmentaria, se ben aparece unha distinción entre as de 
escarnio: o trobador “di mal de alguén con palabras encubertas” e de 
maldicer onde o fai “descubertamente” (nos cancioneiros aparecerán 
sempre baixo a denominación conxunta de “cantigas de escarnio e 
maldicer”). De todos os tipos de cantigas a máis “xenuinamente 
galega” é a de amigo. Barallouse durante algún tempo a hipótese de 
que estivese inspirada na literatura provenzal, sen ter en conta que o 
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dinamismo e a vivacidade que presentan estas cantigas corresponde á 
expresión dunha literatura xa madura, que levaba “cociñándose” 
durante algún tempo ata a súa explosión final. 

Máis ben convén relacionar esta manifestación lírica con toda a 
literatura de muller que se elaborara anteriormente en diversas zonas 
da Romania. O seu precedente quizais fosen as “carxas”, composicións 
en lingua mozárabe que aparecían no refrán dunha composición 
chamada “mwxaxa”, ou quizais as carxas fosen simplemente unha 
manifestación máis deste tipo de literatura en ámbito ibérico. Segundo 
Xosé Ramón Pena, a verdadeira orixe habería que buscala na poesía 
medio–latina, coas súas formas cultas, e nas formas populares 
románicas; unha vez que foi propiciada unha ponte entre ambas as 
dúas pola igrexa coas súas festas e celebracións. Santiago de 
Compostela actuaría como verdadeiro centro de cultura que daría lugar 
á creación das bases necesarias para a posterior eclosión do lirismo 
trobadoresco. 

As cantigas de amigo, a diferencia das de amor, aparecen 
emprazadas nun espazo bucólico ideal, pero que en ocasións se pode 
volver agreste. Contrasta isto co feito de que nas cantigas de amor 
non haxa referencia a un espazo físico. 

Tendo en conta estas localizacións, podemos facer unha 
clasificación entre bailadas, barcarolas ou mariñas, de romaría,
alboradas e pastorelas. Estas dúas últimas de dubidosa inclusión 
dentro do “sistema literario” galego-portugués: a alborada, 
supostamente derivada do xénero provenzal “alba”, presenta matices 
diferentes dos que tiña aquela, xa que se na lírica occitana se 
expresaba a separación dos amantes cando se vían sorprendidos polo 
amencer, na lírica galego-portuguesa isto redúcese ao recordo da dona 
namorada polo amor que mantivo co seu cortexador, dando conta da 
súa irrealización e do afastamento do amante. 

Das sete pastorelas conservadas na lírica galego-portuguesa, só 
unha, de clara liña provenzal, pode ser adscrita a este subxénero, 
podéndose englobar as seis restantes dentro da cantiga de amor ou de 
amigo. 

O segundo “xénero canónico” da lírica galego–portuguesa, a 
cantiga de amor, non presenta os problemas de orixe que viamos máis 
arriba para a cantiga de amigo. Claramente derivada da poesía 
provenzal, é un produto dos contactos estabelecidos entre trobadores 
galego-portugueses e occitanos nas cortes castelás e portuguesas. 

Quizais sorprendidos pola espontaneidade e artificialidade das 
cantigas de amigo, algúns estudosos puxeron nun nivel inferior as 
cantigas de amor con respecto a estas, considerando que se trataba 
simplemente dunha imitación descolorida da lírica provenzal. Talvez o 
motivo de tal argumentación estea baseado na imposibilidade de 
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traspor os modelos provenzais para a lírica galego-portuguesa; o gozo 
de amar da lírica provenzal convértese en coita, e a dona, presente na 
lírica occitana, transfórmase en incorpórea na lírica galego-portuguesa. 
O concepto de “segredo de amor”, coa conseguinte imposibilidade de 
referirse a unha dona en concreto (na lírica galego-portuguesa), é en 
boa parte culpable desta sensación de monotoneidade que se respira 
nas nosas cantigas de amor, que non resisten unha comparación coa 
súas homónimas provenzais. 

Nas Cantigas de escarnio e maldicer practícase unha inversión do 
amor idealizado das cantigas de amor e do amor non menos 
idealizado, pero máis crible, das de amigo. O segredo, a moderación e 
a cautela ante a dama deixa paso a unha serie de mofas nas que 
calquera pode ser obxecto das iras do trobador, dende a soldadeira 
(dona que acompañaba a interpretación das cantigas medievais) ata o 
propio rei, pasando por cregos e monxas. Fálase do uso da 
“aequivocatio”, é dicir, da ambigüidade, como proba para recoñecer a 
arte do trobador. Un xogo de palabras que dará á cantiga un dobre 
senso: o aparente, revestido en ocasións baixo finxidas formas de 
inocuidade, e o real, de verdadeiro escarnecemento. 

Segundo o grupo social, actitude poética, moral, e guerreira, as 
cantigas de escarnio e maldicer pódense clasificar en: cantigas que se 
dirixen contra outros poetas, escarnios contra soldadeiras, parodias 
das cantigas de amor, de amigo e da poesía heroica, sátiras morais, 
sátiras político-guerreiras e sátiras das clases sociais. 

Dentro das cantigas de escarnio e maldicer debemos incluír as 
tenzóns e os partiméns. A tenzón é un xogo literario entre dous 
trobadores que en cobras alternas escarnecen un contra o outro sobre 
as súas artes poéticas ou sobre outros motivos. O partimén, pola súa 
banda, de clara inspiración provenzal, trátase da exposición por parte 
do trobador dun problema que tiña unha dobre solución; o trobador ao 
que ía dirixido o reto tiña que escoller entre unha das dúas solucións e 
defendela. Aquel que dera a elixir comprometíase así mesmo a non 
escoller a opción que escollera o trobador retado. Só conservamos 
dous partiméns no ámbito galego-portugués. 

Hai estudosos da literatura2 que consideran a tenzón e o 
partimén como xéneros menores dentro da lírica galego-portuguesa, 
xunto coa cantiga de seguir, a cantiga de vilão e o pranto;
composición, esta última, na que se chora a morte dalgunha persoa 
importante. Só conservamos na nosa lírica cinco prantos. 

 
2 Anxo Tarrío Varela. Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica. Ed. Xerais 

de Galicia, 1998 (2ª ed.). 
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Os lais de Bretanha son o testemuño da presenza do mundo 
artúrico na área galego-portuguesa. 

A lírica relixiosa está composta polas 427 cantigas de Afonso X 
o sabio, coñecidas como Cantigas de Santa María, escritas 
posiblemente entre os anos 1257 e 1283. Son a continuación dunha 
tradición latina de recompilación de milagres marianos escritos co fin 
de exaltar a personalidade da Virxe María, e teñen como intención final 
a promocion de diversos santuarios. Os Miracles de Notre Dame, de 
Gautier de Goincy ou os Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de 
Berceo, son dúas mostras máis do auxe que tiveron, en épocas de 
apoxeo da predicación, as coleccións de milagres. 

A elaboración das cantigas de Santa María levaríase a cabo 
despois dun vasto traballo de documentación, xa que no taller afonsino 
se serviron de lendas francesas, italianas e ibéricas que non podían 
faltar tendo en conta o afán propagandístico de Afonso X con respecto 
ao culto mariano. Santuarios como os de Castrojeriz, Santa María del 
Puerto ou Villasirga, actúan como focos de culto á Virxe e como 
escenarios onde demostra os seus poderes. 

A lingua das cantigas é un galego-portugués cheo de 
castelanismos. 

Afonso X soubo moi ben “apuntarse” á moda lírica do 
galegoportugués, aínda que o interese que demostraba por Galicia era 
practicamente nulo; isto vese nas súas múltiples cartas, nas que 
apenas fai referencia a esta terra, ou na visión que ten de Santiago 
Apóstolo, a quen ve como un rival de Santa María pola súa capacidade 
para obrar milagres. 

A autoría das CSM esperta certa controversia. E para aclarar un 
pouco as ideas teremos que partir do concepto de autoría do home 
medieval. Se nos atemos ás palabras do propio Afonso X na súa 
Grande e General Estoria, el mesmo se atribúe a autoría das Cantigas 
de Santa María, non polo feito de compoñer todas as pezas, senón por 
actuar como supervisor. 

Modernamente diriamos que Afonso X foi o “coordinador” da 
redación das Cantigas. Se seguimos a Walter Mettman, o numero de 
redactores non debeu pasar de seis, entre os que destacaría o clérigo 
santiagués Ayras Nunez. Segundo este estudoso, sería o autor dun 
gran número de cantigas, actuando como supervisor das demais. 

Chegaron ata nós as Cantigas de Santa María en catro códices: o 
códice de Toledo (TO), trasladado no 1869 á Biblioteca Nacional, os 
dous códices do Escorial (Tj1), (jb2), mandados trasladar dende 
Sevilla ata a biblioteca deste mosteiro por Felipe II e, por último, o 
coñecido como Códice de Florencia (Ms. F) Este manuscrito, sen 
rematar, foi enviado a Murcia (sábese do desexo do rei sabio de que 
fosen cantados os cantares de loor onde estivera enterrado el), onde 
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ademais se encargarían de rematar as miniaturas. Un proceso 
posterior de vendas deu co códice en Florencia, onde está agora 
custodiado. 

Afonso X participa ademais no corpus lírico profano galego-
portugués con tres cantigas de amor, trinta e cinco de escarnio e 
maldicer e catro tenzóns; atribúeselle ademais unha cantiga de amigo. 

O lirismo galego-portugués entrará na súa fase de estertor tras a 
morte de D. Pedro de Portugal, Conde de Barcelos. As crises 
políticas, transformacións sociais, xunto á imposición de novas modas 
literarias, sobre todo chegadas de Italia, propiciarán o esmorecemento 
dunha lírica que tantas glorias dera ao galego-portugués. 

Esta lírica, rebaixada lingüística e literariamente, terá unha certa 
continuidade na escola galego-castelá, onde se compilan un total de 
700 composicións en cancioneiros bilingües: Cancioneiro de Baena, de 
Stuñiga, de Londres, de Roma, Cancioneiro de Palacio, de García de 
Resende, etc. 

A tendencia á conxunción entre o vello estilo galego-portugués e 
as novas modas italianizantes apréciase no Cancioneiro de Baena, a 
todas luces o máis interesantes de tódolos cancioneiros desta época. 

A obra dos trobadores da escola galego-castelá foi escolmada no 
ano 1902 por Henry Lang; recolle o estudoso norteamericano un total 
de 74 pezas que corresponden a unha época que vai do 1350 ao 1450. 

Os poetas máis interesantes desta escola son Macías “o 
namorado” (único galego de todos eles segundo X.R.Pena3), prototipo 
de mártir do amor ao que axudou máis a súa lenda particular que a 
súa calidade poética, e Afonso Álvarez de Villasandino, quen compuxo 
29 poemas en lingua galego-portuguesa. 

A seguinte época que imos tratar, a coñecida como “séculos 
escuros”, será un período, en palabras de Francisco Fernández del 
Riego, de “pobreza criadora”4 para as letras galegas. As convulsións 
políticas, que na época anterior provocaron a desaparición da escola 
lírica galego-portuguesa, terán agora consecuencias aínda maiores; a 
progresiva implantación do poder castelán en Galicia, tanto dende o 
punto de vista da administración política como dende o punto de vista 
lingüístico, afogou todo intento de expresión poética en lingua galega 
un modo regular (e calquera outro tipo de discurso literario). 

Perderase todo recordo do antigo quefacer dos trobadores 
galego-portugueses e Galicia ficará sumida nunha amnesia da súa 
propia identidade. 

 
3 Xosé Ramón Pena. Literatura galega medieval, vol.I, A historia. Edicións Sotelo 

Blanco, 1990 (2ª ed.). 
4 Francisco Fernández del Riego. Historia da literatura galega. Ed. Galaxia, 1981 (5ª 

ed.). 
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Os séculos escuros 
Os avatares socio-políticos aos que se viu sometida Galicia 

dende os últimos anos do século XV e durante un período de 
catrocentos anos, impediron o desenvolvemento dun discurso literario 
en lingua galega. Non obstante, esta afirmación, valida para a poesía 
erudita, perde o seu valor cando nos referimos á literatura popular xa 
que o pobo, como “ente creador”, posibilitou unha tímida solución de 
continuidade co período anterior. 

 O uso da lingua galega, redúcese á súa vertente máis 
folclorizante: vilancicos, cantos de Nadal, de entroido, de festas ou 
composicións para acompañar as tarefas domésticas. Outra cousa é a 
cantidade producida (trinta mil textos en verso -constituídos na súa 
maioría por textos para cantar-, mil duascentas narracións -
lendas,contos, etc-, aproximadamente unha ducia de composicións 
teatrais xunto a refráns, adiviñas e manifestacións deste estilo)  

O timidísimo labor de recuperación das letras galegas comezará 
á altura do século XVII, aínda que algunhas composicións son datables 
xa nos séculos XV e XVI. Ben por iniciativas particulares, ben por 
medio de certames poéticos, daranse a coñecer unha serie de textos 
en galego de diversa calidade literaria, pero que resultan sempre 
interesantes dado o contexto de absoluta “seca” creadora do período 
que estamos a tratar. 

Seguindo unha orde cronolóxica, os textos máis destacados 
desta época son: 

- Composicións de circunstancias, como o Pranto da Frouseira:
un poeta anónimo, a finais do século XV, laméntase pola morte do 
mariscal Pardo de Cela, controvertido persoeiro da historia de Galicia 
que representa a última resistencia contra o crecente poder dos Reis 
Católicos. 

- Un poema transmitido oralmente que dá conta do saqueo de 
Cangas polos piratas turcos no ano 1617. No século XVIII un frade de 
Celanova recolleuno e copiouno; a súa versión é a que hoxe se coñece. 

- Décimas ao Apóstol Santiago, compostas por Martín Torrado no 
ano 1617 co gallo da polémica levantada a raíz do intento de 
proclamar a Santa Teresa “avogada dos reinos de España”, 
compartindo así este privilexio con Santiago Apóstolo. 

- Relación de las exequias que hiço la Real Audiencia del Reyno 
de Galicia a la Reyna D. Margarita de Austria descriptas y puestas en 
stilo por Ioan Gómez Tonel (1612); trátase dunha obra que 
homenaxea á Raíña Margarida de Austria co motivo da súa morte. 
Atópanse nesta obriña dúas composicións en galego: o soneto Respice 
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finem da autoría de Pedro Vázquez de Neira e o Soneto con falda 
(estrambote) de Xoán Gómez Tonel.

- Certame literario das Festas Minervais (1967), que 
desembocou no volume Fiestas Minervales y aclamación perpetua a la 
Musa.

Tratábase dun certame organizado para loar a figura de Alonso 
III de Fonseca. No seu conxunto hai unha abundante representación 
de autores galegos. Con todo, a presenza da nosa lingua é algo 
minoritario debido ás propias regras fixadas polo certame literario; só 
se aceptaba nun dos apartados (dun total de sete) a presenza do 
galego. Ademais, o seu uso só se prevé para o romance, de claro corte 
popular e coloquial, rexeitándoo para composicións máis “elevadas” 
como a canción ou o soneto. 

- Certame ourensán (1708). Foi convocado para celebrar o 
nacemento do príncipe Luis Jacobo. En El Clarín de la Fama y Cíthara 
de Apolo foron publicadas, nese mesmo ano, as composicións que se 
presentaron a concurso. Entre todas só aparece unha escrita en 
galego, un romance da autoría de José Noguerol y Camba.

No século XVIII auméntase a presión contra o galego dende 
Castela, o que provocará que personalidades da Ilustración levanten as 
súas voces contra os abusos aos que estaba sendo sometida esta 
lingua. 

Figuras como o Padre Feijóo, o Padre Sarmiento ou o Padre 
Sobreira (sobre todo os dous primeiros) encherán todo o século coas 
súas angueiras por intentar dotar ao galego do estatuto que merecía: 
introdución na escola, na relixión, etc. 

Podemos engadir a esta nómina de ilustrados a Andrés Cornide 
y Saavedra autor do soneto A Filida, e a Anselmo Feijóo 
Montenegro (irmán do Padre Feijóo), autor das quintillas do Pranto 
da Frota, datables no ano 1702, onde se pon en boca dunha ninfa o 
lamento pola derrota dos españois e franceses ante os ingleses na 
batalla de Rande. Da súa autoría é tamén unha glosa feita con ocasión 
do acompañamento dos reis ao Viático no 1722. Tense constancia 
aínda doutra glosa composta polo seu irmán, Plácido Feijóo, no que 
se trata este mesmo tema. 

Chamámoslle Prerrexurdimento a etapa que vai de inicios de 
século XIX ata o ano 1863 (data de publicación de Cantares gallegos 
de Rosalía de Castro). 

Prodúcese nesta época o recoñecemento dunha identidade 
propia; xorde así o movemento político denominado Provincialismo, 
que reflite o sentimento dunha visión diferenzadora de Galicia que se 
intensificará co Rexionalismo e co posterior nacemento do 
Nacionalismo no ano 1916. 
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Sairán á luz nesta etapa composicións de corte político (textos 
contra a invasión dos franceses, textos que dan conta das diversas 
polémicas entre absolutistas e liberais, etc.), literatura de 
circunstancias, unha peza de teatro (A casamenteira, de Antonio 
Benito Fandiño), e unhas cantas poesías. 

Ten especial importancia nesta época a obra do poeta Juan 
Manuel Pintos, autor d’A gaita gallega (obriña de corte didáctico coa 
que se pretendía iniciar o lector no coñecemento da lingua galega). 
Amais, Pintos escribirá “tres églogas de corte clasicista pero nas que 
alenta unha clara pulsión romántica” en palabras de Dolores 
Vilavedra5.

O acontecemento literario que, sen lugar a dúbidas, terá máis 
importancia neste período, será a celebración dos Juegos Florales da 
Coruña no ano 1861, creados a imitación dos “jocs” celebrados nas 
letras provenzais e logo nas catalanas. Neste certame poético, no que 
ningún galego resulta premiado, o accésit corresponderá a unha 
composición escrita en lingua galega, A Galicia, de Francisco Añón.

O verdadeiramente importante da celebración destes xogos 
florais, foi a posterior publicación dun volume titulado Álbum de la 
Caridad, ao que seguiu un Mosaico poético de nuestros vates gallegos 
contemporáneos, organizado por Antonio de la Iglesia González.

Trátase dunha recompilación de poemas en galego e castelán na 
que escribirán na nosa lingua ata un total de corenta poetas Cómpre 
considerar aínda a personalidades deste período como Antolín 
Faraldo, Aurelio Aguirre, Nicomedes Pastor Díaz, Vicente 
Turnes ou Alberto Camino.

Trátase polo tanto dunha etapa de clara configuración dunha 
personalidade nacional, que deixará o camiño sementado para que as 
grandes figuras do Rexurdimento literario galego (Rosalía de Castro, 
Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal) camiñen cara a unha 
reconstrución e dignificación do galego como lingua literaria. 

 
O rexurdimento 
Adóitase iniciar esta etapa coa publicación de Cantares gallegos 

(1863), de Rosalía de Castro (1837-1885), ao que segue Aires da 
miña terra (1881), de Manuel Curros Enríquez (1851-1908) e 
Queixumes dos pinos (1886), de Eduardo Pondal (1835-1917). Estes 
poetas, xunto a outros máis ou menos destacados, apoiados por 
estudosos como Manuel Murguía, conseguiran, partindo do discurso 

 
5 Historia da literatura galega, Editorial Galaxia, páx 105. 
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poético, facer realidade a utopía que ata había pouco tempo era ter 
unha literatura normalizada.  

Sociopoliticamente, enmárcase esta renacencia entre o segundo 
Provincialismo e o Rexionalismo, movemento iniciado no ano 1886 
cando Manuel Murguía publica en La Región Gallega (xornal dirixido 
por el mesmo), un artigo no que definirá a Galicia como unha nación. 

A esperanza que supuxo a publicación de Cantares gallegos 
viuse pronto truncada, xa que, entre o ano 1863 (data de publicación 
do poemario rosaliano) e o 1874, apenas se van publicar libros en 
galego e teremos que agardar ata o ano 1875 para que sexa retomada 
a iniciativa editorial de dar ao prelo libros publicados na nosa lingua. 
Hai que considerar ademais a importancia que tiveron as revistas e 
xornais (O tío Marcos da Portela, A tía Catuxa, etc.) onde van aparecer 
publicados algúns dos libros máis importantes desta época. 

De Rosalía de Castro deixaremos a un lado a súa faceta como 
novelista e como articulista en castelán para centrarnos na súa obra 
poética, que comeza no ano 1863 coa publicación de Cantares 
gallegos, grazas ao seu marido, Manuel Murguía. Esta obra está 
inspirada no Libro de los Cantares de Antonio Trueba, que fora dado ao 
prelo once anos antes. No prólogo, explica Rosalía cales foron os 
motivos que a levaron a escribir este poemario, afirmando ser 
consciente de estar inserida nunha literatura marxinal. Este prólogo, 
xunto co epílogo e as trinta e cinco composicións que conforman o 
libro, danlle a Cantares Gallegos unha estrutura circular. 
Tematicamente, vai dende o costumismo ao telurismo pasando polo 
escarnecemento socio-político e polas composicións de corte amoroso. 

O seguinte, e derradeiro, poemario de Rosalía escrito en galego, 
Follas novas (1880), marca unha certa evolución con respecto ao 
anterior; vólvese servir Rosalía dun prólogo, como xa fixera en 
Cantares gallegos, para dar conta das múltiples inxustizas que se 
estaban cometendo con Galicia e para defender a súa decisión de non 
volver escribir nunca máis en galego. Estruturalmente, está dividido en 
cinco partes: “Vaguedás”, “Do íntimo”, “Varia”, “Da terra” e “As viudas 
dos vivos e dos mortos”. 

 
Eduardo Pondal reflectirá nas súas poesías o que Manuel 

Murguía reflectía no seus escritos históricos: unha defensa sen reparos 
do pobo galego como ente diferenciado; manteñen ambos os dous o 
celtismo como base das súas ideas. 

Atribúese Pondal o papel de bardo que guía ao pobo galego 
tomando como base a mitoloxía celta, recollida do Libro das invasións 
(Lebor Gabala). Este movemento de exaltación do celtismo nace no 
século XVIII, con James Mcpherson, que afirma reproducir os textos 
poéticos de Ossián, bardo escocés do século III. 
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Pondal, partindo da perspectiva histórico-mítica do celtismo, 
chegará á literaria no poemario que lle daría sona, Queixumes dos 
pinos (1886). Á influencia do celtismo, habería que engadir a da 
tradición latina e grega, a do Renacemento, a do Neoclasicismo, a da 
Biblia, a dos escritores románticos e, por último, a influencia de 
elementos de procedencia popular. 

C’Os Eoas Pondal achegarase a Galicia dende o punto de vista 
épico. Esta obra quedaría inconclusa no momentoda súa morte. Trata 
do descubrimento das Indias occidentais. 

Postumamente, foi editada o resto da súa obra poética, de tal 
xeito que case toda a súa produción está ao alcance dos lectores. 

Tematicamente, a súa poesía xira en torno a dous polos: a 
individualidade fronte á colectividade e a masculinidade fronte á 
feminidade (identificada coa moral espartana: supervivencia do máis 
forte que non deixa lugar aos brandos de espírito). 

A terceira coroa do Rexurdimento galego, Manuel Curros 
Enríquez, será a voz combativa que reflectirá nos seus poemas a 
situación pola que pasaba Galicia nese momento. Con todo, non 
desbotará o estilo máis popular, que veremos en composicións como 
Cantiga, escrita cando só contaba quince anos. Continuaría Curros 
Enríquez esta liña ao compor, para un certame poético celebrado en 
Ourense no ano 1876, tres pezas nas que tería que reflectir un 
costume, unha tradición e un tipo (segundo requirían as bases do 
concurso). Curros resultaría o gañador nos tres apartados coas 
composicións Unha voda en Einibó (costume), A Virxe d’o Cristal 
(tradición) e O gaiteiro de Penalta (tipo). 

No ano 1880 publicará a súa mellor obra: Aires da miña terra,
cuxa primeira edición está formada por dezasete poemas (entre os que 
se inclúen os tres premiados no certame poético de Ourense). A esta 
edición habería que sumarlle aínda dúas máis: unha segunda, 
publicada no 1881 na que a anterior se ve aumentada en sete poemas, 
e unha terceira, e definitiva, no ano 1886, na que engade á última 
nove poemas máis. Recollerase nas tres case toda a súa produción 
poética6. Tivo especial repercusión este poemario polo seu ton 
excesivamente polémico, que o levou a enfrontarse coa alta xerarquía 
eclesiástica ourensá7. Non era esta ningunha novidade para Curros, 
quen xa un ano antes tivera algúns roces co clero ourensán co gallo 
dunha representación teatral con texto escrito por el mesmo: unha loa 
en verso na que gababa a figura do padre Feijóo. 

 
6 As composicións A fouce do abó, A nena na fonte e a Muiñeira monorritmica,

aparecerán publicados en distintos xornais da época. 
7 Referímonos aos poemas A igrexa fría e Mirando ó chau, incluídos na primeira edición 

– de 1880- de Aires da miña terra. 
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A vea satírica de Curros Enríquez explotará n’O divino sainete 
(1888); inspirado na Divina comedia de Dante, o propio Curros 
(acompañado por Francisco Añón), fará unha peregrinaxe nun tren 
cuxos sete vagóns están ocupados por persoas que cometeron algún 
dos sete pecados capitais. Estas persoas (dende o xuíz e o bispo que o 
condenaran con ocasión da publicación do poemario anteriormente 
citado, ata personaxes da literatura española da época, pasando polo 
mesmo Papa León XIII) son escarnecidas sen piedade. 

Debemos considerar tamén a Valentín Lamas Carbajal (1849-
1906), autor fundamentalmente de poemas de tipo costumista: 
Espiñas, toxos e frores (1875), Saudades gallegas (1880) e A musa 
das aldeas (1890). Cóubolle ademais a honra de ser o director d’O Tío 
Marcos da Portela, primeiro xornal escrito integramente en galego. 

 
Encamiñámonos cara o século XX, século de novidades e 

renovación no panorama das letras galegas, pasando antes por un 
período de transición8 no que se produce un certo estancamento de 
ideas. Nesta época (finais do século XIX, comezos do XX) 
atoparémonos cun grupo de poetas que se dedicarán a seguir as liñas 
poéticas marcadas polas figuras do Rexurdimento a carón doutro 
grupo de creadores que son conscientes da necesidade de renovar o 
discurso poético galego. Dentro do primeiro grupo (o dos seguidores 
de Curros, Rosalía e Pondal, sobre todo destes dous últimos) 
destacamos as figuras de Evaristo Martelo Paumán quen, xunto con 
Florencio Vaamonde Lores, seguirá a Eduardo Pondal na súa 
estética. O eco de Rosalía de Castro será aproveitado por Francisca 
Herrera Garrido9 e por Filomena Dato Muruais.

8 Institucións como a Biblioteca Gallega de Andrés Martínez Salazar, nacida no ano 
1885 e comprometida coa publicación de libros en galego, xunto coas revistas Galicia. Revista 
Universal de este reino, La Patria Gallega, El Regionalista, O vello do Pico Sagro (escrita 
integramente en galego) e unha serie de xornais contribuíron a crear, moi timidamente, un 
tecido cultural e ao mesmo tempo un soporte onde irían aparecendo publicadas as achegas 
dos escritores desta época. Contrasta isto coa desaparición de xornais como O Tío Marcos da 
Portela ou A Monteira, xornais escritos en galego. Xa no século XX, debemos destacar a 
creación da Real Academia Galega (no ano 1906), a iniciativa de Xosé Fontenla Leal, que 
decidiu transplantar a Galicia unha idea que partira de Cuba coa “asociación iniciadora y 
protectora de la academia gallega”, proxecto que contou coa colaboración de Curros Enríquez. 
Manuel Murguía foi o seu primeiro presidente. Seguiranlle, no proceso revitalizador da cultura, 
as “Irmandades da Fala”, creadas no ano 1916 e o “Seminario de Estudos Galegos”, no ano 
1926. 

9 Comezou a publicar aos 44 anos, pero en pouco tempo deu ao prelo tres poemarios: 
Sorrisas e bágoas(1913), Almas de muller... ¡volallas na luz! (1915) e Frores do noso 
paxareco (1919). Fiel continuadora de Rosalía de Castro, non engade nada novo ao panorama 
poético galego, limitándose a describir dun xeito costumista os labores e os traballos polos que 
ten que pasar a muller galega. Esta mesma liña fóra xacultivada por Filomena Dato Muruais, 
autora de Follatos, do ano 1891. 
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Da parte dos renovadores, temos que contar con poetas como 
Xerardo Álvarez Limeses, Gonzalo López Abente, Benito 
Losada, Aureliano Pereira ou Enrique Labarta Pose.

Poderiamos considerar aínda un terceiro grupo: os poetas que 
tratarán de conxugar a tradición herdada do Rexurdimento cunha certa 
renovación das liñas poéticas; posiblemente sexa Manuel Leiras 
Pulpeiro (1854-1912) o poeta finisecular que mellor o Conseguiu. 
Deuse ao prelo un só libro seu, Cantares gallegos, composicións de ton 
popular que, aínda que aparece datado xa no século XX 
(concretamente no 1911) contén poemas que xa foran publicados n’O
Tío Marcos da Portela no 1884. No ano 1930 a editorial Nós publicará a 
súa poesía completa. 

As correntes poéticas europeas da época terán un punto de 
encontro coa tradición lírica autóctona no mindoniense Antonio 
Noriega Varela quen, por influencia do saudosismo portugués, pasará 
dunha tendencia ao costumismo, caso de Montañesas10 (1904), á 
elaboración dunha liña renovadora como a que atoparemos nas catro 
edicións que entre os anos 1920 e 1946 tivo o seu segundo poemario, 
Do Ermo. Este novo modo de poetizar quizais fose inspirado polo 
coñecemento, a nivel literario e a nivel persoal, de escritores 
portugueses da época11. O estilo do seu primeiro poemario será 
seguido por poetas como Xosé Crecente Vega ou Daniel Pernas 
Nieto.

As ansias de renovación da poesía veranse tamén en Ramón 
Cabanillas, representante do movemento modernista (en poucas 
composicións) na nosa lírica e “poeta de transición entre a poesía 
decimonónica e a vangardista” en palabras de Anxo Tarrío12.

Comeza a súa andaina na Habana coa publicación de dous 
poemarios, No desterro (1913) e Vento mareiro (1915), nos que se 
adscribe aos ideais agraristas13.

A simpatía polas Irmandades da Fala marcará a súa segunda 
etapa, na que se radicalizará a súa poesía; neste tempo aparecerá o 
seu terceiro libro de poemas, Da terra asoballada (1917) e a súa 
segunda edición de Vento mareiro (1921). O instinto de renovación 
poética de Cabanillas levarao, na década dos 20, a recrear a mitoloxía 

 
10 Xunto a esta é necesario considerar tamén De ruada e Leite fresco, magníficos 

expoñentes da poesía decimonónica de corte costumista, na liña da citada Montañesas.
11 Esta nova vea poética vese dun xeito aínda máis claro nos seus sonetos que 

aprecerán na terceira edición de Do Ermo. 
12 cfr: Anxo Tarrio Varela, Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica, Vigo: 

Editorial Xerais,1998 (2a ed.). 
13 Basilio Álvarez, lider do Agrarismo, asociación que loitaba contra os foros e o 

caciquismo e que reclamaba unha modernización para o agro galego, foi o prologuista do seu 
primeiro poemario, No Desterro. 
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céltica dende unha perspectiva galega; verá así a luz, no ano 1926, Na 
noite estrelecida, poemario composto por tres “sagas” (segundo a súa 
propia denominación): “A espada Escalibor”, “O cabaleiro do Sant 
Grial” e “O soño do Rei Artur”. A transposición dos elementos artúricos 
ao contexto galego é máis que evidente, como tamén o é o 
multiperspectivismo co que dota o mundo artúrico ao que se achega 
dende un punto de vista mítico, relixioso e galeguista. 

A rosa de cen follas. Breviario dun amor (1927) representa en 
Ramón Cabanillas o cultivo do lirismo intimista. Anos antes, dera ao 
prelo O bendito San Amaro, poema con estrutura de romance de cego 
no que se fai unha esexese do santo galego. 

O radicalismo inicial de Ramón Cabanillas atenúase con estes 
tres últimos poemarios; este mesmo camiño de perda de violencia 
verbal seguirá con Antifona da cantiga, escolma de poesía popular e 
primeiro libro publicado pola editorial Galaxia tras a súa fundación no 
ano 1951. É tamén desta época Camiños no tempo, recompilación de 
poesía narrativa dos anos 20 e Versos de alleas terras e tempos idos 
(1955), tradución de poetas clásicos e estranxeiros. 

Con Da miña zanfona (1954) e Samos (1958), poemario no que 
se recrea a vida contemplativa desenvolta neste mosteiro lucense no 
que el mesmo pasou moito tempo nos seus últimos anos, pecharase a 
rica produción poética do poeta cambadés. No ano 1959 sae á luz a 
súa Obra completa a cargo do Centro Gallego de Buenos Aires, pero el 
xa non vivirá para velo. 

 
Século XX 
A fundación das Irmandades da Fala e o nacemento do 

nacionalismo(1916), a creación do Seminario de Estudios Galegos 
(1923) e do Grupo Nós xunto coa revista Nós, o seu órgano de 
expresión (1920), poñerán en marcha un proceso de recuperación 
cultural que irá in crescendo ata o estoupido, no ano 1936, da Guerra 
Civil española, que enfrontou aos republicanos cos fascistas seguidores 
do xeneral Franco. A vitoria destes últimos, coa conseguinte represión 
exercida, farán que Galicia, e España no seu conxunto, entren no que 
Celso Emilio Ferreiro denominou “a longa noite de pedra”. 

Moitos dos poetas que integran esta etapa seguirán publicando 
despois da Guerra Civil, pero non en Galicia, senón dende o exilio. Os 
que quedaron en Galicia viron como o seu discurso literario en galego 
era silenciado, debendo a partir de entón calar ou utilizar o castelán 
como lingua literaria. 

Os homes da Xeración Nós, auténticos protagonistas desta 
época, propiciaron unha revitalización da cultura a todos os niveis, 
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pero non destacaron pola súa dedicación poética. A súa falta de 
contribucións neste eido, suplirana cunha serie de estudos sobre a 
poesía europea da época, que serán de gran utilidade para os poetas 
coetáneos. 

A nómina de versificadores dende inicios de século ao ano 1936 
non é excesivamente longa nin produtiva, pero acadou unha especial 
importancia para as letras galegas polo seu instinto renovador. Poetas 
como Manuel Antonio, Álvaro Cunqueiro, Luís Amado Carballo ou 
Fermín Bouza Brey, procuraron para a poesía galega a 
universalización que lle cumpría; o vangardismo europeo de inicios do 
século XX callou na nosa poesía e atopou terreo cultivado para dar 
lugar a un particular vangardismo galego. 

 
As Vangardas 
Pode resultar arriscado falar dun movemento vangardista na 

nosa poesía, sobre todo se o comparamos con movementos como o 
futurismo italiano ou o futurismo ruso, xenuinamente rompedores con 
toda tradición e absolutamente iconoclastas en canto á súa estética 
poética. 

En todo caso a etiqueta de “vangardista” é a que mellor lle acae 
ao grupo escritores que naceron nos derradeiros anos do século XIX ou 
nos primeiros do XX e que, dun xeito ou doutro, sufriron as 
consecuencias de acontecementos históricos de grande transcendencia 
como a Primeira Guerra Mundial, a Revolución Rusa ou a xestación dos 
fascismos europeos. 

As súas composicións, artigos e traducións de poetas 
estranxeiros, aparecerán en diversas revistas da época como Ronsel,
Alborada, Cristal, Yunque, Papel de color... 

A prematura morte de dous dos poetas que estaban participando 
activamente no proceso de modernización da poesía galega: Manuel 
Antonio e Amado Carballo, impediu que este movemento se 
desenvolvese en toda a súa amplitude. En Galicia, a maior 
aproximación ao movemento vangardista chéganos da man do 
primeiro deles, Manuel Antonio (1900-1930), quen no seu poemario 
De catro a catro se achega ao creacionismo, movemento que fora 
inaugurado polo poeta chileno Vicente Huidobro, e mais ao ultraísmo. 

A outra contribución de Manuel Antonio á vangarda galega foi o 
manifesto ¡Mais Ala!, coasinado co pintor Álvaro Cebreiro e datado no 
ano 1922, aínda que el mesmo, modestamente, o denominará 
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“chamamento”, quizais consciente de non ser capaz de crear unha 
escola vangardista14 en Galicia. 

Cómpre facer mención, ademais, a unha serie de ismos que 
tiveron unha certa presenza na poesía galega de preguerra: ademais 
do creacionismo e, en certo modo, do ultraísmo de Manuel Antonio e 
do hilozoísmo de Amado Carballo, hai que considerar a aproximación 
que Álvaro Cunqueiro fixo ao surrealismo en Poemas do si e do non,
que saíu do prelo no ano 1933. 

O neotrobadorismo é o movemento máis importante na poesía 
de preguerra. Debe a súa denominación ao profesor portugués Manuel 
Rodrígues Lapa. A súa importancia vén dada non só pola recuperación 
que se fixo da época medieval, gloriosa para a nosa literatura, senón 
tamén pola repercusión que tivo nunha serie de poetas da posguerra. 

 Os estudos sobre a tradición lírica medieval inician no último 
cuarto do século XIX. Traballos como El idioma gallego, su antigüedad 
y su vida, de Antonio Mª de la Iglesia, que aparecerá na Biblioteca 
Gallega de Andrés Martínez Salazar no ano 1886; ou as aportacións de 
figuras como a de Teodosio Vesteiro Torres, quen no ano 1876 
reproducirá os textos das cantigas de Martín Códax ou mesmo a 
redación de Los trovadores gallegos de Manuel Murguía (no que 
tratará de dar conta dos trobadores de orixe galega que aparecen nos 
diferentes cancioneiros), xunto a outra serie de traballos monográficos 
que aparecerán en diversas revistas da época, actuarán como 
precedentes da posterior eclosión de estudos e edicións de 
cancioneiros nas décadas dos 20 e 30 do século XX, cando aparecerán 
editados o Cancioneiro de Ajuda, por Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos, e as Cantigas de Amigo (1926-28) e de Amor (1932) por 
José Joaquim Nunes.  

Pregúntase a crítica quen iniciou o cultivo da lírica medieval na 
época moderna. Barállanse a este respecto varias posibilidades: ata 
hai algún tempo considerábase a Carles Riba o iniciador desta 
corrente. Este poeta catalán deu ao prelo, no 1911, os seus Cantares 
d’amigo, escritos en galego ao xeito medieval e que tiñan como fonte 

 
14 Deberíase dicir mellor, consciente de que a tendencia vangardista por el proposta 

non tería moita acollida dentro do panorama poético galego ao non ter seguidores que 
estiveran de acordo con eliminar toda a tradición poética anterior. A non pretensión de crear 
unha escola aparece explicitamente no primeiro parágrafo do manifesto ¡Máis Alá!, baixo o 
epígrafe de O Xesto: “Non nos erguemos d’o xeito que o fan a maioria d’os que n-outras terras 
pubrigan manifestos mais ou menos literarios. Casi todos eles tencionan arrecadar adeutos 
para algún novo “ismo” que aparece querendo ser a derradeira verva d’a moderna Estética 
cando, en verdade, non son máis que unha nova proba de que un esnobismo operesteco 
invade a literatura. Nós tencionamos tan só facer unha protesta forte, densa e inplacábel 
contra os vellos.” Obsérvanse nestas palabras influencias do dadaísmo, nado no ano 1916 en 
Zürich da man do poeta romanés Tristan Tzara. 
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de inspiración (ou mellor deberiamos dicir musa) unha moza galega, 
Pepita Vila. Seguíalle Johan Vicente Viqueira, co Poemeto da vida.
Aparecía logo Fermín Bouza Brey, que deu ao prelo no 1926 Lelías ó 
teu ouvido. Considerouse, amais, O canto do vigía, de Eduardo 
Pondal, como primeira manifestación neotrobadoresca, sendo 
finalmente rexeitado ao concordar a crítica en que os supostos trazos 
da lírica medieval galego-portuguesa eran en realidade reminiscencias 
da antiga escola lírica galega-castelá e mais da poesía de Camões.  

Unha nova luz sobre este asunto deitouna Manuel Ferreiro nunha 
conferencia lida na illa de San Simón co gallo da celebración do Día 
das Letras Galegas do ano 1998, dedicado entón aos trobadores da ría 
de Vigo. Esta conferencia levaba por título Eduardo Pondal ó estilo de 
Johan Zorro (A primeira Cantiga neotrobadoresca galega). Dita 
cantiga, presentada polo Profesor da Universidade da Coruña, 
apareceu nun mazo de documentos de Pondal datados en 1905, o que 
levou a Ferreiro a encadrar esta cantiga por esa mesma época. 

Deste xeito desbotaríase a idea de que foi Carles Riba cos seus 
Cantares d’amigo o que inaugurou a poesía de inspiración 
neotrobadoresca para a literatura galega, pasando a atribución de tal 
feito a Eduardo Pondal. 

Xosé Mª Álvarez Blázquez, publica unha antoloxía da poesía 
medieval no ano 1952 e o chamado Cancioneiro de Monfero (1953), 
que durante algún tempo foi considerado como un cancioneiro de 
procedencia medieval15; Álvaro Cunqueiro, iniciase na poesía con 
Mar ó norde (1932), aínda que será no ano seguinte cando aparezan 
os dous poemarios que lle darán sona na poesía galega e que pouco a 
pouco o irán configurando como un dos mellores poetas galegos de 
todos os tempos. Son estes: Cantiga nova que se chama Riveira e
Poemas do si e non, e con eles Cunqueiro achégase as vangardas, no 
primeiro caso ao neotrobadorismo e no segundo ao superrealismo. 
Seguirá, como moitos outros poetas desta época, publicando despois 
da Guerra Civil, sobre todo a partir dos anos 50, aproveitando a 
distinta conxuntura socio-política. 

Fermín Bouza Brey foi quen máis creu na posibilidade de 
cultivar con éxito a poesía neotrobadoresca. As composicións de Bouza 
Brey deste tipo atoparémolas na revista Nós: Lelias ó teu ouvido 
(1926) e Triadas no mar e na noite. No ano 1933 aparecerá o 
poemario Nao senlleira. Dolores Vilavedra considera esta publicación o 
“feito desencadeante” da difusión do neotrobadorismo16. Hai que 

 
15 Debemos ter en conta a data no que foi presentado, 28 de decembro do ano 1958 

(Día dos Santos Inocentes). 
16 cfr: Dolores Vilavedra, Historia da literatura galega, Vigo: Editorial Galaxia, 1999, 

pax 129. 
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contar tamén con outros cultivadores que, dun xeito ocasional, se 
achegaron a esta liña poética: o marqués de Figueroa, Eduardo Blanco 
Amor, Ricardo Carvalho Calero e Xosé Díaz Jácome. 

Tamén Eduardo Blanco Amor, destacado narrador e poeta 
ocasional, poñerá o seu gran de area na recreación da poesía 
medieval, aínda que se inspira máis na escola galego-castelá que na 
galego-portuguesa De Ricardo Carvalho Calero aparecen no ano 
1928 as Cantigas do amor lonxano, única composición 
neotrobadoresca escrita na época de preguerra. Esta poesía logo será 
recollida no seu poemario Vieiros (1931). 

Na época de preguerra Xosé Díaz Jácome deu ao prelo as 
Primeiras cantigas de amor (1936). Porén, non será unha poesía de 
inspiración trobadoresca de primeira man, xa que a fonte directa da 
que bebe Díaz Jácome non é a poesía dos nosos entregos medievais, 
senón a dos vates pioneiros neste tipo de recreación poética, 
fundamentalmente de Álvaro Cunqueiro. 

O éxito que tivo o neotrobadorismo fronte a outros movementos 
vangardistas veu dado por ser un movemento de grande interese para 
os homes da Xeración Nós, gurús culturais do momento, que en certo 
modo tiñan a capacidade de decidir que liñas poéticas se deberían 
seguir na Galicia do seu tempo. 

Ao esforzo de recuperación de formas esquecidas (paralelismo, 
leixaprén) unirase unha ambientación particular das composicións ao 
estilo medieval e unha vontade de recuperación dun esplendor político 
pasado. 

Por outra banda, a modernidade, entendida como destrución da 
tradición, do que é noso, non entraba dentro das ideas dos membros 
da Xeración Nós que, conscientes da condición de relativa 
marxinalidade da literatura galega, tratarán de afianzala recuperando 
valores que dean conta da particular idiosincrasia do noso país e das 
nosas xentes; en ningún sitio ían atopar o material para fornecer este 
proxecto como na lírica medieval galego-portuguesa. 

As revistas da época (Nós, A Nosa Terra, etc.), servirán como 
soporte para a aparición de artigos relativos á lírica trobadoresca. 
Estes traballos utilizaránse como corpus teórico para unha inmediata 
reelaboración práctica –poética- do material recentemente descuberto.  

As relacións co noso país veciño, Portugal, son moi significativas 
neste senso, indo case sempre encamiñadas ao estudo dunha 
realidade que durante tanto tempo foi común. 

A potenciación do neotrobadorismo non é sinonimo de desprezo 
das tendencias poéticas do momento como o imaxinismo, o hilozoismo 
ou o creacionismo; simplemente se deixaron nun segundo plano 
porque non eran capaces de ofrecer ao proxecto de construción para 
Galicia o que ofrecía o neotrobadorismo.Dentro das tendencias de 
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vangarda anteriormente citadas,interésanos, despois do 
neotrobadorismo, especialmente o creacionismo, cultivado case en 
exclusividade por Manuel Antonio no único poemario que deu ao 
prelo en vida: De catro a catro. Follas sen data dun diario de abordo. 
Os homes da Xeración Nós, e sobretodo Vicente Risco, eran os que lle 
procuraban información sobre as modas poéticas europeas. 

De catro a catro foi publicado no ano 1924, consta de 19 poemas 
escritos durante a viaxe a bordo do paquebote Constantino Candeira, 
durante a cal o poeta se mergulla na soidade e na monotonía 
existencial (elementos recorrentes nos versos do libro). 

Formalmente, non só destruirá a sintaxe e a forma poética 
tradicional, senón que tamén introducirá un novo léxico técnico que 
ata o momento non tivera presenza na poesía galega. 

Con respecto aos movementos vangardistas aos que Manuel 
Antonio se adscribiu, podemos rastrexar influencias do cubismo, do 
ultraísmo, do hilozoísmo, etc; sendo máis patente a influencia da 
estética creacionista, inaugurada polo poeta chileno Vicente Huidobro. 

Sábese que antes deste poemario tiña escrito outra serie de 
composicións que logo aparecerán formando un libro e nos que xa se 
adiviña o camiño que logo ía coller no seu poemario De catro a catro.
Son estes: Con anacos do meu interior (poemas elaborados entre o 
1920 e o 1922 xunto con outros que non levan data) e Foulas 
(composto entre o 1922 e 1925). Xunto a estes, temos que considerar 
ademais Sempre e máis dispois e Viladomar (nos que é menos 
evidente a estética vangardista). 

Luís Amado Carballo presenta unha serie de similitudes con 
Manuel Antonio; en primeiro lugar a curta vida (morreu aos 26 anos, 
Manuel Antonio aos 31), en segundo lugar, úneos o feito de ver un 
único poemario publicado en vida, Proel, no caso de Amado Carballo, 
aparecendo a súa seguinte obra, O Galo, postumamente, publicada no 
ano 1928 pola editorial Nós. Proel está formado por 35 composicións 
divididas en catro apartados máis un limiar en verso. Mentres que O
Galo, componse de 17 poemas nos que se segue a liña xa iniciada co 
anterior. 

Engade Amado Carballo nas súas composicións algo que Manuel 
Antonio rexeitara: o elemento popular; ás imaxes de tipo ultraísta e 
creacionista unirá elementos folclóricos como cantigas de Nadal e de 
Reis. 

Temos ao carón de Amado Carballo uns cantos poetas que 
seguiron as directrices marcadas por el . A súa escasa obra, xunto coa 
pouca repercusión que tiveron, obríganos só a citalos, sen afondar na 
súa obra poética. Son estes, Teodoro Morgade Varela, Xosé María Brea 
Segade, Evaristo Correa Calderón, Roberto Blanco Torres, Xoán Vidal 
Martínez ou Euxenio Montes. 
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Os autores que tratamos a continuación, ademais de participar 
no desenvolvemento do neotrobadorismo cultivaron outras liñas 
poéticas: Eduardo Blanco Amor que se dará a coñecer como poeta 
no ano 1928 con Romances galegos publicará no 1931 Poema en catro 
tempos. Fermín Bouza Brey, autor de Seitura, que entraría dentro da 
poesía de posguerra e no que se reducen ao mínimo os poemas de 
inspiración medieval. Aquilino Iglesia Alvariño, que publicou o seu 
primeiro poemario no ano 1930, Señardá, libro de sonetos de metro 
variado. Tres anos máis tarde, no 1933, publicará o seu segundo 
poemario que levará o título de Corazón ó vento, no que o soneto 
deixa paso a formas estróficas máis variadas. 

O ano 1936 será o ano de inicio da Guerra Civil en España. A 
posterior victoria franquista terá consecuencias nefastas non só para a 
literatura galega, senón para Galicia en xeral. Os anos sucesivos á 
contenda serán anos de seca literaria, só interrompida por algunhas 
iniciativas que teñen máis que nada un valor anecdótico. O intento de 
rehabilitación da cultura levarase a cabo no exilio (sobre todo en Bos 
Aires), onde unha comunidade de intelectuais galegos, doída pola 
situación que estaba a vivir o seu país, transplantará a estas latitudes 
o que os galegos deberían ter na súa propia terra( creación de xornais, 
aparición de casas editoriais...). 

Xunto ás figuras de Castelao na vertente política e Eduardo 
Blanco Amor na xornalística (por citar dúas das figuras máis 
importantes desta época), destaca Luís Seoane, promotor cultural 
ademais de excelente poeta. É el o responsable de que entre os anos 
1940 e 1944 se publicaran no exilio máis de trinta libros en galego ou 
que facían referencia a Galicia. 

Seoane Comeza a súa andaina poética no ano no 1952 con 
Fardel de eisilado, primeira manifestación importante da poesía social 
na posguerra; trátase dunha crónica en clave poética da emigración 
galega ao longo do tempo, incluíndose el mesmo17 entre os que un día 
se viron obrigados a deixar a súa terra. No seu seguinte libro, Na 
brétema Sant-Iago (1956), ofrecese unha visión atemporal (aínda que 
estea “ambientado” na Idade Media) da cidade de Santiago de 
Compostela e máis doutros lugares. 

Con As cicatrices (1959), continúa Luís Seoane esteticamente 
coa poesía de denuncia que dominaba os dous poemarios anteriores. 
Esta obra relaciónase con Na brétema Sant-Iago, xa que o poeta volve 
dar unha visión da Galicia medieval, coa diferenza de que cambia a 
atemporalidade da obra anterior por un tempo concreto no que se 

 
17 O poema que abre o libro, “O pintor eisilado” e o que o pecha “A volta do vello 

emigrante” poden ser considerados como o inicio e a fin, respectivamente, dun periplo vital. 
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sitúan as diferentes composicións. Tamén está presente o aspecto 
social, e así, na segunda parte do poemario, atópanse algúns dos seus 
versos máis combativos. 

Seguiralle A maior abondamento (1972), nova descrición poética 
en forma de mosaico da emigración galega. 

Nas súas obras anteriores trazara unha panorámica desta dende 
os seus inicios, agora dara conta da emigración galega dos anos 
cincuenta e sucesivos. Xunto con Luís Seoane destacan, polo seu labor 
poético no exilio, Lorenzo Varela e Emilio Pita. 

Lorenzo Varela iniciase no eido da poesía con Catro poemas 
para catro gravados, retrato de figuras relevantes para a cultura 
galega: María Pita, María Balteira, Roi Xordo e Ataúlfo, bispo de Iria e 
Santiago de Compostela, que van acompañados, como o seu propio 
título indica, con catro gravados (de Luís Seoane). 

Colaborará, ademais, xunto con Luís Seoane e Arturo Cuadrado, 
no volume Lonxe. Varela ocuparíase da composición dos poemas, 
Seoane dos gravados que os acompañaban e Arturo Cuadrado da 
presentación. Aparece este volume no ano 1954. 

A súa obra posterior será recollida por Luís Seoane e publicada 
baixo o título de Homaxes no ano 1979. 

Emilio Pita é o autor dun dos primeiros libros da literatura 
galega do exilio, Jacobusland (1942). Máis tarde, no 1959, dará ao 
prelo Os relembros-As cantigas, onde pon en práctica o artificio 
poético do “paraíso perdido”. Mentres tanto, na “Galicia ibérica” 
sometida (igual que o resto da Península) á ditadura do xeneral 
Franco, a realidade cultural era ben distinta xa que as manifestacións 
poéticas redúcense ao plano puramente anecdótico. Os poucos 
poemarios que aparecerán nos próximos anos son reedicións de obras 
de Rosalía de Castro e Manuel Curros Enríquez, xunto con algunhas 
excepcións como O amor, o mar, o vento e outros gozos, de Ánxel 
Sevillano, que ve a luz no ano 1938. Temos que contar ademais con 
algunhas (escasas) composicións que apareceron en revistas galegas 
da parte republicana. 

Haberá que esperar a finais da década dos corenta para 
experimentar unha sensación de melloría para as letras galegas. É 
neste tempo, concretamente no ano 1947, cando sae do prelo o 
poemario de Aquilino Iglesia Alvariño, Cómaros Verdes, co que se 
inicia o proceso de recuperación das letras galegas no período de 
posguerra, recuperación que se manifesta, amais, na aparición de 
revistas literarias bilingües como Mensajes de Poesía ou Alba que 
inician a súa andaina, ambas as dúas, no ano 1948. 

Por estas alturas, aparecerán tamén as primeiras editoriais que 
publican libros en galego, como a “colección de poesía Benito Soto” 
dirixida por Celso Emilio Ferreiro, Sabino Torres e Emilio Negreira, que 
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se inicia coa publicación de Poemas de ti e de min (1949) de Xosé 
María e Emilio Álvarez Blázquez. Sairán do seu prelo un total de 
trece libros, dos que dez están escritos en galego18.

Esta colección, xunto coa editorial Bibliófilos Galegos, creada por 
Xosé Filgueira Valverde no 1949, ou o suplemento de cultura do xornal 
La Noche, serán os precedentes do que será o grande acontecemento 
da inmediata posguerra: a fundación da editorial Galaxia por parte de 
Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro. Botarase a 
andar cunha obra en principio tan pouco subversiva como Antífona da 
Cantiga, de Ramón Cabanillas. Esta editorial trataba de aglutinar e 
dinamizar os diversos proxectos culturalistas que ata o momento se 
foran levando a cabo. Trataban de traballar por Galicia dende o eido 
cultural, abandonando a acción política, creando con esta actitude non 
poucos problemas co galeguismo do exilio, que era partidario de facer 
fronte á ditadura de Franco con medios máis explícitos. Sexa como for, 
a verdade é que grazas á aparición da editorial Galaxia a cultura 
galega non quedaba en mans só do que fixeran no exilio Luís Seoane e 
compañía, posibilitando unha verdadeira recuperación das 
manifestacións culturais galegas na Península. 

Un paso máis adiante neste labor dinamizador da cultura é a 
aparición da revista Grial, vinculada a esta editorial e concibida como 
un caderno galego de cultura que, con todo, non pasou o filtro da 
censura e viu interrompida a súa publicación ata o ano 1963. 

A maioría dos autores que xa comezaran a publicar na preguerra 
continuarán na posguerra, época na que seguirán cultivando moitas 
das liñas iniciadas xa na etapa anterior. Referímonos a poetas como 
Álvaro Cunqueiro, quen amais de actuar nesta etapa como guía e 
mestre para os poetas que reelaboran o código poético trobadoresco, 
publicará na “colección Benito Soto” o seu primeiro poemario de 
posguerra: Dona do corpo delgado (1950), continuando por unha 
banda co neotrobadorismo ( cuxas primeiras experiencias se remontan 
á poesía de preguerra), sobre todo na parte titulada “Cantigas do amor 
cortés”, e inaugurando unha liña que non abandonará na súa posterior 
produción (marcada polo culturalismo, pola intertextualidade e polo 
recurso ao mito). 

 O seu derradeiro poemario é Herba aquí ou acolá, título abondo 
significativo que dá conta do carácter recompilatorio deste volume. 
Escóllense pezas que van dende o 1950 ata o 1980, data, esta última, 
na que aparece publicado. Esta obra, contaba inicialmente con trinta 

 
18 Ocúpanse ademais de verter para o galego obras poéticas de literaturas 

estranxeiras, como a escolma de poetas alemáns preparada por Celso Emilio Ferreiro e Blanco 
Freixeiro, levaba esta antoloxía o título de Musa alemá.
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poemas19 que se verán alongados ata chegar á centena na edición que 
no ano 1991 preparou Henrique Costas González. Apréciase a vontade, 
nesta última recompilación, de dar conta de toda a produción poética 
do autor. 

Fermín Bouza Brey continuará, en parte, no seu poemario 
Seitura (1955) a liña neotrobadoresca de Nao senlleira, se ben dun 
xeito moi atenuado, xa que predominan, en Seitura, os poemas de 
temática relixiosa tinguidos por un certo desacougo existencial e unha 
patente melancolía, quizais seguindo o estilo que imperaba na época. 

Aquilino Iglesia Alvariño tivo a honra de iniciar co poemario 
Cómaros verdes (1947) o camiño ascendente de recuperación para a 
poesía galega. É un libro heterodoxo no que se combinan liñas 
poéticas xa iniciadas en anteriores poemarios con innovacións e 
intentos de renovación do código poético. Sae do prelo no 1960 a súa 
seguinte aportación, De día a día, co que nos atopamos cun intento de 
recuperación dos moldes poéticos xa ensaiados na súa poesía de 
preguerra20. Ao ano seguinte (1961) publicará Lanza de soledá,
formado por corenta e tres sonetos, onde se manifesta un contraste 
entre a vida e mais a morte. Nese mesmo ano ve a luz Nenias21,
especie de libro de recordos no que Aquilino lembra e homenaxea aos 
escritores que o foron formando como poeta. No ano 1964 aparecerá o 
libro póstumo Leva o seu cantare, onde se recollen un conxunto de 
poemas inéditos. 

Ricardo Carballo Calero é outro dos poetas que continuarán 
publicando (e abundantemente) nesta etapa de posguerra. Inaugúrase 
neste eido no ano 1950 con Anxo da terra, ao que segue Poemas 
pendurados dun cabelo (1952); vén logo Salterio de Fingoy (1961); de 
1980 é Pretérito imperfeito, onde recolle toda a súa poesía ata o 1961; 
Futuro condicional, publicado dous anos máis tarde, é outra 
recompilación da poesía que comeza na data na que remataba a 
anterior e que chega ata o ano 1980. Despois deste poemario, aínda 
dará ao prelo os poemarios Cantigas de amigo (ultima recompilación, 
neste caso do 1980 ata o 1985) e Reticências (1990) 

Eduardo Blanco Amor recolle a súa obra anterior no 
Cancioneiro (1951). 

Luís Pimentel mandou unha serie de poemas a diferentes 
revistas galegas da época de preguerra (Ronsel ou Galiza), aínda que 

 
19 Recollidos polo poeta Miguél González Garcés de diversas revistas e xornais nos que 

Cunqueiro os foi dando a coñecer. 
20 De feito, neste poemario recóllense as súas composicións escritas entre 1933 e 

1960. 
21 Trátabase inicialmente dunha parte do libro Cómaros verdes, que agora aparecerá 

como un libro independente. 
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desenvolverá practicamente a totalidade da súa actividade poética no 
tempo da posguerra. Triscos foi publicado na colección Benito Soto o 
ano 1950 e o libro póstumo Sombra de aire na herba. O conxunto da 
súa poesía esta posuída por un ton intimista, reflexivo e claustrófobo. 
Ademais Pimentel mostra unha dotada capacidade de intertextualidade 
e de dominio de diversas artes: cinema, música, etc.  

De Xosé Díaz Jácome aparecerán na posguerra na Escolma de 
poesía galega (dedicada aos contemporáneos e publicada pola editorial 
Galaxia no ano 1955) algúns poemas seus inéditos. Anos máis tarde 
publicará Pombal (1963) e Muíño fidel (1983), a súa última 
contribución á poesía galega. 

Xosé María Álvarez Blázquez iniciase con Poemas de ti e de 
min, curioso poemario escrito en colaboración co seu irmán Emilio, co 
que se iniciará o neotrobadorismo de posguerra en lingua galega22,
corrente que seguirá no 1953 co Cancioneiro de Monfero. Do 1950 
data tamén o poemario Roseira do teu mencer; a este seguiralle Canle 
segredo(1976). No ano 1987 recolleuse a súa Poesía galega completa;
neste volume amais das súas composicións máis importantes 
aparecerán outras inéditas ata ese momento. 

Xosé María Díaz Castro é autor dun único poemario publicado, 
Nimbos (1961), aínda que algún dos poemas que o compoñen xa 
apareceran con anterioridade na Escolma de poesía galega 

(1955) de Galaxia. O vitalismo, o culturalismo e a relixiosidade, en 
palabras de Manuel Forcadela23, son os aspectos fundamentais sobre 
os que xira o libro. 

María Mariño publica o seu primeiro poemario, Palabra no 
tempo, no ano 1963, séguelle Verba que comeza, de publicación 
póstuma. Inflúen no seu estilo Rosalía de Castro e máis a poesía 
popular. 

Manuel Casado Nieto dá ao prelo, Orballo ispido (1954), ao 
que seguen Ronsel do meu silenzo (1955) e Canta de lonxe o corazón 
do tempo (1969). 

Pola súa banda, Xosé María Castroviejo, aínda que escribiu 
fundamentalmente en castelán, tamén deu ao prelo algún poemario en 
galego: Tempo de outono e outros poemas, que sae na editorial 
Galaxia no ano 1964. 

Habería que engadir aínda ao grande patriarca das letras 
galegas, Ramón Otero Pedrayo, autor dun único poemario titulado 
Bocarribeira. Poemas para ler e queimar, que saíu á rúa no ano 1958. 

 
22 Recordemos que en castelán Francisco Fernández del Riego deu ao prelo na editorial 

Albor, no ano 1941, Seis canciones de mar (in modo antico).
23 Historia da literatura galega, editorial AS-PG - A Nosa Terra, fasc. 34, páx. 1073.
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Amais das liñas poéticas cultivadas xa na poesía de preguerra e 
desenvoltas polos autores que acabamos de ver, aparecerán outras 
novas correntes que terán fundamentalmente o desacougo e o 
esarraigo existencial como obxecto poético. Os poetas que as cultivan 
agrúpanse fundamentalmente baixo a etiqueta de Escola da Tebra e 
Grupo Brais Pinto. 

 
A xeración dos 50 
Comprende aos autores que naceron entre os anos trinta e 

corenta do século XX e que se formaron ao abeiro da editorial Galaxia. 
Viven unha etapa de certo aperturismo político que os levará a ver 
como neste tempo nacen unha serie de partidos políticos como o 
Partido Socialista Galego, no ano 1963, ou a Unión do Pobo Galego 
(UPG) no 1964. 

Para referirse a eles a denominación máis usada é a de Escola da 
Tebra, que dá conta da angustia existencial e do pesimismo do que 
están inzadas as follas dos seus poemarios. Outra posible etiqueta 
sería a de Xeración das Festas Minervais ou incluso Xeración de La 
Noche24.

Compoñen esta xeración Manuel María, Manuel Cuña Novás, 
Bernardino Graña, Ramón Lorenzo, Xosé Luís Méndez Ferrín, 
Alexandre Cribeiro, Raimundo Patiño e X.L. Franco Grande. Están 
influídos fundamentalmente por unha visión pesimista, angustiada e 
existencialista da vida humana. Esta actitude pouco a pouco iría 
cambiando para dar lugar a unha poesía máis social e comprometida 
coa situación que se estaba a vivir25.

Adoitase inaugurar este movemento (A Escola da Tebra) coa 
publicación de dous poemarios: Muiñeiro de brétemas (1950), de 
Manuel María e Fabulario novo (1952), de Manuel Cuña Novás. Xunto 
aos autores máis arriba mencionados hai outros que se ben, por 
diferentes motivos, non é totalmente correcto encadrar dentro do 
grupo denominado como Escola da Tebra, si debemos sinalar a súa 
actitude angustiada ante a vida que transmiten as súas poesías. 
Falamos de poetas como Uxío Novoneyra, Arcadio López Casanova ou 
Salvador García Bodaño. 

 
24 A denominación de La Noche fai referencia ao grupo que colaborou nas páxinas de 

dito xornal santiagués dirixido por Raimundo García Domíngúez, máis coñecido nos ámbitos 
culturais por Borobó. Con respecto á Xeración das Festas Minervais, refírese aos poetas que 
participaron na restauración deste certame poético, que nacera en Compostela no afastado 
século XVI. 

25 cfr: Anxo Tarrío, Literatura Galega. Aportacións a unha Historia Crítica, Edicións 
Xerais, páx 399: “Máis alá do 1967 (...) xa non ten sentido falar de tenebrismo”. 
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Manuel María (1929-2004) Os seus primeiros poemarios 
inscríbense dentro da Escola da Tebra, son estes: Muiñeiro de 
brétemas (1950), Morrendo a cada intre (1952) e Advento (1954). 
Pasa dende un inicial existencialismo a unha poesía máis 
comprometida socialmente para logo, na década dos oitenta, cando xa 
o cultivo da poesía social perdera o seu senso, encamiñarse cara a 
unha poesía máis intimista e elaborada esteticamente: A luz 
ressuscitada (1984), Compendio de orballos e incertezas (1991) e 
Sonetos á casa de Hortas (1997). 

Manuel Cuña Novás (1926-1992) Autor dun poemario, 
Fabulario novo (1952), de vital importancia, xa que xunto ao xa 
mencionado Muiñeiro de brétemas de Manuel María inaugurará este 
movemento poético. Continuou co seu quefacer poético no ano 1977, 
ano no que saíu do prelo Canto e fuga da irmandade sobor da terra e 
da morte, xa afastado do existencialismo e da angustia vital e máis 
achegado á poesía social. 

Bernardino Graña (1932) Comeza a súa andaina poética con 
Poema do home que quixo vivir (1959), vinculado estética e 
formalmente á Escola da Tebra, para logo, nos seguintes poemarios, ir 
cambiando paulatinamente de rumbo, dotando a súa poesía dun alento 
máis vital. Profecía do mar, escrito no ano 1966, é unha boa mostra 
disto. Achégase, como practicamente todos os seus compañeiros de 
época, ao socialrealismo con Non vexo Vigo nin vexo Cangas (1975), 
para voltar de novo a unha poesía vital con Se o noso amor e os 
peixes Sar arriba andasen (1981), con Sima-Cima do voar do tolo 
(1984) e con Himno verde (1992). Luz de novembro (1997) é un dos 
seus últimos libros; está dividido en dúas partes “Quintana dos 
mortos”, homenaxe aos seus amigos tristemente perdidos, e 
“Quintana dos vivos”, homenaxe aos amigos que aínda están vivos. 

Ramón Lorenzo (1935) Conta no seu haber cun único 
poemario, O que se foi perdendo. Poemas da noite, no que se expresa 
en clave de desarraigo e angustia existencial como corresponde aos 
postulados da Escola da Tebra. 

Xosé Luís Méndez Ferrín (1938) Voce na néboa, do ano 1957, 
encadrado na Escola da Tebra, marca o inicio da súa experiencia 
poética. Apuntase á “moda” socialrealista con Antoloxía popular (1972) 
e con Poesía enteira de Heriberto Bens (1980), escritos baixo este 
pseudónimo. Están redactados en clave innovadora, achegando ao 
discurso poético galego tendencias poéticas doutras latitudes: 
surrealismo, expresionismo, etc. Con Con pólvora e magnolias, do ano 
1976, chega a explosión intercultural; as diferentes referencias a 
diferentes movementos, artísticos, literarios, etc, encherán o libro de 
principio a fin. O fin dun canto, do ano 1982, e Estirpe, do 1984, son 
as súas dúas últimas contribucións á poesía galega. 
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Alexandre Cribeiro (1936-1995) Seguindo as directrices da 
Escola da Tebra, publicou no ano 1960 Acoitelado na espera. Logo, 
máis próximo aos postulados socialrealistas, deu ao prelo Indo para 
máis perto (1979) e postumamente, no ano 1996, A señardade no 
puño, poemario no que recorda as súas experiencias vividas co grupo 
poético Brais Pinto. 

Raimundo Patiño (1936–1985) É o artista do grupo. Máis 
coñecido polas súas actividades plásticas que polas literarias, pon en 
práctica o novo espírito “multidisciplinar” desta xeración poética, xa 
que ilustra algúns dos volumes dos poetas desta xeración. Forma parte 
do grupo Brais Pinto26.

Uxío Novoneyra (1930-2000) Quizais sexa de todos eles o que 
mellor marca a continuidade coa xeración poética anterior (a Xeración 
do 36). A súa poesía está impregnada de elementos paisaxísticos, 
aínda que non exenta de certos “experimentos” vangardistas (sobre 
todo a partir dos anos 60). 

Comeza a súa particular homenaxe á súa terra do Courel con Os 
eidos (ano 1955) e continúaa con Os eidos. Libro do Courel (ano 
1985). Poemas caligráficos (1979), Muller pra lonxe (1986) e Do 
Courel a Compostela (1988) son outras achegas súas ás letras 
galegas. 

Antón Avilés de Taramancos (1935-1992) A súa estadía en 
Colombia ata practicamente os anos 80, fixo que fora un poeta pouco 
coñecido na súa terra. Uns anos máis tarde, xa retornado (ano 1982) 
publica O tempo no espello, no que recolle toda a súa poesía anterior. 
Cantos caucanos (1985) e As torres no ar (1989) son publicados 
estando Avilés de Taramancos en Galicia. 

María Xosé Queizán (1939) Encadrámola neste grupo por 
factores estritamente cronolóxicos (naceu no ano 1939) xa que 
Metáfora da metáfora, o seu primeiro libro de poesías, non ve a luz ata 
o ano 1991. Séguelle Despertar das amantes (1993) e con Fóra de min 
(1994). É a súa unha poesía centrada no mundo da muller. 

Manuel Álvarez Torneiro (1932) Con Manuel Álvarez Torneiro 
ocorre como con María Xosé Queizán; incluímolo nesta xeración pola 
súa data de nacemento, xa que  baseándonos na súa obra non sería 
totalmente correcto. O seu primeiro poemario é do ano 1982 e leva o 
título de Memoria dun silencio27. Os seus seguintes libros de poemas 

 
26 O grupo Brais Pinto formouse no ano 1958 en Madrid e estaba constituído por 

rapaces novos que escolleron a capital como ámbito físico para desenvolver as súas dotes 
poéticas e artísticas. Fundarán unha editorial que leva o mesmo nome na que publicarán os 
seus compoñentes. 

27 Aínda que é certo que se lle coñece, publicada en revistas e volumes colectivos, 
obra poética anterior aeste poemario. 
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son ambos os dous do ano 1986: Fértil corpo de soño e Restauración 
dos días, aos que segue As doazóns do incendio, do ano 1993. Remata 
o seu quefacer poético ata o día de hoxe con Rigorosamente humano,
publicado no ano 1994. 

Salvador García Bodaño (1935) Inicia o seu periplo poético 
con Ó pé de cada hora (ano 1967). Segue logo Tempo de Compostela 
(1979), homenaxe poética á cidade do Apóstolo. Recolle toda a súa 
obra anterior en Obra poética (1993). 

Xohana Torres (1931) Publicou por primeira vez na colección 
“Illa Nova” da editorial Galaxia, onde saíu o seu poemario Do sulco 
(ano 1957). Seguen a este, Estacións ao mar (1980) e Tempo de ría 
(1992). 

 
A xeración poética dos oitenta 
Nace como grupo tras a publicación do libro de María Victoria 

Moreno Os novísimos da poesía galega(1973), no que se antologan 
composicións de Farruco Sesto Novás, Lois Diéguez, Alfredo Conde, 
Xosé Vázquez Pintor, Lois Álvarez Pousa, Xesús Rábade Paredes, 
Margarita Ledo Andión, Darío Xohán Cabana, Fiz Vergara Vilariño e 
Xavier Rodríguez Barrio. Será a partir do ano 1975 cando a poesía 
galega tome un novo rumbo, afastándose pouco a pouco dos moldes 
socialrealistas que a tiñan tan suxeita. Adoitase sinalar a influencia de 
dous poemarios nos autores desta xeración: Con pólvora e magnolias,
de Xosé Luís Méndez Ferrín, e Mesteres, de Arcadio López Casanova28.
Apúntase tamén a importancia do derradeiro poemario de Álvaro 
Cunqueiro, Herba de aquí e acolá, publicado no ano 1980, moi 
próximo, polo tanto, á data de escritura de moitos dos poemarios dos 
autores desta xeración. Será tamén característico dos poetas desta 
época o intento de autodefinirse, quizais por saíren dunha época 
demasiado conflitiva na que era débeda case obrigada o dedicarse á 
poesía socialrealista. Esta autodefinición plasmarase en modo de 
autopoéticas29 que irán aparecendo en diversas revistas da época, así 
como nos volumes colectivos de poetas contemporáneos, moi de moda 
nesta época. É precisamente esa (a publicación de colectáneas) a 
segunda característica desta xeración. Os volumes de Luciano 
Rodríguez, Dende a palabra, doce voces: nova poesía galega; de 
Basilio Losada, Poesía gallega de hoy - Antología; de Francisco López 

 
28 Mentres a influencia do primerio é suficientemente clara a do segundo xa non o será 

tanto (...). 
29 Criticadas en certo senso por Anxo Tarrío,Literatura Galega...., páx 488, quen 

considera que nas autopoéticas “(...) as explicacións do poeta non encartan coa evidencia dos 
textos realmente producidos (...)”. 
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Barxas e César Antonio Molina, Antología de la poesía gallega última,
entre outras, que contribúen a que se vaia formando unha conciencia 
de grupo poético. A terceira característica é a proliferación de 
numerosos recitais nos que estes poetas daban a coñecer a súa obra. 
Temos que contar, ademais, con multitude de concursos poéticos cos 
seus conseguintes premios que serviron como estimulo para a 
creación. Moitos deles estaban patrocinados por concellos (pensemos 
no Premio Celso Emilio Ferreiro do Concello de Vigo) ou polas propias 
editoriais (como o desaparecido Leliadoura convocado pola editorial 
Sotelo Blanco). 

Aparecerán tamén numerosas asociacións de poetas (Alén, 
Cravo Fondo, Dolmen, Dorna, Rompente...) cos seus conseguintes 
volumes colectivos. Estes grupos poéticos, polas súas peculiares 
características, merecen un tratamento particular: Alén fundouse en 
Santiago de Compostela e está formado por Miguel Mato, Francisco 
Salinas Portugal e Xosé Ramón Pena.  

Contan cun poemario colectivo (o único), que ten como título o 
nome do grupo. Individualmente non se demostraron moito máis 
prolíficos: Francisco Salinas Portugal (1955) é autor do poemario 
Os habitantes da culpa, datado no ano 1988 e Miguel Anxo Mato 
Fondo (1953) e Xosé Ramón Pena (1956) destacan sobre todo polo 
seu traballo como estudosos da literatura galega. O grupo Cravo Fondo 
está formado por un conxunto de poetas que pertencen a diferentes 
xeracións. Do mesmo xeito que os seus compañeiros de Alén, 
publicarán un libro colectivo titulado Cravo Fondo (1978). Os seus 
compoñentes son:Xesús Rábade, Xavier Barrio, Fiz Vergara Vilariño, 
Ramiro Fonte, Helena Villar Janeiro e os irmáns López Valcárcel, Xulio 
e Xesús M. Máis innovador, como o seu propio nome indica, é o Grupo 
de Comunicación Rompente, formado por Antón Reixa, Alfonso 
Pexegueiro, Alberto Avendaño, Manuel Romón e Camilo Valdeorras. 
Amais da publicación de libros colectivos como Silabario da turbina,
datado no ano 1978, e de iniciativas particulares como a de Afonso 
Pexegueiro (1948) con Seraogna (1976), o Grupo Rompente vai 
desenvolver actividades editoriais, e publicará o xa mencionado e 
importantísimo poemario de Méndez Ferrín Con pólvora e magnolias.

Un novo aire renovador respirarase en Galicia a comezos dos 
anos oitenta, época na que destaca a obra de Manuel Vilanova 
(1944) E direi-vos eu do mister das cobras. Podemos indicar esta obra 
como punto de partida para un novo estilo elaborado por novos 
autores que crean unha poesía máis coidada formalmente, que se 
afasta definitivamente dos moldes socialrealistas e que deixa de lado o 
amor como obxecto poético. Os autores desta nova fornada aos que 
nos referimos son: Eusebio Lorenzo Baleirón, Ramiro Fonte, Manuel 
Forcadela, Anxo Quintela, Román Raña, Paulino Vázquez (todos eles xa 
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recollidos no volume colectivo de Luciano Rodríguez, Desde a palabra, 
doce voces: nova poesía galega). 

Nos anos 1984 e 1985 aparecerán dous novos volumes 
colectivos: De amor e desamor I e II. Agrúpanse neles unha serie de 
poetas que teñen como base a cidade da Coruña e que desenvolven un 
proxecto común chamado Luces de Galiza, especie de revista de 
pensamento que continúa ata os nosos días. Aparecerán nestes 
volumes composicións de Xosé Devesa, Miguel Anxo Fernán-Vello, Pilar 
Pallarés, Manuel Rivas, Xavier Seoane, Xulio Valcárcel, etc. 

O seguinte grupo que imos estudar é o dos poetas que 
comezaron a publicar a comezos do ano 90. A este grupo ben se lle 
podería chamar Xeración dos 90, en consonancia co resto das 
xeracións vistas ata o momento, se non fose porque moitos deles 
rexeitan tal etiqueta e refugan da clas¡ficación dentro dunha grupo 
pechado. 

Non é, dende logo, doado diferenciar a actividade poética nas 
letras galegas dende o ocaso do socialrealismo (máis ou menos á 
altura do 1975) ata os nosos días, xa que moitas das características 
que individualizan a poesía dos noventa serven tamén para 
individualizar a dos anos 80. Aínda que... 

a) Fronte a un autodidactismo e un uso do galego máis 
espontáneo (anos 80), os poetas dos 90 van contar con maiores 
referencias culturais (teñen un maior acceso á cultura) e van escribir 
nunha lingua moito máis coidada que se enfronta directamente ao 
vulgarismo, castelanismo ou ao hipergaleguismo que estaba presente 
na poesía da anterior etapa30.

b) Desaparece a bipolaridade A Coruña/Vigo, gañando terreo a 
cidade de Santiago de Compostela, xa que moitos deles son 
estudantes universitarios que se coñecen alí e teñen esta cidade como 
“espazo poético” onde desenvolver as súas actividades, reunións, etc. 
Cobrará, ademais, unha grande importancia nesta época a zona da 
Costa da Morte, de onde proveñen moitos dos poetas desta década, 
entre eles Miro Villar. 

c) Hai Unha maior presenza de mulleres que na etapa anterior. 
Algunha provén da narrativa, como María Xosé Queizán, outras son 
doutra xeración pero escollen esta época para darse a coñecer 
literariamente (tal é o caso de Ana Romaní) ou pertencen plenamente 
a esta década (Lupe Gómez ou Yolanda Castaño). 

 
30 Ten non pouca importancia, neste senso, a implantación do galego no ensino nos 

anos 1979-1980, a Lei de Normalización Lingüística do ano 1983, así como unha progresiva 
revalorización do galego en diferentes ámbitos. 
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d) Asociado a isto temos unha inxente actividade cultural 
encamiñada á difusión da poesía e á creación dun público lector. 
Pensemos, por exemplo, na creación da editorial Espiral Maior, no ano 
1992, coas súas coleccións “Poesía” e “Illa Verde”. Moitas editoriais 
seguirán a súa iniciativa e publicarán as obras que foron galardoadas 
nos diferentes certames literarios. Un exemplo témolo na editorial 
Galaxia, que publica a obra do autor premiado no Premio Martín Códax 
de poesía. 

Mantéñense, ademais, moitos dos premios e concursos de poesía 
presentes na etapa anterior. Habería que considerar, aínda, as 
experiencias autoeditoriais dos propios grupos poéticos (Letras da Cal 
ou as “Edicións do Dragón”). 

e) Espállanse por toda Galicia diferentes grupos poéticos que 
procuran, cos medios cos que contan (en ocasións limitados), que a 
súa obra sexa coñecida entre o público mediante recitais, presentación 
de volumes colectivos, revistas (Animal, Clave Orión...), etc. Entre 
estes grupos cóntanse o Batallón literario da Costa da Morte ou 
Dolmen. 

Xunto a estes trazos diferenciadores, aos que temos que engadir 
unha clara preferencia polo verso libre e unha linguaxe máis directa 
pero ao mesmo tempo máis coidada, opóñense unha serie de 
afinidades que aproximan estes poetas aos seus compañeiros da 
década anterior. 

O que si hai que considerar como trazo especifico do grupo de 
poetas da década dos 90, é un maior individualismo, que seguramente 
vén do seu afán por rexeitar o ser agrupados como unha xeración 
poética. 

Moitos dos poetas da xeración anterior figuraban no volume 
preparado polo profesor Luciano Rodríguez no ano 1986, Desde a 
palabra, doce voces: nova poesía galega; alí aparecían antologados e 
interrogados con respecto á súa obra, preferencias poéticas e 
influencias Xosé María Álvarez Cáccamo, Xulio L. Valcarcel, Xavier 
Seoane Rivas, Claudio Rodríguez Fer, Ramiro Fonte, Manuel Rivas, 
Pilar Pallarés, Manuel Forcadela, Miguel Anxo Fernán-Vello, Román 
Raña Lama, Eusebio Lorenzo Baleirón e Paulino Vázquez. Once anos 
máis tarde o mesmo Luciano Rodríguez (xunto a Teresa Seara) 
prepararía unha nova antoloxía na que, practicamente seguindo o 
modelo da anterior, antologa a Ana Romaní, Antón L. Dobao, Manuel 
Xosé Neira, Xosé M. Millán Otero, Miro Villar, Marta Dacosta, Martín 
Veiga e Yolanda Castaño. Tanto nunha como noutra ben se podería 
dicir que non están todos os que son, pero si son todos os que están. 
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A prosa 
 

Época medieval 
A prosa medieval galega, ou mellor dito, a prosa medieval 

galego-portuguesa (debido á consabida unidade lingüística galego-
portuguesa durante a Idade Media) nunca mereceu grande interese 
por parte dos estudosos, inclinados máis en prestarlle atención ao 
xénero que floreceu por excelencia nesta época: a lírica. Se 
comparamos a produción dos dous xéneros, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, é innegable que a prosa fica escurecida fronte ao 
esplendor lírico, porén temos que considerar un factor que influíu 
enormemente neste “desaxuste”; non podemos esquecer que xusto no 
momento no que o resto das linguas vulgares da Romania comezaron 
o seu natural proceso de consolidación e normalización, o galego sufriu 
un proceso de substitución polo castelán, ao quedar Galicia sometida á 
vontade de Castela. Así, anque resistiu máis no ámbito da poesía, que 
é o xénero literario “primario de calquera literatura”31, non tivo a 
mesma sorte no cultivo da prosa. Sirva como exemplo que cando os 
últimos nobres galegos rebeldes foron derrotados, os documentos 
notariais, que ata daquela se redactaban na lingua autóctona, pasaron 
a redactarse na lingua de Castela, pois os funcionarios galegos 
encargados de tal labor foron substituídos por outros que escribían en 
castelán. Por outra banda, nesta época o galego estaba considerado na 
península como a lingua do xénero lírico o que axudou, 
probablemente, a que se quixese marcar a diferenza de xénero cunha 
diferenza de lingua. 

Pese a todas estas dificultades, o corpus escrito medieval, tanto 
en galego-portugués, como posteriormente xa en galego, aínda que 
non tan abondoso nin abraiante como o poético, merece igualmente a 
nosa atención. Cabe sinalar que estas obras son maiormente 
traducións ou versións de obras anteriores que serven de exemplo ou 
modelo a seguir; téñase en conta o diferente concepto de orixinalidade 
que se tiña daquela con respecto do que temos hoxe en día. 

Tradicionalmente, acódese a unha clasificación temática, 
agrupando as obras en ciclos, así podemos falar do ciclo bretón, do 
ciclo clásico e do ciclo carolinxio. 

 
31 cfr: Anxo Tarrío Varela, Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica, Vigo: 

Edicións Xerais, 1998 (2ªed.) , páx 57. 
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Ciclo bretón:
Tamén chamado ciclo do Graal ou artúrico, por tratarse de obras 

que relatan as lendarias aventuras do rei Arturo e os cabaleiros da 
Táboa Redonda na Pequena e Gran Bretaña mentres andan á procura 
do santo Graal (ou Grial), o vaso empregado por Cristo na derradeira 
cea e onde se recolleu o seu sangue logo da crucifixión. 

As obras agrupadas neste ciclo son as máis abundantes e as que 
maior pegada deixaron na sociedade galega dende a época medieval 
ata hoxe. 

En galego-portugués contamos con tres partes da chamada 
Demanda do Santo Graal (Xosé de Arimatea, Merlín e Demanda do 
Santo Graal) e mais uns fragmentos do Libro de Tristán.
Caracterízanse todos eles por mesturar o espírito cabaleiresco, propio 
do amor cortés, con elementos do mundo cristián. 

O libro de Xosé de Arimatea transmitiuse nun manuscrito do 
século XVI que se conserva na Torre do Tombo de Lisboa. Neste libro 
predomina o sentimento piadoso sobre o cabaleiresco, que terá maior 
presenza nas outras dúas partes. 

O libro de Merlín é un pequeno fragmento traducido ao galego-
portugués a partir dun texto orixinal en francés. Foi descuberto na 
Biblioteca de Cataluña en 1979 por Amedeu J. Soberanas. 

A Demanda do Santo Graal xira arredor da figura de Galaaz e 
narra a procura do santo Graal, na que participarán todos os 
cabaleiros da Táboa Redonda. Consérvase na Biblioteca de Viena, nun 
manuscrito do século XV, copia doutro anterior. 

Canto ao Libro de Tristán, conservamos un breve fragmento de 
dous folios de pergameo datados no século XIV. Neles, cóntase o 
comezo da famosa historia do tráxico amor entre Tristán e Isolda, para 
logo centrarse na figura do cabaleiro Lanzarote. 

Ciclo clásico ou troiano:
Son textos que falan das lendas sobre os heroes da Guerra de 

Troia; lendas que forman parte do legado épico paneuropeo 
grecolatino. 

A Crónica Troiana e a Historia Troiana son as dúas obras, ambas 
do século XV, que conservamos en galego-portugués que tratan sobre 
este tema. Canto á Crónica, tratase dunha versión galega da famosa 
obra de Benoît de Saint-Maure Roman de Troie. O xénero dos romans 
antics, feitos en octosílabos pareados, foi o primeiro en tratar toda 
esta temática clásica; nace no norte de Francia na segunda metade do 
século XII. Entre os romans, a obra de Benoît de Saint-Maure tivo 
unha enorme difusión por toda Europa, sendo obxecto de numerosas 
traducións e prosificacións; unha delas, a nosa Crónica Troiana, foi 
feita por encargo do conde Fernán Pérez de Andrade a partir dunha 
tradución ao castelán, e rematada no ano 1373. Nesta obra dáse unha 
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visión imaxinaria do mundo antigo dende unha perspectiva medieval. 
Mestúranse elementos propios da épica con outros do mundo cortesán 
e con tópicos do amor cortés propios da lírica medieval. 

A Historia Troiana consérvase incompleta nun manuscrito 
bilingüe galego-castelán na Biblioteca Menéndez y Pelayo de 
Santander. 

Comparte coa Crónica a visión medieval que nos dá do mundo 
antigo. 

Ciclo carolinxio:
Chamado así porque o seu texto máis importante narra 

aventuras ocorridas no tempo de Carlomagno. 
A importancia da relixión na vida do home medieval é 

fundamental e, como non podía ser doutra maneira, cando se fala da 
literatura haxiográfica galega destaca o papel protagonista do Apóstolo 
Santiago. A prosa xacobea nace nesta época con afán adoutrinador e 
mesmo propagandístico para os milleiros de peregrinos que xa daquela 
se desprazaban ata o suposto sartego do apóstolo en Compostela. 

Dous son os textos desta temática que destacan na literatura 
medieval galega. O primeiro deles, os Milagres de Santiago, apareceu 
nun manuscrito copiado a finais do s. XIV ou principios do XV, que 
semella ser copia dun orixinal anterior que non coñecemos. Este 
orixinal anterior debeu ser unha versión reducida da famosa obra en 
latín Liber Sancti Iacobi, tamén chamado Codex Calixtinus. O CC 
consérvase na Catedral de Santiago, foi elaborado a mediados do 
século XII e relacionase coas peregrinacións medievais a Compostela. 

Tivo unha enorme difusión pola Europa do seu tempo. 
Os Miragres están escritos nun estilo sinxelo, probablemente 

porque estaban dirixidos a persoas non especialmente cultas. 
Pretenden eloxiar a cidade e as xentes de Compostela e así, cóntase 
neles como calquera persoa que se achegue a esta cidade pedindo 
axuda de calquera clase, esta lles é concedida sempre pola 
intervención bondadosa do Apóstolo. 

O outro texto de temática xacobea é a Crónica de Santa María de 
Iria, texto galego do século XV, elaborado, segundo a intención que 
manifesta o seu mesmo autor, para perpetuar a memoria da igrexa 
homónima, que fora a primeira sé episcopal antes de ser trasladada a 
Santiago de Compostela. 

Amais destes tres grupos que acabamos de ver, aínda 
dispoñemos doutras mostras de prosa medieval, se ben non teñen 
unha importancia literaria tan salientable. Estamos a falar dos textos 
historiográficos e da chamada literatura pragmática (prosa lexislativa, 
xurídica e tabeliónica). 

Ao campo da historiografía pertence a prosa escrita con 
finalidade netamente propagandística e ideolóxica, unha prosa 
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claramente ao servizo do poder. Porén, esta prosa, no seu afán de 
enxalzamento deste poder, intercala por veces elementos fantásticos 
impensables hoxe en día que a aproximan á prosa de fición. Da 
historiografía medieval conservamos o fragmento dunha tradución ao 
galego da General Historia castelá, ambicioso proxecto financiado co 
mecenado do rei Afonso X o Sabio, que pretendía recoller o transcorrer 
da historia dende a aparición do home na Terra ata a época do seu 
reinado. Tamén coñecemos dúas traducións para o galego da Crónica 
General e da Crónica de Castilla, así como a Crónica Geral de 1344 e a
Crónica galega do 1404.

Na prosa lexislativa, destaca unha tradución incompleta das Sete 
Partidas de Afonso X. 

Mención especial merece a prosa tabeliónica (elaborada para 
tratar de resolver diferentes problemas de dereito privado e público: 
preitos, testamentos, herdanzas...), dado que neste grupo se inclúen 
os dous textos considerados máis antigos escritos en lingua 
galegoportuguesa: a Noticia de Torto (esbozo notarial dunha demanda 
por problemas de herdanza) e o Testamento de Afonso II. Finalmente, 
cabe mencionar unha serie de tratados técnicos que pretendían ilustrar 
ou adoutrinar os destinatarios sobre aspectos da vida da época, 
principalmente sobre o mundo equino ou cinexético: 

Tratado da Alveitaria (sobre os cabalos), Livro da Montaria (trata 
da caza do xabaril), Livro da Falcoaria ou Livro de bem cavalgar toda 
sela. 

 
Séculos escuros 
Logo dunha etapa medieval dun extraordinario florecemento 

para a literatura galega, sobre todo no que á lírica se refire, dende 
mediados do século XV ata principios do XIX, atopámonos cun 
sistemático abandono do galego como lingua literaria e como lingua da 
cultura. 

Cando no século XII Galicia comprende a imposibilidade de se 
converter en reino independente e cae baixo o control de Castela, 
comeza un proceso desgaleguizador que impedirá o normal 
desenvolvemento, asentamento e consolidación da lingua autóctona en 
detrimento dun imparable avance da lingua do imperio: o castelán. A 
política uniformadora da corte de Castela, especialmente na época dos 
Reis Católicos, provocou o espallamento da súa lingua, que impuxo en 
todo o territorio. A nobreza e a igrexa galegas foron substituídas polas 
castelás e así comezou ese proceso de desprestixio do galego, 
reducíndoo só aos usos orais. A lingua galega era sinónimo de lingua 
inferior, das clases baixas (as únicas que a mantiveron viva). Todo 
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isto, nun momento histórico no que o resto das linguas romances se 
revitalizaban, aumentaban os seus vocabularios e comezaban a 
substituír o latín en todos os ámbitos culturais. Neste desafortunado 
contexto cultural, que para colmo tamén se acompañou dunha época 
de crise económica e social despois das Guerras Irmandiñas, non é de 
estrañar que a literatura galega, especialmente a prosa, ficase 
adormecida. Só podemos mencionar, como exemplo, algúns 
documentos notariais privados e algunhas mostras do xénero 
epistolar, que aínda que non teñen moito valor literario dan fe da 
resistencia dunha parte da nosa nobreza a se someter á lingua allea. 

Coa chegada do século XVIII, comeza unha tímida expansión 
económica favorecida pola chegada a Galicia da burguesía catalana, 
que impulsa a industria conserveira e proporciona un lixeiro avance no 
sector dos lenzos e no artesanado rural. Aproveitando este pulo 
económico e influídos polo Racionalismo e a Ilustración, comezan a 
aparecer en Galicia persoeiros que denuncian o inxusto atraso 
económico e cultural do país. Ponse de manifesto a infravaloración do 
idioma e a súa ausencia en campos como o educativo, o relixioso ou o 
burocrático. É a época de defensores do idioma como o Padre 
Sarmiento (1695-1772), auténtico erudito que se ocupou durante a 
súa vida do estudo de diversos campos do saber, tanto científico como 
literario e lingüístico, o Padre Feixoo, o Padre Sobreira, Xosé 
Cornide e Saavedra ou Diego Antonio de Cernadas e Castro, o
“cura de Fruíme”. 

 
Século XIX 
Despois dunha época de case total desaparición do galego 

escrito, chega, co principio do XIX, unha tímida recuperación do idioma 
que desembocará no fenómeno coñecido como Rexurdimento. 

Os textos prosísticos de principios deste século teñen un afán 
puramente pragmático e propagandístico, o de animar o pobo á loita 
contra o invasor francés primeiramente, e máis adiante reflectir os 
enfrontamentos entre absolutistas e liberais. Estan escritos en galego 
simplemente para tentar achegarse un pouco máis ós seus 
destinatarios; de feito, o diálogo é a súa forma característica. Sobre o 
tema da invasión francesa, destacan as Proezas de Galicia (1910), de 
José Fernández e Neira(1790-¿?), onde Chinto e Mingote dialogan 
poñendo de exemplo para os españois as fazañas dos galegos. Algúns 
destes textos son simplemente panfletos ou follas voantes dos que se 
descoñece o autor: Primeira tertulia de Picaños, Segunda tertulia de 
Picaños, Diálogos na Alameda, Parola de Cacheiras... Algúns destes 
diálogos refliten inxustizas sociais, como o texto de Pedro Boado 
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Sánchez (?-1823?) Diálogo entre dos labradores gallegos, afligidos, y 
un Abogado instruido, despreocupado y compasivo (1823), que mostra 
o problema dos labradores que tiñan que pagar os dereitos ao abade. 

Xa ben entrado o século, cabe dicir que o xénero lírico foi, unha 
vez máis, o mellor acollido e o que maior éxito tivo no Rexurdimento, 
pois eran poucos os autores que se atrevían a superar os prexuízos 
que supoñía empregar na narrativa unha lingua tradicionalmente 
relegada ao xénero poético. A prosa galega, do mesmo xeito que a 
poesía, está intimamente vencellada á prensa da época, xa que a 
maior parte dos textos que coñecemos foron publicados en xornais 
como O Tío Marcos da Portela, A Monteira, El Eco de Galicia, A Gaita 
Gallega, Revista Gallega, O Galiciano, etc. Este feito provoca que o 
xénero prosístico máis abundante sexa a narrativa curta. 

É necesario subliñar que a narrativa galega comeza a dar os 
seus primeiros pasos nun momento no que o realismo se estaba a 
asentar na literatura española. Influenciada por esta, e polo concepto 
de verosimilitude que este movemento supuña, os autores pretenden 
unha coherencia lingüística e sitúan a acción das súas obras en 
ambientes rurais, os únicos nos que se podía comprender o uso da 
lingua galega; algúns incluso van máis alá e refliten a situación 
diglósica da sociedade galega, facendo que os personaxes urbanos 
falen en castelán e os campesiños en galego. 

É de obrigada mención, chegados a este punto, a que se 
considera a primeira novela da nosa literatura contemporánea: Maxina 
ou a filla espúrea (1880), de Marcial Valladares Núñez (1821-
1903), obra realista de asunto amoroso folletinesco, publicada por 
entregas na revista La Ilustración Gallega y Asturiana. A importancia 
de Maxina é máis lingüística que literaria, pois nela se expón esa 
diferenciación idiomática entre a cidade e o campo da que falamos 
máis arriba. 

Outro narrador importante do Rexurdimento galego, que tamén 
foi bo versificador, é Valentín Lamas Carvajal (1849-1906). Director 
do xornal O Tío Marcos da Portela. Publicou unha libro de prosas: 
Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña (1887), pero 
o seu maior éxito obtívoo co Catecismo do labrego (1889), sen dúbida 
a obra prosística de maior difusión no século XIX. A súa boa acollida 
debeuse a que utilizou unha linguaxe sinxela e o formato dun 
catecismo cristián. Neste “catecismo” un labrego vai expoñendo, coas 
súas respostas, a súa visión da vida, as súas preocupacións e os 
abusos aos que se ve sometido por culpa dos poderosos. 

Francisco Álvarez de Nóvoa (1873-1936) deixounos unha 
única obra: Pé das Burgas (1899), de carácter naturalista, coa que 
tratou de demostrar que a lingua galega non só valía para as 
narracións costumistas de ambiente rural e temas folclóricos, senón 
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que tamén se podía crear en galego unha prosa culta moderna de 
temática universal. Estudiarémolo no apartado dedicado ao conto. 

Considérase fundador da novela histórica en galego a Antonio 
López Ferreiro (1837-1810). Foi cóengo e arquiveiro da Catedral de 
Santiago, o que facilitou enormemente a súa formación histórica. 

Publicou tres novelas: A tecedeira de Bonaval (1894), O castelo 
de Pambre (1895) e O niño de pombas (1905). A acción das tres 
novelas desenvólvese na época medieval. A primeira delas é 
considerada por moitos como a mellor novela do Rexurdimento galego. 
A riqueza léxica que atopamos, as descricións de monumentos da 
época e a caracterización psicolóxica dalgúns dos seus personaxes 
convértena nunha obra de especial interese, tanto histórico como 
literario. Con todo, non podemos deixar de mencionar que os relatos 
de López Ferreiro teñen unha importante intención ideolóxica: a de 
procurar deixar constancia do importante pasado histórico galego, 
ignorado dende antigo pola historiografía española. 

 
Século XX 
Para a prosa galega, o século XX comeza realmente no ano 

1916, cando se bota a andar o grupo coñecido como Xeración Nós. 
Ata ese momento, os primeiros anos de século, non contamos 

con nada digno de mención. 
É importante, antes de pasar a estudar os escritores que 

deixaron a súa pegada nesta época, que nos deteñamos nalgúns 
aspectos que serán fundamentais para chegar a comprender o 
progresivo éxito (e aceptación) que irá tendo a narrativa no discurso 
literario galego: 

 
a) Aparición de publicacións en galego como a revista Nós,

preocupada pola cultura galega durante catorce anos, ata as vésperas 
da Guerra Civil; La Centuria, promovida polo coñecido como “cenáculo 
ourensán” do Grupo Nós, da que viron a luz un total de sete números; 
Alborada, da que se publicaron só tres números entre maio e xullo de 
1922, ademais dun extraordinario etcétera. Detrás destas publicacións 
estaba sempre o Grupo Nós. 

b) Aparición de diversas iniciativas editoriais que buscaban a 
promoción da novela, xénero ata entón pouco desenvolvido. Pensemos 
por exemplo en Céltiga (nacida no ano 1922), que deu ao prelo trece 
novelas curtas en galego, ou en Lar, que aparece dous anos máis 
tarde. Tamén é de vital importancia a editorial Nós ( en pé ata o ano 
1927), que continuou o labor desenvolvido pola anterior. 
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c) Prodúcese un deliberado intento por levar a cabo a 
modernización da prosa galega, afastándoa progresivamente do 
ruralismo e introducindo paulatinamente o ámbito urbano. É 
importante, neste senso, o labor de achegamento ás literaturas 
doutras latitudes das que se iría enriquecendo a propia literatura 
galega. Repárese na importancia que ten a tradución do Ulysses de 
James Joyce na revista Nós.

As personalidades máis sobranceiras da Xeración Nós son: 
Vicente Martínez-Risco (1884-1963). Autodefinido como un 
“inadaptado”, Risco foi un inconformista descontento co tempo que lle 
tocou vivir. Era unha persoa cunha sólida e elitista formación 
intelectual modernista que pasou da indiferenza e a despreocupación 
polas culturas e linguas minoritarias, a incorporarse ao nacionalismo 
ao pouco de se fundaren as Irmandades da Fala, das que axiña se fixo 
líder indiscutible, para logo da Guerra Civil abandonar a literatura en 
galego e aproximarse ás teses do nacional-catolicismo, quizais por 
medo a represalias polo seu pasado galeguista. 

Con todo, a súa aportación á modernización da literatura e a 
cultura galega foi fundamental. Publicou na revista La Centuria e 
tamén en Nós, numerosos traballos de investigación sobre etnoloxía, 
literatura, política, filosofía, etc. No seu ensaio Nós, os inadaptados 
explica a súa formación intelectual e artística, o seu pensamento, e 
sinala como foi evolucionando ata chegar a nacionalismo 
converténdose no ideólogo do movemento galeguista e nun mestre 
para a súa xeración e mesmo para as xeracións posteriores. 

A súa primeira entrega á literatura en galego foi un relato 
titulado Do caso que lle aconteceu ó doutor Alveiros, publicado no 
xornal El Noroeste en 1919; é un texto da súa etapa prenacionalista 
onde se ven claramente as súas inquedanzas desta época: esoterismo, 
exotismo, etc. Trátase dunha obra de humor macabro na que o 
protagonista vive unha extraordinaria aventura para lograr liberar, 
grazas aos seus coñecementos ocultistas e crípticos, a momia do 
faraón Tutankamon das ataduras que a oprimen para que poida 
participar nas danzas macabras dos mortos. O valioso da obra é a 
novidade de introducir na literatura galega temas de fición, orientais e 
de ultratumba, así como un ton humorístico que achega o texto ao 
lector. No ano 1924 sairá á luz A velliña vella, clara defensa en clave 
alegórica da identidade patria. 

No 1925 publícanse, dentro da colección Lar, O lobo da xente e A
trabe de ouro e a trabe de alquitrán; dúas narracións breves que 
refliten o gusto do autor pola etnografía e nas que deixa patente o seu 
coñecemento do folclore e das crenzas populares tipicamente galegas. 

O primeiro conto trata o tema do lobishome e o segundo recolle 
elementos populares relacionados cos celtas e os mouros. 
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A editorial Lar acollerá igualmente a súa próxima obra, A
Coutada, na que se aborda un dos temas tan tratados por outro 
membro da Xeración Nós, Ramón Otero Pedrayo: o equilibrio social 
que se vivía no antigo réxime, perdido cando os fidalgos descobren o 
progreso e traizoan os seus ideais. 

Aparecerá no ano 1927, na revista Nós, concretamente nos 
números 39 e 40, unha novela non rematada: Os europeos en 
Abrantes; sátira fina e mordaz sobre a adaptación da modernidade 
vida de fóra nun contexto urbano galego. A sátira e a ironía 
reaparecerán na súa próxima obra, datada un ano máis tarde, no 
1928, titulada O Porco de Pé. Escrita en clave paródica e baseándose 
na figura de D. Celidonio, un ninguén que chega a alcalde da vila, 
Risco traza maxistralmente unha caricatura das persoas que sen 
ningún reparo se afianzan no poder. 

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976). Autor dunha inxente obra 
e dotado dunha capacidade discursiva fóra do común. Ramón Otero 
Pedrayo foi o gran defensor, nas letras galegas, do Antigo Réxime 
como contexto necesario para manter o equilibrio social de Galicia. 

Na súa fluída narrativa aparece continuamente o verdadeiro 
fidalgo encarnando os valores auténticos e vivindo nun mundo non 
contaminado polo progreso e a modernidade, fronte ao fidalgo 
seducido e corrompido polos males da época moderna. 

Iniciará a súa actividade narrativa máis ben tarde, con Pantelas, 
home libre, que aparece na colección Lar no ano 1924 e no que 
comeza configurarse a fidalguía, o mundo labrego e o Antigo Réxime 
en xeral como o eixo fundamental da súa narrativa. 

Contribúe á recreación do humor macabro con O Purgatorio de 
D. Ramiro, do ano 1926, seguindo a Vicente Risco (Do caso que lle 
aconteceu ao doutor Alveiros) e a Castelao (Un ollo de vidro. Memorias 
dun esquelete). 

Do ano 1927 é Escrito na néboa; especie de avance do que será 
a súa seguinte novela: Arredor de si (publicada neste mesmo ano). 

Nela, faise unha radiografía da Xeración Nós, á que todos eles 
(Risco, Castelao e Pedrayo) pertencían. O protagonista de Arredor de 
si, Adrián Solovio, pode ser considerado como o trasunto literario do 
propio grupo: despois de vagar sen rumbo fixo por Europa adiante, 
dáse conta de que a verdadeira esencia e os valores verdadeiros 
estaban precisamente en Galicia, o lugar que un día deixara, física e 
emocionalmente, ás súas costas. 

Do ano 1928 data a súa novela máis extensa: Os camiños da 
vida, Libro de gran realismo e rigor histórico, no que ás veces Otero 
Pedrayo se deixa levar pola súa portentosa imaxinación (por exemplo, 
cando relata o momento da fundación do Mosteiro de Oseira). Está 
dividido en tres capítulos: “Os señores da terra”, “A maorazga” e “O 
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estudiante” que se deben ver como historias independentes aínda que 
interrelacionadas entre si. Podería ser definido como unha saga dunha 
familia fidalga, dende o seu esplendor ata o seu definitivo ocaso. 

Será na súa próxima obra, Vidas non paralelas, do ano 1930, na 
que afronte a división, de inspiración platónica, que Vicente Risco facía 
dos seres humanos en hylicos, psíquicos e pneumáticos. Pedrayo 
materializa narrativamente as ideas filosóficas de Risco en tres 
personaxes, cada un dos cales encarnará a cada un dos tipos 
descritos: Rosendo será o hylico, Pauliños o psíquico e Xacobe o 
pneumático. 

Do ano 1934 son as novelas históricas A romeiría de Xelmírez e
Fra Vernero. Na primeira, glósase a figura de Diego Xelmírez (1065- 
1140) , grande arcebispo de Santiago e dignificador da figura do 
Apóstolo. En Fra Vernero, pola súa banda, tomando como liña 
argumental a vida do dramaturgo alemán Zacharias Werner, fai un 
percorrido pola historia da Europa de finais do século XVIII e comezos 
do XIX. 

Pasamos a Devalar (1935), novela telúrica na que aparece o 
home en contacto coa súa terra, con Galicia. 

No ano 1936 publica O Mesón dos Ermos, no que, unha vez 
máis, se achega á caída en desgraza e ruína da clase fidalga. Nárrase 
a historia do Xepe , personaxe que representa todos os valores do 
mal. 

O lume (el e mais a súa amante morrén nun incendio) actuará 
como elemento purificador. 

Xa na súa produción de posguerra, temos que contar c’O
señorito da Reboraina (1960); nova entrega da saga dos fidalgos que 
comezara con Pantelas, home libre e sobre todo c’Os camiños da vida.
Vóltase ao mundo fidalgo, pero esta vez dende o prisma da ironía e a 
parodia dun mundo en franca decadencia. 

Pecha Otero Pedrayo a súa produción narrativa no ano 1974, 
dous anos antes da súa morte, c’O Maroutallo; personaxe descrito dun 
xeito negativo ata que se transforma despois de descubrir a 
sexualidade. 

Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950). Personaxe 
polifacético ao que non podemos encadrar nun xénero concreto. 
Político, comediógrafo, novelista, autor de contos... Cobre coa súa 
personalidade a primeira metade do século XX ata que no ano 1950 
morre en Bos Aires. Tan interesante como calquera das súas outras 
facetas é a súa dedicación á política, que agora non imos tratar 
(recordemos só Sempre en Galiza, onde se recollen os seus 
pensamentos políticos e que é considerado o libro fundamental do 
nacionalismo galego). Nestas liñas referirémonos só á súa obra 
narrativa. Podemos considerar (a crítica non o acepta con 
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unanimidade) Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (1922) como a 
súa primeira obra neste xénero, obriña pragada de sentido do humor 
na que se achega ao ocultismo e ao mundo de ultratumba, como xa 
fixeran Risco e máis tarde Otero Pedrayo.

A súa seguinte novela (e para moitos críticos a única), será Os 
dous de sempre (1934), novela que confronta un personaxe idealista 
(Rañolas), con outro vago e materialista (Pedriño); ambos os dous 
enfrontaranse á vida con miras distintas, como distinto será o final de 
cada un deles. 

Non se debe esquecer que a esta xeración pertencen escritores 
do calibre de Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro ou Eduardo Blanco 
Amor que, por mor da Guerra Civil, comezaron a publicar 
serodiamente (arredor dos anos 50). Serán tratados máis adiante. 

Os escritores que imos mencionar a continuación (encadrados na 
Xeración do 25) destacaron polas súas obras poéticas. Con todo, 
tamén na prosa deixaron a súa particular pegada: Luís Amado 
Carballo deixounos unha obriña narrativa titulada Os pobres de Deus 
(1925). Do mesmo ano é unha especie de novela de aventuras titulada 
Cabalgadas en Salnés, da autoría de Fermín Bouza Brey.

Pola súa banda, Álvaro Cunqueiro, coñecido e recoñecido poeta 
e narrador de posguerra, publicou no xornal El Pueblo Gallego no ano 
1935, Toñín. Anacos de novela. Eduardo Blanco Amor deu a coñecer 
na prensa no ano 1933 (máis concretamente no número 118 d’A Nosa 
Terra) fragmentos da súa posterior novela A escadeira de Jacob. Xosé 
Filgueira Valverde publicará Os nenos no 1925 e O vigairo no 1927. 
Estes, xunto a Evaristo Correa Calderón, Euxenio Montes e algún 
máis, poñerán toda a súa vontade para que a narrativa lle vaia 
gañando pouco a pouco terreo á poesía como xénero predominante 
nas letras galegas. 

 
A Prosa en Galicia durante a Guerra Civil e a 

posguerra 
O estoupido da Guerra Civil en xullo do ano 1936 coutou todo 

intento de expresión artística en todo o territorio nacional; Galicia non 
foi allea a isto, e o proceso de recuperación da nosa literatura, que se 
viña xestando dende o Rexurdimento para a poesía, e dende había 
pouco máis de dez anos para a prosa, mutílase violentamente. Os 
escritores que desexen continuar utilizando o galego como lingua 
literaria terán que emigrar, maioritariamente a Arxentina e México, 
pero tamén a outros países como Venezuela, Uruguai, Cuba, etc. A 
outra opción era quedar en Galicia; entón os escritores terían unha 
dobre escolla: ou abandonar o galego como lingua literaria e pasarse 
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ao castelán, ou non dedicarse á literatura. Será, polo tanto, no exilio 
onde se continúen as tarefas editoriais (Galicia Nova, Citania, 
Atlántica...), creación de revistas (Vieiros), etc, que comezaran en 
Galicia uns anos antes e que agora, coa nova situación política, sería 
imposible desenvolver. Mentres, en Galicia, haberá que esperar ata o 
ano 1949, que é cando aparece a editorial Benito Soto, dirixida por 
Celso Emilio Ferreiro e que había durar ben pouco. 

A primeira novela en galego da posguerra aparecerá no ano 
1950; trátase d’A gente da Barreira, de Ricardo Carballo Calero. É 
unha obra seguidora en parte do estilo iniciado por Ramón Otero 
Pedrayo; nela trátase a decadencia da fidalguía nos tempos modernos. 

O feito realmente relevante para a prosa, e a literatura galega 
en xeral, chegará da man da editorial Galaxia, auténtico revulsivo na 
Galicia de posguerra. 

Parécenos oportuno seguir o Manual de literatura galega do 
século XX d’ A Nosa Terra que identifica cinco liñas na narrativa galega 
de posguerra32: menciona en primeiro lugar a narrativa desenvolvida 
polos “continuadores”, que seguen o camiño iniciado maxistralmente 
polo Grupo Nós; representa esta liña temática o Ricardo Carballo 
Calero d’A gente da Barreira. En segundo lugar, o realismo popular, de 
ambientación rural, encarnada na figura de Ánxel Fole. En terceiro 
lugar o realismo fantástico de Álvaro Cunqueiro. Segue logo o 
realismo social, representado por Eduardo Blanco Amor, e por 
último, e como ruptura coas liñas anteriores, a Nova Narrativa. 

Os autores fundamentais no panorama prosístico nacional a 
partir dos anos 50 serán: Álvaro Cunqueiro (1911-1981), para quen 
a materia de Bretaña serve como pretexto para presentar, no ano 
1955, o seu Merlín e familia e outras historias, a que é a súa primeira 
novela. 

Cunqueiro fía un texto entre o real e o imaxinario usando como 
narrador, e verdadeiro protagonista, a Felipe de Amancia, que fora 
paxe do mago Merlín. Este personaxe, de memoria algo feble, irá 
contando como discorreu a súa vida ao lado do mago; pasaron moitos 
anos, o que fai que non distinga claramente entre o real e o que non é 
real, isto levarao en ocasións a inventar historias. Seguirá a esta obra 
As crónicas do sochantre (1956); a ación trasládase á Bretaña do 
tempo da Revolución Francesa. No anterior libro (Merlín...) recreábase 
en Galicia o espazo mítico artúrico, concretamente nas terras de 
Miranda, na provincia de Mondoñedo. Agora, Cunqueiro trasladará a 
ambientación e os espazos galegos á Bretaña, que aparece, por obra e 

 
32 cfr: Carlos L. Bernárdez et alii, Literatura galega. Século XX, Vigo: Edicións A Nosa 

Terra, Setembro 2001, pp. 196-197 
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graza súa, galeguizada. Segue Cunqueiro o seu percorrido pola 
narrativa con Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961) no que se expón 
o dilema entre un mundo ideal e soñado e o mundo real que hai que 
afrontar día a día; é isto o que ten que facer o seu protagonista, 
Sinbad, e isto precisamente será o que acabe con el. O seu gran 
mundo de soños desfaise para de paso desfacerse tamén el. 

Ánxel Fole (1903-1986) é menos imaxinativo e está máis ligado 
á súa terra, o rural lugués, que describe maxistralmente. É o 
representante da corrente denominada “realismo popular”, á que 
aludiamos máis arriba. Destaca pola súa habilidade no cultivo do 
conto, polo que nos deteremos nel cando nos refiramos a este xénero 
narrativo. 

Teremos que achegarnos aínda á narrativa do exilio desta época, 
cultivada fundamentalmente por Eduardo Blanco Amor e Xosé Neira 
Vilas. 

Eduardo Blanco Amor (1897-1979). Autodefínese no “prólogo 
útil” de Xente ao lonxe como escritor realista. Comeza a súa obra 
narrativa en galego moi tarde, con A esmorga, no ano 1959, aínda que 
habería que considerar os tres capítulos da obra incompleta A
Escadeira de Jacob, que fóra publicando na revista Nós durante o ano 
1933. No ano 1993 descubriuse un manuscrito que contiña o texto 
completo e botouse por terra a idea dunha obra de redacción 
interrompida. Trátase dunha parábola sobre a ambición e a excesiva 
atención ás realidades materiais na que aparece fielmente retratatada 
a cidade de Bos Aires e a súa xente na década dos 20. 

A Esmorga (1959) é a súa mellor obra narrativa en galego e, 
segundo amplos sectores da crítica, a obra cumio da narrativa en 
galego. Ademais, co permiso de Vicente Risco, pode ser considerada 
como a inauguradora da narrativa galega moderna. Así o testemuña o 
feito de apareceren nela personaxes ligados ao ambiente urbano, a 
súa especial técnica narrativa, o peculiar tratamento do tempo 
narrativo, etc.  

En Galicia publicarase bastante máis tarde, no ano 1970. 
Obsérvase nesta noveliña a experiencia e as influencias literarias que, 
dende diversas frontes, Blanco Amor foi recollendo ao longo do tempo. 
Nárrase a peripecia de tres mozos (Cibrán, o Bocas e o Milhomes) que 
están a ser xulgados por un crime cometido. Escapando da xustiza, 
cometen unha serie de delitos. Presenta a novidade, dende o punto de 
vista narrativo, de estar un dos personaxes (Cibrán) diante dun xuíz 
que lle toma declaración pero que nunca aparece dotado de voz (o 
xuíz), senón que está reducido graficamente a un simple trazo 
acompañado duns puntos suspensivos. É o que se chama 
narrativamente “técnica telefónica”. 
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A esta novela séguelle Xente ao lonxe, presentada no ano 1970 
ao Premio Galicia do Centro Galego de Bos Aires, que a rexeitou. Foi 
publicada en Galicia no ano 1972 pola editorial Galaxia, chegando ao 
público lector galego a súa versión completa no ano 1976. A linguaxe 
utilizada en Xente ao lonxe parécese moito á utilizada n’A Esmorga; 
linguaxe escabrosa e vulgar propia das clases sociais que aparecen 
descritas na narración. Se n’A esmorga aparecían retratados uns 
semiindixentes do Ourense (Auria para Blanco Amor) das primeiras 
décadas do século XX, agora, en Xente ao lonxe, Blanco Amor 
centrarase no proletario, máis concretamente na figura de Suso e na 
súa formación social e intelectual dos doce aos dezasete anos. Faise 
un dobre percorrido, por unha parte interior (a vida e o proceso de 
aprendizaxe de Suso), e pola outra exterior, narración dos 
acontecementos de principio de século coas súas loitas proletarias e 
sindicais (das que realmente Galicia quedou un pouco á marxe). 

Estas dúas partes únense simbolicamente nunha soa cando Suso 
o primeiro de maio (día do traballador) celebra nun bordel o seu 
aniversario. Ese día, ademais, perderá a virxinidade. 

Outro narrador desta época que tamén deixou os seus froitos 
para a literatura galega dende o exilio foi Xosé Neira Vilas (1928). 
Emigrou á Arxentina no ano 1949, aínda que posteriormente se mudou 
a Cuba, onde desenvolveu toda a súa obra literaria. Neira Vilas soubo 
retratar nas páxinas dos seus libros mellor ca ninguén, sen ningún tipo 
de miramento e con absoluto realismo, a dura e crúa realidade da 
emigración padecida polas persoas máis inocentes e que máis sofren: 
os nenos. No ano 1961 sairá Memorias dun neno labrego, na que se 
detecta unha certa inspiración autobiográfica. Non abandona o mundo 
da infancia na súa seguinte novela, Cartas a Lelo (1971), nin 
tampouco con Aqueles anos do Moncho, publicado seis anos máis 
tarde. Estas dúas, xunto con Memorias dun neno labrego, constitúen a 
particular triloxía da emigración, magnificamente retratada por Xosé 
Neira Vilas. 

O obxecto narrativo de Neira Vilas cambiará lixeiramente coas 
súas seguintes obras. A óptica do neno do ámbito rural cédelle o terreo 
á do adulto. Pertencen a esta nova visión as súas obras A muller de 
ferro (1969) e Querido Tomás (1980). 

Segue abordando con todo realismo o mundo da emigración con 
Camiño bretemoso (1967), Remuíño de sombras (1973) e Tempo 
Novo (1987). 

Merecen unha mención á parte Ramón de Valenzuela, Antón 
Alonso Ríos e Silvio Santiago coñecidos por tratar narrativamente o 
exilio de republicanos galegos tras a Guerra Civil e posterior ditadura 
franquista. Distínguense, precisamente nisto, dos tamén exiliados 
Eduardo Blanco Amor e Xosé Neira Vilas, aos que acabamos de nos 
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referir, que se ben trataron o mundo da emigración, fixérono dende un 
punto de vista socioeconómico, deixando á marxe a política e os feitos 
ocorridos no exilio tras a contenda. 

Ramón de Valenzuela (1914-1980) deixounos dúas novelas: 
Non agardei por ninguén e Era tempo de apandar. Na prime¡ra, 
publicada no ano 1957, achégase á vida cotiá dun fuxido, persoa 
pertencente ao bando republicano que se botou ao monte para escapar 
dos acosadores falanxistas. Presenta a particularidade de que o seu 
protagonista, antes de se converter en soldado e guerrilleiro 
republicano, pasou polo exército franquista. 

No ano 1980 publicouse Era tempo de apandar. O espazo 
narrativo presenta unha dobre perspectiva; por unha parte, a 
narración céntrase fóra de Galicia, nos lugares nos que, en distintas 
partes da súa vida, se encontra o protagonista e, pola outra, por 
medio das cartas que lle mandan cando el está na prisión en Ávila, 
aparece representada Galicia e os seus amigos desta terra. 

Antón Alonso Ríos (1887-1980) dedicouse tamén á temática 
da represión tras a Guerra Civil deixando como achega O Siñor Afranio 
ou como me rispei das gadoupas da morte (memorias dun fuxido). O
propio subtítulo e o verbo en primeira persoa fainos sospeitar que se 
trata dun libro autobiográfico. Foi publicado no ano 1979. 

Diferente a estas obras que estamos a comentar, polo seu estilo 
e mais a súa temática é, A Saudade. Amore, arte e misticismo,
publicada no ano 1956 e dotada de fondas reminiscencias líricas 
tinguidas dunha clara nostalxia polo pasado perdido. 

Antón Alonso Ríos afástase de novo da liña da “literatura de 
combate” con Nidia (publicada no ano 1992 aínda que redactada 
moitos anos antes). Usa o personaxe de Nidia para facer un 
achegamento á relixión e a outros aspectos que teñen que ver co 
papel das mulleres na sociedade, como a protección dos seus propios 
fillos. 

Silvio Santiago (1903-1974) publicou no ano 1961 Villardevós,
nome da vila na que vive Manoliño, do que se vai narrar o seu pasado. 
Aparece como un personaxe máis, case poderiamos dicir como 
protagonista, a propia vila. Trátase, en calquera caso, dunha novela 
coral onde unha grande cantidade de personaxes aportan algo para o 
bo discorrer da trama narrativa. Publica despois desta, no ano 1976, O
silencio redimido, na que se glosa a figura de Carlos Aranda, persoa 
con pouco carácter que se verá implicado nos acontecementos 
ocorridos durante os anos posteriores á Guerra Civil sen ter tomado 
parte activa neles. 
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A Nova Narrativa Galega (NNG) 
A ruptura coas temáticas e estilos ensaiados ata entón chegará, 

para a literatura galega da Península, da man duns mozos que van 
completar no eido da narrativa o labor comezado polos integrantes da 
Xeración Nós e continuado polo Grupo Galaxia. Porén, é necesario 
matizar que a súa tendencia rupturista fará que non consideren a 
estes (á Xeracíon Nós) como mestres directos, exceptuando quizais a 
obra Devalar do ano 1935 de Ramón Otero Pedrayo, que Raimundo 
Patiño apunta como unha posible influencia para certos trazos da NNG. 

 As obras que dan corpo á NNG aparecen publicadas entre os 
anos 50 e 60 do século XX. Marcan o Inicio e peche, respectivamente, 
Nasce unha árbore, de Gonzalo R. Mourullo (1954) e Cambio en tres, 
de Carlos Casares (1969). Seguimos para estabelecer esta 
periodización a Camiño Noia (1992) e prescindimos doutras datacións 
que amplían ata a década dos 80 esta corrente literaria, cando xa 
estaban en absoluta decadencia os presupostos cos que se sostiña. 
Como mestres, exercerán narradores do peso de Franz Kafka ou 
William Faulkner, aínda que serán os franceses da Nouveau Roman, 
como Alain Robbe-Grillet ou Nathalie Serraute, entre outros, os que os 
escritores da Nova Narrativa Galega tomarán como modelo  

Débese matizar porén que a NNG non é unha mímese da 
Nouveau Roman francesa, carecendo de valor as acusacións de Blanco 
Amor e de Álvaro Cunqueiro, entre outros “pesos pesados” da 
literatura galega, que nunca tomaron este novo modo de narrar en 
consideración. 

As principais características da NNG son: 
- Intereses e proxectos comúns dos membros do grupo. Amais, 

úneos o feito de ter acceso a unha cultura universitaria, contra o que 
ocorría cos seus compañeiros da xeración anterior como Blanco Amor 
ou Xosé Neira Vilas. Participan nas Festas Minervais, aparecen 
publicando no xornal santiagués La Noche e na colección de Galaxia 
“Illa Nova” entre outras actividades. 

- Politicamente, agrúpanse no nacionalismo de esquerdas, aínda 
que nas súas obras non se reflita unha preocupación sociopolítica. 

- Ausencia de compromiso ideolóxico; foron por isto amplamente 
criticados. A situación sociopolítica en España quizais requiría un xeito 
de se expresar máis comprometido (como estaba acontecendo nestas 
alturas coa poesía, metida de cheo na corrente socialrrealista). Os 
escritores da NNG entenderon dende o primeiro momento o risco que 
corría a narrativa galega se non se pegaba canto antes á modernidade. 
Escolleuse a opción da modernización, deixando á parte as 
reivindicacións ideolóxicas directas; isto non quere dicir que non 
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reflectisen nas súas obras a angustia e o desarraigo existencial 
derivado da situación pola que Galicia estaba a pasar nese momento. 

- Tematicamente, nas páxinas das obras adscritas a esta 
corrente, aparecen uns motivos recorrentes como o sexo, a violencia 
ou a preocupación pola chegada da morte. Dáse unha perspectiva 
moderna da vida; os personaxes viven nas cidades. 

- Nas novelas da NNG os personaxes cumpren unha función 
determinada. Aparece na narrativa galega a figura do antiheroe; 
póboase de personaxes perdedores e confusos, perdidos na súa propia 
inseguridade; os conflitos psicolóxicos aparecen continuamente sen 
que os que os sofren sexan capaces de resolvelos. Aparece o ser 
humano como unha cousa, un obxecto máis dos moitos que aparecen 
na novela, que se enche de seres que non teñen vida propia, 
capacidade de decisión nin sentimentos. 

- Uso dunha particular e novidosa técnica narrativa: desaparece 
o narrador convencional e tradicional, coa súa omnisciencia, para 
deixar paso ao propio individuo que utiliza o seu subconsciente como 
un elemento narrativo máis. Desaparecerá tamén a lóxica da trama 
porque os personaxes se moven nunha realidade que non perciben 
como tal, dominados pola contínua presenza do onírico. Úsase entón, 
tomando como exemplo a Eduard Dujardin e a James Joyce, o 
monólogo interior. 

- Aparece o multiperspectivismo: non se nos ofrece unha única 
visión da realidade. O lector ten ocasión de escoitar diferentes versións 
e escoller. Partícipa no desenvolvemento da historia  

- O tempo da narración non seguirá unha lóxica e, parello co 
discurso confuso dos propios personaxes, irá de adiante atrás sen 
seguir o normal acontecer das cousas, sen seguir unha cronoloxía 
lineal. Amais, redúcese ata límites extremos a duración do acontecido 
na narración; en ocasións, unhas horas serven como espazo 
cronolóxico no que desenvolver unha historia. 

 
Principais escritores da Nova Narrativa Galega 
Forman parte desta escola, Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos 

Casares, Xoán Casal, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Xavier Alcalá, 
Camilo Gonsar, María Xosé Queizán, Vicente Vázquez Diéguez e Xavier 
Carro entre outros. 

Xosé Luís Méndez Ferrín (1938). Dáse a coñecer no ámbito da 
narrativa con Arrabaldo do norte (1964). Esta novela pode ser 
encadrada de cheo pola súa ambientación, pola súa data de factura, e 
pola caracterización dos personaxes, na Nova Narrativa Galega. A 
ambientación, lúgubre e un tanto abstracta, o tratamento dos 
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personaxes e un recurso á técnica denominada “obxectivista”, 
emparéntana directamente co movemento do Noveau Roman francés, 
ao que xa aludimos máis arriba. Será Retorno aTagen Ata, do ano 
1971, a que, tras un período de seca narrativa, volva traer a Méndez 
Ferrín ás letras galegas. É unha novela en clave alegórica na que non é 
difícil ver unha análise do que nese momento estaba ocorrendo en 
Galicia, onde estaba a xermolar un movemento político nacionalista 
que encontraba certa resistencia nas teses culturalistas, e de escaso 
compromiso político, de Ramón Piñeiro. 

Publica, seis anos máis tarde, Antón e os inocentes; descrición 
da sociedade dos anos 50, máis concretamente da mocidade que vive 
nesta época. 

Tras un período entregado a outros xéneros como a poesía e o 
conto (xénero no que Ferrín se revelou como un verdadeiro mestre), 
no ano 1987 regresa á narrativa longa con Arnoia, Arnoia, na que se 
recrea o mundo adolescente. A Arnoia, Arnoia séguelle Bretaña, 
Esmeraldina, tamén do ano 1987, na que Ferrín, de novo 
alegoricamente, retoma o tema da patria oprimida que xa tivera 
ocasión de retratar en Retorno a Tagen Ata, territorio imaxinario 
(Tagen Ata) que volve aparecer aquí como espazo narrativo. 

A última entrega, ata o momento, de Méndez Ferrín é No Ventre 
do Silencio (1999), no que de novo se fai un retrato da vida nos anos 
50. Neste caso o espazo físico é Santiago de Compostela. 

Carlos Casares (1941- 2002) é outro dos escritores que 
contribuíu á formación da NNG (aínda que el mesmo en ocasións 
negase a súa pertenza). Escribiu contos, múltiples ensaios e foi un 
dinamizador activísimo da cultura galega, usando como medios a 
editorial Galaxia, a revista Grial (onde publicou os seus primeiros 
relatos) e o Consello da Cultura Galega, que presidíu ata a súa morte 
no ano 2002. A súa experiencia na novela longa inicia con Cambio en 
tres (1969), única obra que el acepta que sexa incluída na NNG e na 
que se achega á temática social en estilo puro; xa que se trata o 
problema da emigración galega a países europeos, tema moi pouco 
tratado na literatura galega a diferenza da emigración a ultramar. 
Conseguiu Casares, con esta novela, estabelecer unha ponte entre a 
nova narrativa e a literatura de tema social. Tematicamente pertence á 
segunda, pero o xeito de desenvolver os avatares de Cachorro, o 
protagonista da obra, pertencen ao modo de narrar propio da NNG. 

A súa seguinte novela, Xoguetes para un tempo prohibido,
aparecerá seis anos máis tarde e deberemos enmarcala non xa na 
NNG, senón no contexto da literatura postfranquista. Como xa fixera 
Méndez Ferrín, a vida universitaria de Santiago de Compostela volve 
estar no centro de atención; se antes Ferrín retrataba a Compostela 
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dos anos 50, agora o contexto será o da loita antifranquista na década 
os 70. Segue a esta, na produción narrativa de Casares, a novela 

Ilustrísima, na que se achega ao conflito entre relixión e 
progreso nunha cidade de provincias. Abandona Casares, con esta 
obra, definitivamente os esquemas da NNG (hai que ter en conta que 
se publica no 1980) para volver a un esquema narrativo tradicional 
(bótase man dun narrador omnisciente en terceira persoa) afastado de 
experimentalismos. O espazo narrativo é Auria que, do mesmo 

xeito que en Eduardo Blanco Amor, funciona como trasunto de 
Ourense. Será esta novela o xermolo da posterior narrativa de Casares 
en canto ao deseño da estructura narrativa. 

O tema da represión na época posterior á Guerra Civil volve con 
Os mortos daquel verán (1987) ás páxinas da narrativa galega. Úsase 
unha técnica novidosa mediante a que o lector ten a sensación de 
estar lendo un informe xudicial. 

A última novela que nos deixou Casares é Deus sentado nun 
sillón azul (1996), que foi galardoada co Premio da Crítica Española do 
mesmo ano. De novo aparece Auria como espazo onde se desenvolve 
a acción. 

Abandonados os “experimentos literarios” da NNG, e unha vez 
pasada a fase de literatura postfranquista (a producida 
inmediatamente despois da morte de Franco), entramos de cheo na 
década dos 80, década na que irrompirán moitísimos novos narradores 
que se xuntarán a outros xa coñecidos para o público lector galego. Así 
temos, por exemplo, aos dous escritores que xa mencionamos: Xosé 
Luís Méndez Ferrín e Carlos Casares, que seguirán publicando durante 
a década dos 90 e incluso no século no que nos encontramos. 

Xurdirán escritores que proveñen da poesía como o caso de 
Darío Xohán Cabana, Alfredo Conde, Manuel Forcadela ou Vítor 
Vaqueiro. 

Escritores que se dedicaron ao xornalismo antes de pasarse á 
narrativa, aínda que sen abandonar o xornalismo, como Suso de Toro 
ou Manuel Rivas. Escritores que, a pesar en ocasións da súa avanzada 
idade, aparecen por primeira vez no panorama das letras galegas: 
Antón Risco, César Cunqueiro ou Ursula Heinze; ou escritores que 
proceden doutro sistema literario, en concreto do castelán, como é o 
caso de Marina Mayoral. A lista de narradores en galego a partir da 
década dos oitenta é abondo longa como para non permitirnos abordar 
a obra de cada un en particular. A necesaria concisión obríganos, polo 
tanto, só á súa mención. 

Si nos pararemos noutros que, xa sexa pola calidade da súa 
obra, pola importancia mediática que alcanzaron, ou polas dúas cousas 
ao mesmo tempo, se converteron en referentes e iconas para a 
narrativa galega actual: 
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Manuel Rivas (1957) Irrompe na narrativa galega con Todo 
ben(1985), á que segue Os comedores de patacas (1991). Sabio 
conciliador do mundo rural e do urbano, entre os que intenta 
estabelecer interconexións, e habelencioso usuario do que poderemos 
chamar o realismo máxico da narrativa actual, digno herdeiro do 
mellor Cunqueiro (abonda con ver o estatuto de personaxe que se lle 
concede ao lapis n’O lapis do carpinteiro,1998). É precisamente esta 
obra a que ata o de agora é a súa última novela, coa que se volve 
enfocar de preto a Guerra Civil e a posguerra, as súas represións e os 
problemas persoais que derivaron do drama da Guerra Civil. 

Aprovéitase, neste caso, este contexto para nos contar a historia 
de amor de Marisa Mallo e o doutor Daniel da Barca. O lapis.... foi 
levada ao cine recentemente por Antón Reixa. 

 
Entre estas dúas (Os comedores de patacas e O lapis...) Manuel 

Rivas publicou En salvaxe compaña (1993). 
A obra narrativa de Alfredo Conde (1945) é considerablemente 

máis extensa cá de Rivas. Entre outras cousas, porque Conde dedica 
os seus esforzos á narrativa, a diferenza do anterior, que se prodiga 
habitualmente no conto e no relato breve. Descóbrese Conde como 
narrador cun par de novelas que pasaron bastante desapercibidas: 

Contubernio catro de Tomé S. (1978) e Come e bebe que o 
barco é do amo, do mesmo ano. A estas séguenlle Breixo (1981), 
Memoria de Noa (1982) e Xa vai o griffón no vento (1984). Será a 
partir de Breixo cando Alfredo Conde dotará a súa narrativa dunha 
maior calidade literaria. En Xa vai o griffón no vento entrecrúzanse os 
planos mítico e o real e o presente co pasado para chegar a unha 
teorización sobre o concepto de liberdade no ser humano. Con Sempre 
me matan (1995) e O fácil que é matar (2000), especie de 
continuación da anterior (aparecen os mesmos personaxes e o mesmo 
contexto), achégase o noso escritor á visión da emigración ás 
américas, centrándose, máis concretamente, na figura do emigrante 
retornado que volta para facerse rico na súa patria pero que non é 
capaz de evitar o fracaso persoal. 

Outro escritor especialmente activo na década dos 80, e sobre 
todo na dos 90, é Suso de Toro; narrador que provén do mundo da 
prensa e da radio e televisión (onde traballou como guionista). 

Descubridor dun modo novo de narrar que admite todo tipo de 
rexistros, e introdutor da voz dos máis desfavorecidos da sociedade  

 O que intentou facer Suso de Toro foi crear unha linguaxe 
literaria afastada o máis posible do que por linguaxe literaria se 
entende, e dotar de voz propia aos marxinados da sociedade 
convertendo os seus modos de expresión en material narrable. O seu 
bautismo na narrativa galega chégalle con Caixón desastre, que 
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aparece á altura do 1983. Séguelle Polaroid (1986), Land Rover 
(1988), Ambulancia (1990) e Tic-Tac (1993), coa que Suso de Toro 
quixo pór o punto final a unha época levando ata o extremo os 
experimentos lingüísticos e narrativos que ata ese momento 
caracterizaron a súa particular narrativa. Os desacougos existenciais 
de Nano (protagonista da novela), os seus medos e as súas angustias, 
chegan ao lector mesturadas nun complicado tecido intertextual que 
vai dende o mito ata as formas de expresións dos últimos anos do 
século XX pasando pola literatura clásica. 

A narrativa de Suso de Toro vólvese máis convencional a partir 
de Conta saldada (1996), Calzados Lola (1997), Círculo (1988) e Non 
volvas (2000). 

Rematamos a achega a Suso de Toro referíndonos á última 
novela que ata o de agora deu ao prelo, Trece badaladas (2002), 
levada ao cine por Xavier Villaverde e que recrea na cidade de 
Compostela un ambiente de suspense, con viaxe no tempo incluída (á 
mesma época de construción do Pórtico da Gloria da Catedral de 
Santiago) para descubrir un misterio que chega ata os nosos días. 

Trataremos aínda as figuras de Xosé Fernández Ferreiro, Xavier 
Alcalá, Víctor Fernández Freixanes e Darío Xohán Cabana: autores 
cunha abundanteobra narrativa pero, por diversos motivos, menos 
coñecidos, polo menos mediaticamente, que os anteriores. 

Xosé Fernández Ferreiro (1931). Dáse a coñecer no ámbito da 
narrativa, tras o seu paso pola poesía, cunha produción que abrangue 
un amplo espectro de subxéneros como a “novela de vaqueiros”: A
morte de Frank González (1975), a novela social de denuncia da 
opresión no mundo rural: Morrer en Castrelo de Miño (1978), a vida 
dos afiadores: A saga dun afiador (1980) ou a ciencia fición: 
Reportaxe cósmico (1982). 

Abordou, así mesmo, temáticas tan variadas como a visión 
interna e desmitificadora do mundo do cinema (Corrupción e morte de 
Brigitte Bardott, 1981), as memorias autobiográficas: A ceo aberto 
(1981) ou a novela psicolóxica: A fraga dos paxaros salvaxes (1985). 
Engade á súa produción narrativa O minotauro (1989) e Agosto do 36 
(1991), obra ambientada no momento do estoupido da Guerra Civil e 
no tempo inmediatamente posterior, na que se mestura o contexto 
político da contenda cunha historia de amor, celos e vinganzas. 

Despois de publicar A cidade das chuvias no ano 1994, 
aparecerá no ano 1997 a novela de terror titulada Co medo nas mans.
No 1999 dará ao prelo a que ata o de agora é a súa última novela: O
atentado.

Xavier Alcalá (1947). Xavier Alcalá non ten o galego como 
lingua nai. Nado nunha vila da meseta, é coñecido sobre todo pola súa 
novela A nosa cinza (1980). Cultiva a novela de ambientación bélica: 
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Fábula (1980), ou glosa a épica da emigración galega a Arxentina: Nos 
pagos de Huinca Loo. As súas últimas achegas narrativas: Código 
morse (1996) e Alén da desventura (1998) confirman o interese de 
Xavier Alcalá polas novelas de aventuras. 

 Víctor Freixanes (1951) incorporase nos anos 80 á literatura, 
tras un paso previo polo xornalismo. A súa primeira novela 
propiamente dita aparece no ano 1982, O triángulo inscrito na 
circunferencia, que recibirá o Premios Blanco Amor e o Premio da 
Crítica Española. Antes desta novela publicara o relato curto A caza 
das cascudas, galardoado co Premio Modesto R. Figueiredo. Do ano 
1988 e do 1993 son, respectivamente, O enxoval da noiva e A Cidade 
dos Césares. Volta Freixanes, con esta última, a abordar a épica da 
colonización de ultramar; retrotraéndose no tempo ilustraranos sobre 
a colonización da Patagonia polos galegos. A diferenza de Alcalá e de 
Freixanes, Darío Xohán Cabana (1952) cultiva, con anterioridade á 
súa dedicación á narrativa, a poesía, xénero no que se acabou 
convertendo nun mestre. Como narrador, iníciase no ano 1989 con 
Galván en Saor, novela de inspiración artúrica que transporta o mito 
aos nosos días. A súa seguinte novela é Fortunato de Trasmundi, pola 
que recibiu o Premio Blanco Amor no ano 1990. No mesmo ano 
publicou outros dous títulos máis: O libro dos moradores e As 
aventuras de Breogán Folgueira. Dous anos máis tarde publica a 
novela Cándido Branco e o Cabaleiro Negro. As súas últimas novelas 
son O cervo na torre, galardoado co Xerais de 1994, e Morte de Rei,
unha novela histórica que foi publicada no ano 1996; nela glósanse as 
memorias (fiticias) do rei D. García dende o albor da súa morte. 

 
A nómina de narradores dos anos 80 e 90 que, nalgúns casos, 

chegan coas súas obras ata os nosos días (inicios do século XXI), é 
moito máis ampla, abrangue escritores da importancia de Antón Risco, 
Marina Mayoral, Xoán Ignacio Taibo, Anxo Rei Ballesteros, Carlos 
Mella, Margarita Ledo Andión, Xesús Rábade Paredes, Helena Villar 
Janeiro, Carlos G. Reigosa, etc. A súa obra por cuestións de espazo 
non será abordada nestas páxinas. 

A narrativa máis recente segue explorando as liñas que se 
iniciaron a partir do ano 1985 cando, tras a aprobación da Lei de 
Normalización Lingúística e da conseguinte introdución do galego na 
escola, se verá revitalizada. Aparecerán tamén novas editoriais 
ademais das tradicionais como Galaxia ou Xerais. 

Bieto Iglesias Arauxo (A vida apoteósica), Xosé Carlos 
Caneiro (Un xogo de apócrifos ou Ámote), Xosé Miranda (Morning 
Star), etc, dannos a esperanza de poder contar aínda durante moitos 
anos máis coa publicación de narrativa galega de calidade. 
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Ensaio 
 
O ensaio político 
A obra máis representativa é Sempre en Galiza, de Daniel 

Rodríguez Castelao, escrita en Bos Aires no ano 1944 aínda que 
redactada uns anos antes (os textos que a forman irán aparecendo nas 
páxinas da prensa dende o ano 1935). Está dividida en tres libros e un 
limiar e trata cuestións fundamentais para o pobo galego: a súa 
particularidade e diferenzas con outros pobos que conforman o Estado 
español, a necesidade de elaborar un estatuto de autonomía para 
Galicia, etc. Considérase a auténtica biblia do galeguismo. 

Para atopar nas letras galegas un precedente teremos que 
recuar ata o século XIX, á época do prerrexurdimento, onde batemos 
cuns textos en prosa de clara intención propagandística que 
dificilmente os poderemos considerar ensaio. Trátase de composicións 
encamiñadas a buscar apoio popular na loita contra os franceses, 
textos que dan conta da polémica entre absolutistas e liberais, etc. 

Máis adiante no tempo, na época das Irmandades da fala, Antón 
Villar Ponte publica Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional 
(1916) escrito en castelán e que, a pesar disto, pode ser considerado 
como o primeiro ensaio político das nosas letras e como un traballo 
que exerceu grande influencia en Sempre en Galiza de Castelao. Un 
pouco antes desta obra (de Sempre en Galiza), Vicente Risco 
demostrará por que na súa época (anos 20) é considerado o 
verdadeiro teórico do nacionalismo galego; avalan esta idea as súas 
obras Teoría do Nacionalismo galego, publicada no ano 1920, e El 
problema político de Galicia. 

Para encontrar outro texto político que poida ser catalogado 
como ensaio teremos que agardar por Ramón López Suevos (1943), 
que elaborou en colaboración con Francisco Rodríguez (1945) o 
volume Problemática nacional e colonialismo. O caso galego (1978). O 
resto dos ensaios de Ramón López Suevos, dedicado sobre todo ó 
ensaio económico, estudiarémolos no lugar pertinente. 

Xosé Manuel Beiras Torrado (1936) recolle os seus escritos 
políticos en varios volumes. O primeiro deles titúlase Por unha Galicia 
liberada (1984) ao que lle segue Prosas de combate e maldicer (1991) 
e O estado da nación. 

 
O ensaio económico 
A grande impulsora en Galicia para crear unha escola de 

pensamento económico será a Facultade de Economía; a primeira 
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fornada de licenciados en ciencias económicas comezará a estudar no 
curso 1967-68. Antes desta data, os ensaios que temos sobre 
economía en Galicia terán como referente e soporte a Revista de 
Economía de Galicia, en pé precisamente ata ese ano de 1967 dende o 
ano 1958. 

Precisamente ao abeiro desta revista formarase Xosé Manuel 
Beiras, autor de O atraso económico de Galicia (1978), ensaio que se 
converterá en referente de inmediato, chegando a súa influencia 
incluso ata os traballos publicados nos nosos días. Porén, a obra 
principal do político santiagués segue a ser, sen lugar a dúbidas, O
atraso económico de Galicia, publicado no ano 1973. Non podemos, 
con todo, menosprezar traballos como Estructura y problemas de la 
población gallega (1970), escrito en castelán e centrado na 
problemática da emigración. 

Tamén merece un oco no apartado dos cultivadores do ensaio 
económico Ramón López Suevos. Segue, ao igual que Beiras, o 
método estructuralista de análise económica que plasma en libros 
como Excedente económico e análise estrutural (1978) ou Do 
capitalismo colonial (1979). Economistas e analistas económicos como 
María do Carme García Negro ou Xavier Vence continúan o traballo de 
analizar e describir a economía galega. 

 
O ensaio histórico e antropolóxico 
Os antecedentes ao ensaio histórico actual hainos que ir buscar 

ao primeiro cuarto do século XX, dominado polo Grupo Nós. A 
importancia que en xeral tivo para eles o ensaio, multiplicábase cando 
se trataba de ensaio histórico, que procuraba sentar as bases da nosa 
identidade. Así o viu o Seminario de Estudos Galegos (SEG), que 
naceu no 1923 xestionado por uns rapaces diletantes que ían focalizar 
os seus esforzos nos ámbitos de estudo que a Universidade ignoraba. 
O espazo deixado pola desaparición do SEG tras a Guerra Civil foi 
cuberto, en parte, por traballos realizados de xeito individual 
patrocinados por entidades como o Instituto Padre Sarmiento de 
Estudos Galegos, que nacerá no ano 1944. Os traballos dos anos 50 de 
Florentino Cuevillas ou Xosé Filgueira Valverdeverán a luz ao abeiro 
desta institución. 

Tamén moi importante foi a fundación da Editorial Galaxia, onde 
viu a luz a Historia de Galicia de Vicente Risco (1952). 

Mentres, no exilio, no ano 1962, saía do prelo a Historia de 
Galicia de Ramón Otero Pedrayo, Nova entrega á historiografía que 
completa o percorrido iniciado no ano 1933 co Ensayo histórico sobre 
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la cultura gallega, escrito orixinariamente en castelán cunha tradución 
ao galego do ano 1982. 

O substrato de traballo historiográfico atopa unha saída natural 
nos estudos actuais, entre os que destaca a serie d’A nosa Terra 
“Historia de Galicia”, na que se abordan a cultura dos castros, a 
romanización de Galicia, o nacionalismo galego, etc, cun ton 
divulgativo pero non exento de rigor. 

O ensaio antropolóxico ten o seu principal precursor na figura 
de Vicente Risco. As súas visións da cultura centroeuropea quedan 
reflectidas nun volume do ano 1934 que leva por título Mitteleuropa,
novo título dado ao conxunto de textos que anos antes publicara en 
Nós titulado Da Alemaña33. Tamén Risco será o responsable do que 
poderiamos cualificar como primeiro “ensaio de autodefinición”: Nós, 
os inadaptados, que radiografará a actividade e pensamento de todo 
un grupo, a Xeración Nós. Contribuirán a isto (a autoanalizar dita 
xeración) ademais, Dos Nosos tempos de Florentino Cuevillas e 
Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo. Tamén outro membro deste 
grupo, Castelao, se achegará ao ensaio etnográfico con Diario 1921,
estampas da súa viaxe á Bretaña francesa e con As cruces de pedra na 
Bretaña (1930) e As cruces de pedra na Galiza (1948). 

Necesariamente teremos que reparar na figura de Marcial 
Gondar Portasany (1948), quen cos seus traballos Ensaios de 
etnopsiquiatría galega (1992) ou Crítica da razón galega (1993), entre 
outros, trata de dar unha definición de Galicia como pobo, tomando 
como obxecto a particular idiosincrasia dos seus habitantes. 

Estudosos como Carmelo Lisón Tolosana (1929) ou Xosé 
Ramón Mariño Ferro (1950) aportan tamén o seu gran de area para 
chegar ao descubrimento e definición da personalidade galega  

 
O ensaio sociolingüístico 
Para abordar o ensaio sociolingüístico teremos que fixarnos nas 

figuras de Ricardo Carballo Calero, Xesús Alonso Montero, Francisco 
Rodríguez e Pilar García Negro. O primeiro deles (Carballo Calero- 
1910-1990) afianzado no reintegracionismo ata o día do seu 
pasamento, manterá a súa coherencia ante as teses oficialistas da 
Academia Galega. Publica o groso da súa obra ao longo dos anos 80 do 
século XX, chegando a inicios da década dos 90. A Xesús Alonso 
Montero (1928) podémolo considerar, a finais dos anos sesenta e 
inicios dos setenta, como o fundador do ensaio sociolingüístico para as 

 
33 Co título de Leria recollerá, no ano 1962, a Editorial Galaxia o conxunto da súa obra 

ensaística e xornalística. 
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letras galegas. É interesante a polémica-debate estabelecida co político 
Francisco Rodríguez Sánchez (1945) sobre a situación de posible 
perigo da lingua galega (tese defendida por Alonso Montero no seu 
libro Informe –dramático- sobre la lengua gallega, publicado en 
castelán no ano 1973) que Francisco Rodríguez rebate no ano 1976 
con Conflito lingüístico e ideoloxía. Cun ton máis combativo e 
reivindicativo, exprésase Pilar García Negro (1953), tamén ela, ata 
hai moi pouco tempo, dedicada á política, labor que compaxinaba coa 
docencia de literatura galega na Universidade de A Coruña. Os seus 
traballos aparecerán nos anos noventa, e teñen como obxectivo 
fundamental a análise da relación entre a lingua e a súa lexislación: O
galego e as leis. Aproximación sociolingüística (1991), a lingua e o 
poder político: Direitos lingüísticos e control político (2000) e a análise 
sociolingüística pura: Sempre en galego (1999). 

Boa mostra da relación entre a lingua galega e a súa 
implantación na sociedade é o libro de Manuel Portas Lingua e 
Sociedade na Galiza (1991). 

 
O ensaio filosófico 
A necesaria dignificación do galego para que puidese servir como 

medio de expresión en calquera contexto, provoca que o ensaio de 
corte filosófico teña unha aparición un tanto serodia. Serán os 
membros da Xeración Nós (particularmente Vicente Risco pero tamén 

Johán Vicente Viqueira), os que se aproximen en primeiro lugar 
a este tipo de ensaio. Virá, non obstante, o verdadeiro impulso cos 
integrantes do Grupo Galaxia. Partimos da figura de Ramón Piñeiro 
(1915-1990), alma mater dunha xeración de pensadores como 
Celestino Fernández de la Vega, Domingo García Sabell, Xoán 
Rof Carballo ou o propio Piñeiro, aos que a problemática filosófica 
inherente ao ser galego non lles foi allea, tratando de pescudar alén do 
pensamento para chegar mesmo á súa alma. Piñeiro, con Filosofía da 
Saudade (1984), obra na que recolle o seu pensamento filosófico, pon 
o punto e final a toda unha obra de pensamento que iniciara con 
Siñificado metafísico da saudade (1951), á que lle seguiría A Saudade 
en Rosalía e Pra unha filosofía da saudade (anos 1952 e 1953, 
respectivamente), para continuar con A filosofía e o home (1955) e
con Saudade e Sociedade, dimensión do home (1975). 

Celestino Fernández de la Vega (1914-1986) aborda, dende 
unha perspectiva filosófica, o tema do humor no pobo galego. 

Materialízanse as súas pescudas n’O segredo do humor (1963). 
Xoán Rof Carballo (1905-1944) Deixounos un traballo titulado Mito e 
realidade da terra nai, publicado na editorial Galaxia no ano 1957, no 
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que caracteriza o ser galego, galego-portugués para ser máis exactos, 
por ter un profundo sentimento intimista-telúrico; sente a saudade dos 
tempos da infancia e a falta do espazo físico no que viviu esta etapa. 
Esta “teima” actúa como fío condutor nos tres ensaios dos que se 
compón este volume: Encol da Santa Compaña, O Problema do 
seductor en Kierkegaard, Proust e Rilke, e Os Demos do Bosco. 

Domingo García Sabell (1909- 2003) Aplica nos seus traballos 
a filosofía ao ámbito médico. As súas contribucións neste eido 
aparecen compiladas en Ensaios I, no que aparece a súa obra clave: 
Análise existencial do home galego enfermo e outros ensaios; nela 
analízase a actitude que o galego ten ante a enfermidade: negación, 
entrega e comunicación, resultando obvio qué sentido ten cada unha 
delas. 

O ensaio filosófico de hoxe en día aparece ben representado por 
Antón Baamonde ou Francisco Sampedro Ojeda.

O ensaio teolóxico e relixioso 
No ámbito das revistas e publicacións periódicas, para o ensaio 

relixioso e teolóxico actual, hai un bo precedente en Logos, revista 
editada en Pontevedra na década dos anos 20 do século XX. A partir 
dos anos setenta aparecerán revistas novas publicacións como 
Encrucillada ou Irimia.

No ámbito ensaístico propiamente dito hai que contar con figuras 
do peso de Xosé Chao Rego (Introducción ao Xénesis, 1972 ou A
condición homosexual, 2000) e Andrés Torres Queiruga (Teoloxía e 
sociedade, 1974; A revelación de Deus na realización do home, 1985; 
etc.). 

 
O ensaio literario 
Quizais o texto Preludio a toda estética futura, de Vicente 

Risco, poida ser considerado como o primeiro ensaio literario galego, 
aínda que segue o enfoque que este mesmo escritor seguía en Nós, os 
inadaptados ou Florentino Cuevillas en Dos nosos tempos: un exercicio 
de autodefinición máis que a a redacción dun ensaio propiamente dito. 

De Vicente Risco é tamén Ensaio dun programa pró estudio da 
literatura popular galega, escrito no ano 1928. A Leandro Carré 
Aldao pertencen as consideracións feitas no ano 1926 no número 27 
da revista Nós, baixo o título “ Encol da novela galega”, nas que incide 
en que a lingua é un elemento fundamental á hora de considerar unha 
novela como galega. 
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Andando adiante no tempo, na época da Xeración Galaxia, 
encontrámonos cunha serie de ensaios que, a pesar de ser 
considerados como filosóficos, fan un forte fincapé no aspecto literario, 
particularmente no universo rosaliano e na análise da relación que a 
poesía desta escritora ten coa saudade: A saudade en Rosalía (1952), 
da autoría de Ramón Piñeiro e Sete ensaios sobre 

Rosalía de Celestino Fernández de la Vega, no que este 
filósofo da década dos cincuenta intenta estabelecer unha ligazón 
entre Rosalía e a corrente romántica europea. De novo é Rosalía, 
xunto con Castelao, o obxecto de interese dun filósofo da Xeración 
Galaxia: Domingo García Sabell, interese manifestado no seu 
volume Ensaios II, publicado no ano 1976. 

A relación entre o feminismo e a literatura obsérvase nos 
traballos de María Xosé Queizán (Misoxinia e racismo na poesía de 
Pondal, 1998) e de Carme Blanco Literatura galega de muller (1991),
Nais, damas prostitutas e feirantas (1995) e, máis recentemente, Alba 
de mulleres (2003). 

Como exemplo de ensaio literario que fai un achegamento á 
historia da literatura fuxindo da estrutura canónica dun manual temos 
De Pondal a Novoneyra de Xosé Luís Méndez Ferrín (1984) 
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O Conto 
 

Tradicionalmente na historia da literatura galega a novela 
cedeulle o espazo á poesía porque nunha literatura non normalizada, 
como era a galega do século XIX era o único que podía xurdir. Do 
mesmo xeito, no século XX, cando aínda non se deran as condicións 
necesarias para a aparición da novela, será o conto o que ocupe o 
lugar deste xénero narrativo. Terá a honra de figurar como o seu 
iniciador Valentín Lamas Carvajal (1849-1906) quen, no ano 1887, 
publica os seus cadros de costumes: Gallegada. Tradiciós, costumes e 
contos da terriña, cos que se demostra que, a pesar dos esforzos, a 
narrativa galega non consegue desfacerse dos complexos 
“ruralizantes” que lle impedían chegar a converterse en bandeira 
dunha literatura normalizada. A publicación, anos máis tarde, de 
Contos, lendas e tradiciós (1891) e de Contos da terriña (1895), 
ambas as dúas da autoría de Heraclio Pérez Placer, demostran que 
pouco camiño se tiña andado a prol da modernización do conto galego. 

O cambio definitivo virá da man de Francisco Álvarez de 
Nóvoa, Pé das Burgas (1899), que catro anos despois da publicación 
do último libro de Pérez Placer revolucionará conscientemente34 
modo de narrar, afastando o conto dos seus complexos de 
inferioridade e dotándoo de todos os elementos cos que xa contaba o 
conto moderno: dimensión psicolóxica dos personaxes, ambientación 
urbana, etc. 

O membros da Xeración Nós dedicáronse fundamentalmente á 
dignificación da novela pero o conto non vai quedar á marxe. 

Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) será o inaugurador 
dun “xénero autóctono”35, a metade de camiño entre o conto e o 
deseño gráfico . As súas Cousas (44 textos aos que habería que 
engadir un Limiar) consisten en estampas debuxadas ás que se lle dá 
un soporte narrativo que fai referencia ao propio debuxo. Foron 
publicadas na editorial Nós entre os anos 1926 e 1929. O mesmo estilo 
aparece en Retrincos, textos autobiográficos publicados no ano 1934 e 
apoiados, nesta ocasión, polos debuxos de Carlos Maside.  

Pola súa banda, Ramón Otero Pedrayo publica dous anos 
antes Contos do Camiño e da rúa, o seu primeiro libro de relatos. 

 
34 Así o demostra en“dous parrafeos”, parte que precede á obra en sí . Negaráse a 

seguir os modelos existentes ata entón, propoñendo a introducción de novos temas e novos 
motivos que progresivamente foran levando á dignificación do conto como xénero. 

35 cfr: Dolores Vilavedra, Historia da literatura galega, Vigo: Editorial Galaxia, 1999, 
pp. 183. op. cit. 
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A continuación abordaremos tres autores nos que o conto é 
particularmente importante porque se constitúe en eixo principal da 
súa produción: Rafael Dieste, Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro. 

O primeiro deles, Rafael Dieste (1899-1981), ofrécenos no ano 
1926 a súa colección de relatos baixo o título de Dos Arquivos do 
trasno. Contos do monte e do mar, cunha segunda edición do ano 
1962, na que se introducirán importantes modificacións, e unha 
terceira, e última, no ano 1973. Mantense, non obstante, nas tres 
edicións, o Limiar; de vital importancia para entender a concepción 
que Rafael Dieste ten do conto. 

Ánxel Fole (1903-1986). As súas achegas ao conto son, Á lus 
do candil. Contos a carón do lume (1953), Terra brava. Contos da 
solaina, publicado dous anos máis tarde, Contos da néboa do ano 1973 
e Historias que ninguén cre (1981), onde se recollen contos espallados 
en diversas publicacións. Os dous primeiros desenvólvense nun 
transfondo rural mentres que os dous últimos contan cunha 
ambientación urbana. 

Álvaro Cunqueiro (1911-1981). Deixounos os volumes Escola 
de menciñeiros e fábula de varia xente (1960), Xente de aquí e acolá 
(1971) e Os outros feirantes (1979), bosquexo dos tipos que se podían 
encontrar en calquera feira da época, aínda que dotados de certos 
poderes e certas habelencias que os convertían en tipos únicos. 

Polo que respecta a Eduardo Blanco Amor, a crítica ten certa 
tendencia a encadralo exclusivamente como novelista; quizais 
estorbados pola presenza d’A esmorga, obra clave para a narrativa 
galega moderna. Con todo, débese ter en conta que a súa narrativa 
longa ocupa, polo menos cronoloxicamente, un lugar secundario, xa 
que á altura do ano 1927 aparecerá a súa primeira manifestación 
literaria, o conto Os nonnatos - conto no ceo. Haberá que agardar uns 
cantos anos máis para ter a segunda contribución de Blanco Amor a 
este xénero: Os biosbardos, escrito en 1962 e formado por sete contos 
nos que a figura do neno, como no conxunto da súa narrativa, é 
fundamental. 

Xosé Neira Vilas (1928) aportou ao conto en galego os 
seguintes títulos: Xente no rodicio (1965), no que o punto de vista 
deixa de ser o dun neno (tónica xeral na súa narrativa longa), para 
pasar a retratar o mundo rural dende os ollos dun adulto, A muller de 
ferro, no que a ambientación rural deixa paso ao retrato do mundo da 
emigración, e Historias de emigrantes (1968), no que se conta o 
complicado proceso de adaptación polo que tiveron que pasar aqueles 
que deixaban atrás un mundo rural e se instalaban nun mundo urbano, 
para eles totalmente descoñecido. Será a cidade tamén protagonista, 
aínda que non o mundo da emigración, n’O home de pau (1999). Neira 
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Vilas aproximarase ademais con Pan (1986) ao estilo do Castelao de 
Cousas.

Xosé Luís Méndez Ferrín iniciouse na narrativa co conto 
Percival e outras historias (1958), libro que foi galardoado co Premio 
do Centro Galego de Bos Aires, e que a pesar do título, non está 
enteiramente dedicado ao mundo celta. Vén logo O crepúsculo e as 
formigas (1961), conxunto de relatos de ambientación totalmente 
urbana polos que desfilan unha abondosa galería de personaxes 
marxinais. Séguelle Elípsis e outras sombras (1974), de claro sentido 
social, e Crónica de Nós, obriña na que Ferrín trata, ao longo de oito 
relatos, un anaco da historia política de Galicia, dende a Guerra Civil 
ata os sucesos máis próximos á data de redación (1980). Volve Ferrín 
a escenarios exóticos e recala nos mitos artúricos co libro Amor de 
Artur (1982). Con Arraianos (1993), galardoado con varios premios 
literarios, pecha, polo de agora, a súa dedicación ao conto; son relatos 
de temática variada pero de igual ambientación espacial: a zona da 
fronteira entre Galicia e Portugal. 

Carlos Casares (1941- 2002). Iníciase no conto con Vento 
ferido (1967), conxunto de doce relatos protagonizados por 
adolescentes (en ocasións tamén por adultos) dun submundo urbano 
no que a violencia, tanto física como psicolóxica, é omnipresente. Nos 
doce relatos que conforman Os escuros soños de Clío fai Casares un 
percorrido pola historia de Galicia. 

Alfredo Conde (1945). Deixou, ata o momento, un total de 
tres contos: Mementos de vivos (1974) escrito en clave autobiográfica, 
A Casa de Adara (1986) e Música sacra (1990); escritos (estes dous 
últimos) tras unha longa paréntese na que se dedicou ao relato longo. 

Xavier Alcalá (1947) deu ao prelo unha serie de relatos de 
distinta temática. Inicia a súa creación contística no ano 1972 con 
Voltar. Seis personaxes e un fado, onde se trata o problema da 
emigración dos galegos dentro do territorio nacional. No ano 1978 un 
relato seu, A fundición, é galardoado co Premio Pedrón de Ouro. En 
Contos do impaís, publicados no ano 1992 aparecerá tamén o conto O
Larvisión, publicado xa no ano 1981. 

 
Outros narradores que destacan nesas décadas (setenta e 

oitenta) son, entre outros, Marina Mayoral, Ursula Heinze, Xosé 
Ignacio Taibo, Margarita Ledo Andión, Xosé Manuel Martínez Oca, 
Antón Risco ou Anxo Rei Ballesteros. Estes cederán o protagonismo, na 
década dos 90, a narradores do peso de Suso de Toro e Manuel Rivas, 
que mostrarán no conto, igual que na narrativa longa, o seu 
virtuosismo. 

Os contos publicados ata o de agora por Suso de Toro (1956) 
son Caixón desastre (1983) e Polaroid (1986), construídos, igual que 
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as súas obras de narrativa longa, tomando como base o submundo 
urbano. A linguaxe usada reflite o ambiente no que se moven os seus 
personaxes. 

Manuel Rivas (1957). Dende que no ano 1990 publicara Un 
millón de vacas, deu aínda ao prelo catro libros de relatos máis: o 
arquicoñecido ¿Que me queres amor? (1995), levado ao cinema baixo 
o título de “A lingua das Bolboretas” (título dun dos relatos), Ela, 
maldita alma (1999), As chamadas perdidas (2002) e A man dos 
paíños(2003) 
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Os subxéneros narrativos 
 

A estabilización do discurso narrativo galego na década dos 80 
do século XX permitiu a experimentación en novos campos que ata ese 
momento non foran explorados. Así, ao longo desta década e das 
seguintes, aparecerán na literatura galega westerns, novelas policiais, 
relatos de ciencia ficción, relatos eróticos, etc.  

Para abordar este apartado ben poderemos empezar polo 
xénero policial e a novela negra (quizais o máis clásico dos 
subxéneros). 

Abre o camiño, cun rotundo éxito, Carlos G. Reigosa (1948) 
con Crime en Compostela (1984) que foi merecedora do I Premio 
Xerais de novela. Quizais o éxito desta primeira achega á novela negra 
propiciou a aceptación das sucesivas aportacións de narradores como 
Miguel Suárez Abel (Turbo, 1988), Manuel Forcadela (Fóra de xogo,
1993), Xelís de Toro (Seis cordas e un corazón, 1989 e Non hai 
misericordia, 1990) ou do polifacético Suso de Toro (Ambulancia, 
1990) 

A ciencia ficción aparece na literatura galega dun xeito 
esporádico; foi cultivada por narradores xa consolidados como Lois 
Diéguez (Galou Z-28, 1976), Xosé Fernández Ferreiro (Reportaxe 
cósmica, 1982), e mesmo por Suso de Toro (A sombra cazadora,
1994) co que o narrador santiagués recala na ciencia ficción e na 
literatura xuvenil asemade. 

Se a ciencia ficción é, ata o de agora polo menos, unha rareza na 
literatura galega, non o é menos o western ou novela de 
vaqueiros, subxénero no que nos encontramos coa obra coa que Xosé 
Fernández Ferreiro se inicia na literatura: A morte de Frank González.
A data de redacción, 1975, convérteo no pioneiro no cultivo dos 
subxéneros no conxunto da literatura galega. Segue a súa estela, 
aínda que moitos anos máis tarde, Carlos G. Reigosa no libro de falsas 
memorias de Billy o neno con consellos para desenvolverse na vida. 
Foi escrito no ano 1991 e titulado Os outros disparos de Billy.

Non sería esta a última achega de Reigosa ao xénero western,
ao que volverá nos Once relatos magníficos, retomando a figura de 
Billy o neno. 

Os intentos, quizais frustrados, de constituír unha colección de 
contos e relatos eróticos parten dos volumes “Contos eróticos: 
eles/elas”. 
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Non se rexistrou unha continuidade nin un interese (quitando a 
colección “narrativas quentes” de Edicións Positivas) por convertelo 
nun subxénero que resultase interesante. 

Os casos esporádicos de “pasaxes eróticas”, pseudoeróticas en 
moitos casos, non nos permiten falar dun intento consciente de 
creación deste subxénero. 
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Teatro 
 

Unha vez desbotada a existencia de literatura dramática 
medieval (séculos XIII a XV) por falta de probas documentais, para 
remontármonos ás orixes do teatro galego necesariamente teremos 
que pararnos no século XIX, onde nos atopamos con A casamenteira, 
do xornalista Antonio Benito Fandiño (1770?-1831?), texto escrito 
nunha data abondo temperá (1812) pero non publicado ata o ano 
1849. É unha obriña que trata o tema dos casamentos amañados. 

A fonte do Xuramento, de Francisco María de La Iglesia 
(1827-1897), vería a luz no ano 1882 tinguida dun forte ruralismo e 
costumismo que será a tónica xeral dos inicios do teatro galego. A 
partir deste momento, e ao abeiro da Escola Rexional de Declamación 
(1903), que podemos considerar como o primeiro intento serio de 
regularizar a actividade teatral en Galicia, irán nacendo unha serie de 
proxectos que se irán paseniñamente afastando do anterior ruralismo. 

Será o drama Filla, da autoría de Galo Salinas (que continúa co 
modelo costumista), a obra coa que a Escola Rexional de Declamación 
se bote a andar. A esta peza seguiranlle outras como A ponte, de 
Manuel Lugrís Freire, (teatro social e moralizante, principios que 
tamén expoñerá nas súas seguintes pezas Minia e Mareiras, ambas as 
dúas datadas no ano 1904). A experiencia da escola durará pouco 
tempo (ata o ano 1905) e de pouco serviron os intentos por botala a 
andar de novo nos anos 1908, 1910 e 1913 porque o seu 
esmorecemento e posterior peche sería xa definitivo. 

O seguinte intento de sistematizar e de crear as bases para a 
posta en marcha dun teatro galego chegará na época das Irmandades 
da Fala da man de Antón Villar Ponte, e outros máis, coa creación do 
Conservatorio Nazonal de Arte Galego (1919). De novo, como xa 
acontecera coa Escola Rexional de Declamación, discrepancias internas 
(neste caso sobre que modelo de teatro que habería que seguir; 
tradicionalista ou conservador) converteron o proxecto en algo de moi 
efémera duración. É interesante, non obstante, pararse un pouco nas 
experiencias teatrais desta época, a do nacemento do nacionalismo 
galego, na que o teatro non abandonará os seus moldes máis 
costumistas (Xavier Prado “Lameiro”, 1874-1942) ou Euxenio 
Charlón (1889-1930); aínda que se terá que ver obrigado a convivir 
con novos enfoques máis innovadores (Ramón Cabanillas, 1876-
1959; ou Xaime Quintanilla, 1898-1936). A partir do 1922 e ata o 
1923, cando comeza a ditadura de Primo de Rivera (que duraría ata o 
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ano 1928), o Conservatorio converteuse na Escola Dramática Galega, 
que propiciou momentos de euforia para o noso xénero dramático. 

Os homes da Xeración Nós, convencidos no seu afán de 
dignificar a lingua, non poderían deixar de lado o teatro. Falamos de 
escritores como Vicente Risco quen, no ano 1928, escribe O bufón 
d’El Rei, drama de inspiración simbolista, ou Otero Pedrayo que nos 
deixa A Lagarada (obra publicada pola editorial Nós no ano 1929), o 
Teatro de Mascaras (escrita no 1934 pero que sería editada no ano 
1974), O desengano do priorio (escrito no ano 1952), Traxicomedia da 
noite dos Santos (publicada no ano 1988 nos Cadernos da Escola 
Dramática Galega), O fidalgo e a noite (escrita en 1970 pero publicada 
dez anos máis tarde) e Noite Compostelá (1973). 

Aparecerá, un ano antes de rematar a ditadura de Primo de 
Rivera, A fiestra valdeira, de Rafael Dieste.

Do ano 1929 ao ano 1936, coincidindo co exilio de Miguel Primo 
de Rivera e coa formación da Segunda República en España, o teatro 
voltará en certo sentido a florecer, aínda que o fará lentamente por ter 
que recomezar de novo un proceso de dignificación. A isto, ademais, 
hai que sumar a sensación de frustración do mundo escénico galego 
por non se acadar a creación definitiva dunha Escola de Teatro para 
Galicia. 

Toda a produción teatral ía ser cortada de raíz coa sublevación 
militar de Franco no ano 1936. O teatro, polas súas especiais 
características, e pola forza que tiña como instrumento de coacción ao 
público, saíu especialmente danado e foi fortemente censurado, 
quedando en pé só obras inocuas escritas e dirixidas por adictos ao 
réxime. Neste contexto de prohibición de espectáculos teatrais habería 
que encadrar tamén a produción teatral da emigración por ser a única 
saída coa que contaba o teatro galego da época. Destaca 
poderosamente a figura de Daniel Rodríguez Castelao autor d’Os 
vellos non deben de namorarse, que foi representada en Bos Aires no 
ano 1941, pero que debeu agardar ata o ano 1961 para ser 
escenificada en Galicia. Esta non será a única peza representada fóra 
de Galicia; contamos ademais co teatro de corte innovador de 
Eduardo Blanco Amor: Farsas para títeres e Teatro pra xente 
(escrito no ano 1955, aínda que non aparecería ata o ano 1974). 

Luís Seoane e Ánxel Fole ven como tamén en Arxentina se 
representan as súas pezas, La Soldadera, de Seoane (achega ao 
drama histórico) e Pauto do demo, de Fole ( drama de ambientación 
sobrenatural). 

O teatro galego da emigración na época de Franco contaba cos 
precedentes de Non máis emigración (1886), de Ramón Armada 
Teixeiro ou Marola (1925), de Suárez Picallo.
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Será a editorial Galaxia a que, no ano 1952, propicie o 
renacemento do teatro en territorio galego publicando os textos 
dramáticos O desengano do Priorio, de Ramón Otero Pedrayo e A
Serpe, de Xenaro Mariñas del Valle.

Pouco e pouco, íanse abrindo as portas para o teatro galego, e 
disto será testemuña o Certame do Miño, celebrado en Lugo no ano 
1960, o Concurso Castelao (1963-1965), convocado pola asociación 
cultural O Galo, e a creación en Galicia do teatro independente, que 
ten lugar co nacemento do Teatro Circo, no ano 1967, creado e 
dirixido por Manuel Lourenzo.

O seguinte paso de xigante para a dramaturxia galega sería 
conseguir xuntar os grupos de teatro xa estabelecidos con novos 
grupos que se ían formando. Ocorre isto no ano 1973, na celebración 
da primeira mostra e primeiro Certame Abrente de Teatro Galego en 
Ribadavia (durará ata o ano 1980). Este certame serve como espazo 
para a representación e como foro de polémicas discusións sobre o 
camiño que tería que trazar o teatro galego. Pertencen á “Xeración 
Abrente” dramaturgos como Euloxio Ruibal, Roberto Vidal Bolaño 
ou Manuel Guede.

O ano 1980 será o ano da aprobación do Estatuto de Autonomía 
de Galicia e tamén o da protección do goberno ás producións 
dramáticas galegas. Será a época do teatro subvencionado e do 
intento de crear e estabelecer compañías profesionais. 

No teatro producido nesta década o creador do texto 
desvincularase do proceso de representación, debido 
fundamentalmente á aparición de editoriais que permitirán a 
publicación do texto dramático, que ten unha vida propia, non 
dependendo exclusivamente da súa escenificación para chegar ao 
público. Os Cadernos da Escola Dramática Galega foron a canle pola 
que se deron a coñecer moitos dos dramaturgos desta época. Foi aí 
onde se ensaiaron as novas propostas teatrais. 

O teatro da década dos 80 é fundamentalmente de fasquía 
culturalista (representada entre outros por Henrique Rabuñal, 
Miguel Anxo Fernán-Vello ou Luisa Villalta). Outras características 
son: o recurso ao absurdo (Roberto Salgueiro),á escatoloxía (Xesús 
Pisón) ou o protagonismo da muller (Inma Souto). 

Créase o Centro Dramático Galego (CDG) no ano 1984. 
Concibido para dar un pulo cara á normalización do teatro galego a 
nivel profesional. Estas intencións son postas en dúbida pola maior 
parte do mundo teatral galego, que acusa ao CDG de non desenvolver 
correctamente o seu traballo a pesar de recibir copiosas subvencións 
da Administración. Nos anos 90 obsérvase unha especie de volta atrás 
e reaparece (coma nos anos 70) a figura do “home orquestra” do 
teatro que segue os procesos de adaptación, representación e 
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resultado da posta en escena da obra que antes escribira ou traducira . 
En ocasións é incluso o director da súa propia obra. 

Por outra banda, convivindo co teatro institucional representado 
polo CDG, nacerán unha serie de compañías que se dedicarán ao 
teatro dun xeito profesional, suplindo a falta de medios económicos 
coa vontade de aportar o seu esforzo á normalización do discurso 
teatral. 

Falamos de grupos como Teatro do Noroeste, Sarabela Teatro, 
Ollomoltranvía, Teatro do Morcego, Teatro do Aquí, Teatro do Adro, 
Librescena...; e máis contra os nosos días, compañías como Belmonte, 
creada no ano 1999 e exemplo de autoprodución allea ás subvencións 
oficiais. Aparecen censadas na actualidade en Galicia cerca de 
cincuenta compañías, aínda que moitas delas non contan coa 
continuidade necesaria para poder sobrevivir. 

Quizais a grande carencia do teatro galego sexa a a ausencia 
dunha Escola de Arte Dramático que poida formar dun xeito 
satisfactorio á futura xeración de dramaturgos, directores de escena, 
etc. Talvez se poida paliar esta eiva coa recente creación, en 2003, da 
Escola de Teatro Profesional de Narón e coa programación do novo 
curso de posgrao en arte dramática, presentado conxuntamente pola 
facultade de filoloxía e o IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas 
e Musicais). 

Cremos que nun manual de literatura non pode faltar a parte 
máis literaria, e menos espectacular (entendido como a posta en 
escena) da arte dramática; estámonos a referir aos textos teóricos, 
compilacións, cadernos monográficos, etc, que teñen como obxecto o 
teatro. Consideraremos a primeira manifestación deste tipo de textos o 
informe escrito no ano 1886 por Galo Salinas, Memoria acerca de la 
dramática gallega no que se intenta vincular o proxecto político 
emanado do Rexionalismo á creación dunha dramaturxia galega. Nel 
denúncianse, entre outras cousas, a falta de infraestrutura, de cartos e 
de prestixio da lingua galega, lingua na que debería ser recitado o 
teatro da época. 

O interese das Irmandades da Fala por dotar de prestixio ao 
teatro galego materialízase nunha serie de textos entre os que se 
encontran os artigos de Carré Alvarellos escritos n’A Nosa Terra ao 
longo do ano 1922, nos que daba conta das preocupacións da época 
verbo da falta de virtuosismo dos actores teatrais. 

Tamén na época das Irmandades xorde a editorial Lar, que se 
preocupou pola publicación de textos dramáticos. A súa iniciativa foi 
secundada pola editorial Céltiga e máis pola editorial Nós (1927), 
auténtica plataforma de lanzamento para os textos teatrais da época. 

Coñecido é o interese de Antón Vilar Ponte por todo o que tiña 
que ver co teatro; así o demostra coa publicación de Preliminares de 
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un estudio de teatro gallego, no que propón un teatro moderno para 
Galicia con todo o que iso comporta. Publicouse en El Pueblo Gallego o
25 de xullo do ano 1928. 

Facendo un salto adiante no tempo, encontrámonos con 
publicacións nacidas como consecuencia da Mostra de Teatro de 
Ribadavia; estamos a falar da colección “Pico Sacro” e da colección 
“Ribadavia” de Edicións do Rueiro. Máis ou menos por estas datas 
(anos 80), ligado á fundación da Compañía Luís Seoane, aparecerán 
unha serie de libriños, “Cadernos do Espectáculo”, nos que se 
publicarán textos teatrais. Aparecen tamén nesta época “Os Cadernos 
da Escola Dramática Galega” e a Editorial Xerais, na súa colección “Os 
libros do Centro Dramático Galego, publica algúns dos textos 
representados polo CDG. O labor de achega do texto dramático ao 
espectador actualmente prodúcese, como antano, por varias canles: 
cadernos das compañías de teatro, publicación dos organismos teatrais 
compañías, departamentos, etc) ligados ás universidades, revistas 
varias, e libros promovidos polas diferentes editoriais galegas. 

Nos nosos días (2004), o labor de achega ao texto escrito, 
materialízase en publicacións como a promovida pola editorilal Espiral 
Maior,que se inaugura con pezas de Manuel Lourenzo, Francisco Pillado 
ecos ensaios sobre o xénero dramático de Euloxio Ruibal. Nace esta 
“colección de teatro” porque “o eido editorial referido(...) a este 
xénero “(...) non estaba cuberto(...)”36. É tamén salientable o exercicio 
de memoria que Inma López Silva e Dolores Vilavedra fan en Un 
abrente teatral, estudo no que se aborda a historia das Mostras de 
Teatro de Ribadavia, ás que aludimos máis arriba. 

No momento de redación deste manual, chéganos a triste noticia 
do pasamento de Francisco Taxes, á súa perda hai que engadir a de 
Roberto Vidal Bolaño no ano 2003. Para recordalos, o Centro 
Dramático Galego levará a escena as obras Laudamuco, señor de 
ningures, de Roberto Vidal Bolaño e O Velorio, de Francisco Taxes, que 
o CDG estaba preparando cando a morte destes dous dramaturgos os 
sorprendeu. Enmárcanse estas dúas obras dentro do espectáculo 
“Daquel abrente” co que se conmemoran os vintecinco anos do teatro 
profesional en Galicia. 

 
36 En declaracións de Miguel Anxo Fernán Vello, director de Espiral Maior. Tomadas de 

A Nosa Terra, Nº 1088, 26 de xuño- 2 de xullo de 2003. 
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