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A Xeración “Nós” ou Grupo “Nós”.
As Irmandades da Fala e o 

Seminario de Estudos Galegos.
As Revistas Nós e Logos.

A desfeita coa Guerra Civil

A “xeración Nós”, a máis senlleira das xeracións galegas 

Neste simbólico ano 2020, cúmprense cen da aparición da revista Nós 
(Outubro 1920). Unha revista na que colaboraron os persoeiros máis 

senlleiros da xeración a que lle deu o seu nome. 144 números con máis de 
3.000 páxinas en total, 250 autores e trece anos de andaina ao servizo de Ga-
liza, a súa cultura e a súa xente; un monumento de amor ao pobo galego e a 
cultura do seu tempo.

Este caderno quere ser unha sinxela achega a esta publicación referencial 
e, sobre todo, aos persoeiros desa xeración.

A “xeración Nós” –ou mellor, a “época Nós”, pois supera os límites dunha 
xeración– foi a máis senlleira das xeracións galegas, o colectivo máis xenial e 
frutífero da historia da cultura galega. Tivo a súa visibilidade sociocultural e 
histórica fundamentalmente a través da revista Nós; pero tamén noutras publi-
cacións e proxectos, dos que podemos ver algúns nestas páxinas.

A ela pertencen tres xigantes da cultura galega: Castelao, Otero Pedrayo 
e Risco. O seu compromiso coa cultura e o pobo de Galiza sentaron as bases 
do galeguismo, e aínda do nacionalismo galego. 

“Por eles tamén nós somos nós” (Carlos Baliñas, “Limiar” de Pensa-
mento galego I, 1977). 

“Hoxe constitúen non só obrigado, senón aínda máis, devoto punto de 
referencia para aqueles que queiran enrolarse na ringleira dos bos e 
xeneroso” (Chao Rego, “Limiar” a Victorino Pérez, A xeración “Nós”. 
Galeguismo e relixión, 1988). 
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Os homes da xeración “Nós” chegaron ao seu compromiso coa Terra, o 
pobo e fala despois de moitos rodeos polo mundo adiante, buscando paraísos 
exóticos –“despois de tantas voltas, reviravoltas e trasvoltas”, como expuxo 
magnificamente Otero Pedrayo na novela Arredor de si, e Risco no seu ensaio 
“Nós os inadaptados”–, e como froito dunha fonda conversión, pero acabaron 
dando a Galiza o grupo de xente máis cumprida e xenerosa que endexamais 
traballara por esta terra, este pobo e esta cultura. 

Se Rosalía, Curros e Pondal foron a trindade dos grandes poetas ga-
legos forxadores da lingua galega moderna, Castelao quedou para sempre 
coma o símbolo de Galiza, Vicente Risco como o primeiro gran teórico do 
nacionalismo galego e Otero Pedrayo como a figura intelectual máis titánica 
que produciu esta Terra. Ao seu carón Florentino Cuevillas, “o arqueólogo 
e historiador da raza”, e Ramón Cabanillas, “poeta da raza” e “avó” da xe-

De esquerda a dereita e de arriba abaixo: Castelao, por Maside; Otero e Risco, por Siro; 
Rosalía, Curros e Pondal
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ración. Sen esquecer a Antón Losada Diéguez, 
o mentor da xeración, home chave no galeguis-
mo nacente e creador do Seminario de Estudos 
Galegos; a Antón Vilar Ponte, republicano e 
obreirista con vocación xornalística e política; 
a Vicente Viqueira, o filósofo prematuramen-
te finado; a Lois Porteiro Garea, Lois Peña 
Novo, Xaquín Lorenzo “Xocas”… 

Só lles faltaba un mártir, e foi Alexandre 
Bóveda (1903-1936).

Se Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Ma-
nuel Curros Enríquez, co Rexurdimento, son o 
punto de partida da cultura galega contempo-
ránea, a de “Nós” foi a época excepcional de 
esplendor creativo e compromiso xeneroso con 
Galiza. Por iso, son punto de referencia para ga-
legos e galegas que queiran enrolarse nos “bos 
e xenerosos” que amen e loiten pacificamente 
por Galiza.

Castelao, Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas 
forman xa para sempre parte moi importante da 
miña historia de compromiso co galego e con 
Galiza. 

Dediqueilles o meu primeiro libro A xera-
cións “Nós”. Galeguismo e relixión (Galaxia, 
1988). Dediqueilles tamén unha parte importan-
te do meu seguinte volume Galegos e cristiáns. 
“Deus fratresque Gallaeciae” (SEPT, 1995), 
e bastantes artigos máis aparecidos en Encru-
cillada, Grial, Irimia, etc.

As “Irmandades da Fala” (1916-1931), alicerce de “Nós”, e o 
xornal A Nosa Terra (1916-1936), voceiro político e social 

 
Na primeira metade do século pasado, nun contexto de agudo atraso socioe-
conómico e indixencia educativo-cultural da maioría da poboación, unha mi-
noría intelectual púxose á fronte da rexeneración galeguizadora do país. Esa 

Portadas de A xeración Nós 
e de Galegos e cristiáns, 

de Victorino Pérez.
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minoría entusiasta e polifacética da Época Nós foi unha elite de formación e 
orixe social predominantemente pequeno-burguesa, pero sensibilizada e ideo-
loxizada na afirmación e defensa dos dereitos de Galiza como nacionalidade 
orixinal e do seu Pobo como suxeito histórico-político. 

Ao falar da época Nós, compre falar en primeiro lugar das Irmandades 
da Fala; sen eles non se entendería a existencia da revista Nós. Entre 1916 e 
1931 as Irmandades desenvolven unha intensa actividade política e cultural 
en Galiza, a que estiveron vencellados todolos homes de Nós. Antón Villar 
Ponte en Galiza e Aurelio Ribalta en Madrid (grupo de “Estudios Gallegos”) 
reclamaron a necesidade de crear unha “Liga de Amigos do Idioma Galego”, 
que abriría as portas á constitución das “Irmandades da Fala”. 

As Irmandades representan a superación do rexionalismo, adoptando o 
nacionalismo como única vía para o desenvolvemento de Galiza. Asumiron 
por primeira vez o monolingüismo en galego e levaron iniciativas normaliza-
dorasda fala, impulsando a xeralización do seu uso en tódolos ámbitos sociais 
e culturais.

O seu iniciador foi Antón Villar Ponte, que desde comezos de 1916 em-
pezou nas páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a súa creación. 

Participantes na IV Asemblea das Irmandades da fala, na que aparecen moitos dos homes 
de Nós: (de esquerda a dereita) Castelao, Arturo Noguerol, Anxo Casal, Losada Diéguez,  

Antón Vilar Ponte, Manuel Antonio, Cuevillas, Blanco Torres, Lois Peña Novo, 
Otero Pedrayo... Falta Risco.
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En marzo publica Nacionalismo gallego. Nuestra “afir-
mación” regional. Apuntes para un libro. 

E o 18 de maio, os irmáns Antón e Ramón Villar Ponte 
convocaron unha asemblea no local da Academia Gale-
ga en A Coruña, na que se acordou a creación dunha “Ir-
mandade de Amigos da Fala”, nomeando a Antón como 
Primeiro Conselleiro. De seguida naceron Irmandades en 
Santiago, Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense, Vi-
lalba, Ferrol e Betanzos. E nos anos seguinte creáronse 
outras, até un total de 28. 

Ademais dos homes, a meirande parte e os nomes máis coñecidos, nas 
Irmandades tamén había mulleres como María Miramontes (compañeira de 
Ánxel Casal), Ermitas López Verdes (compañeira de Lois Peña Novo) e Am-
paro López do grupo feminino da Irmande de A Coruña; Juana Muñiz e Car-
men Sende que entrarían logo no  Partido Galeguista con outras mulleres. O 
manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo (1918) reclamaba “a igualdade 
de dereitos” entre mulleres e homes.

O 14 de novembro dese 1916 aparece A Nosa Terra, órgano oficial das 
Irmandades da Fala e logo do Partido Galeguista até 1936. A cabeceira publí-
case ininterrompidamente ao longo de vinte anos; logo seguiu publicándose 
no exilio americano entre 1942 e 1950. Finalmente, a cabeceira renace como 
periódico en papel en 1977, e dura até o 2010, continuando a partires desa 
data en formato dixital.

Na Declaración de Principios da I Asemblea Nacionalista de Lugo, faise 
unha clara afirmación política nazonalista, homologando a situación de Gali-
za coas novas nazóns europeas:

Retrato de Antón 
Villar Ponte

CEX  5

Encontro de mulleres republicanas de 
A Coruña e Santiago na casa do concello de 

Santiago (1936). María Miramontes e Ánxel Casal



Tendo Galiza tódalas carac-
teristicas esenciai de nazo-
nalidade, nós nomeámonos, 
d-hoxe para sempre, nazona-
listas galegos, xa que a verba 
‘rexionalismo’ non recolle tó-
dalas aspiracións nin encerra 
toda a intensidade dos nosos 
problemas.

O “Seminario de Estudos Galegos”, espazo para o traballo 
científico (1923-1936)

Outro espazo fundamental no que participaron tódolos homes de Nós foi o 
Seminario de Estudos Galegos. Antón Losada Diéguez foi quen tivo a idea 
de crear un órgano coa función de por en valor a cultura galega, unha función 
que a universidade galega da época no cumpría. El organizou na súa casa de 
Pontevedra a Xuntanza de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxi-
cas, xerme do que sería posteriormente o SEG. 

O Seminario estaba estruturado en doce seccións e utilizaba como método 
de traballo as equipas interdisciplinares: Etnografía (coordinada por Risco), 
Arte e Letras (por Castelao), Prehistoria (por Cuevillas), Xeografía (por Otero 
Pedrayo), Filoloxía (por Cotarelo Valledor), Historia da Arte (polo cóengo 
Xesús Carro), etc. O SEG foi o que por primeira vez utilizou o galego de ma-
neira significativa para facer un traballo científico.

Carnet do SEG de Alexandre Bóveda, 
que tamén formou parte do Seminario.

6  CEX

Cabeceira do 1º número de A Nosa Terra



“Nós. Boletín mensual da cultura galega. Órgao da Sociedade 
Galega de Pubricaciós Nós” (1920-1936)

a) O nome

O grupo Nós tivo a súa visibilidade sociocultural 
e histórica fundamentalmente a través da revista 
Nós. A publicación foi fundamentalmente iniciati-
va de Vicente Risco, o seu presidente. Pero o seu 
nome –que é todo un manifesto– foi proposto por 
Castelao.

Ese pronome persoal colectivo que levaría como 
cabeceira a publicación non era unha invención ex 
novo. Así se nomeara xa antes o suplemento cultu-
ral “Nós. Páxinas gallegas” (1918-1919), do xornal El Noroeste da Coruña; 
unha iniciativa de Eladio Rodríguez, activo nacionalista que sería logo presi-
dente da Academia Galega. O deseño da cabeceira coincide co da revista Nós, 
ambos elaborados por Castelao e inspirados en motivos do Pórtico da Gloria. 
O mesmo Castelao titulara así o seu Álbum Nós, exposto en 1920 no Círculo 
de Artesáns de A Coruña (editado logo en 1931).

 

Escudo e foto de algúns membros do Seminario de Estudos Galegos. 
De pe e de esquerda a dereita: Otero Pedrayo, Losada Diéguez, Cuevillas, Risco, Carballo 

Calero, Filgueira Valverde, García Paz, Pintos Fonseca, Fraguas e Fernández Osorio-Tafall.
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“Nós” era un epígrafe con certa notoriedade como cabeceira de revistas da 
época; pois, como ben advirte Luís Seoane no seu artigo no monográfico de 
homenaxe a Nós realizado pola Real Academia Galegas en 1970: “Na década 
dos anos vinte todas as afirmacións comezan co pronome persoal nós, coleiti-
vamente, e en nome cuasi sempre dunha minoría”.

b) Os responsables e colaboradores

A revista apareceu en Ourense o 30 de Outubro de 1920. Risco e Otero Pe-
drayo son a alma mater do grupo de fundadores da “Sociedade Nós” e do 
grupo editor da revista Nós. No núcleo fundacional estaban, ademais de Risco 
como director, Arturo Noguerol como xerente-tesoureiro “paseado” no 36, 
Xavier Prado “Lameiro” como xefe de redacción e Xulio Gallego como secre-
tario de redacción. Como redactores figuraban Castelao (responsable do de-
seño e que logo figuraría como director artístico), Ramón Cabanillas, Losada 
Diéguez, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas, Leuter Salgado e Alfonso Váz-
quez-Monxardín. Ánxel Casal, que foi alcalde de Compostela e fundador das 
editoriais Lar e Nós, sendo asasinado no 36, uniríase como editor a partir de 
1925. Participarían tamén na revista outros ilustres aurienses: Couceiro Frei-
jomil, Rodríguez Sanjurjo, Fernández Oxea “Ben-Cho-Shey”, Blanco Amor, 
Álvaro de las Casas, Augusto Casas, Xaquín Lorenzo “Xocas”, etc. 

De esquerda a dereita: Risco, por Castelao; Otero, por Maside 
e Ánxel Casal, por Camilo Díaz Baliño
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Ademais do grupo ourensán, participaron outros grupos espallados por 
toda a xeografía galega e de fora de Galiza: o grupo do Seminario de Estudos 
Galegos de Compostela, o grupo de A Nosa Terra de A Coruña, o grupo de 
Galicia e El Pueblo Gallego de Vigo, o grupo de Ronsel de Lugo, o grupo de 
Logos de Pontevedra, os grupos das Mocedades Galeguistas do Partido Ga-
leguista e o grupo da FUE (Federación Universitaria Estudantil) de Santiago, 
os grupos de Terra, Céltiga e A Fouce de Buenos Aires, etc.

Entre 1920 e 1936 a revista Nós –da que saíron 144 números ao longo 
dos seus 13 anos– erixiuse no punto de encontro e espello de prestixio das 
calidades intelectuais, cívicas e éticas. Nela escribiron pensadores, científi-
cos, xornalistas, ensaístas, economistas, cregos, poetas, e profesionais liberais 
diversos, unidos polo común amor á identidade da cultura galega no afán de 
sentar as bases do rexurdimento de Galicia no seu idioma vernáculo e na súa 
cultura enxebre e de pór en hora as agullas do reloxo dos galegos e das gale-
gas na hora de Europa.

 
c) O ideario

Nas “Primeiras verbas”, publi-
cadas no 1º número da revista, 
e saídas da pluma de Vicente 
Risco, lemos o seu manifesto, 
que condensa toda a filosofía 
do grupo, o ser e o senso de Nós 
expresados de xeito brillante. 

Nós... é a ansia qu’oxe sinte 
Galizia de vivir de novo, de 
volver ó seu ser verdadeiro 
e inmorrente, a evidencia 
luminosa do mañán... Te-
mos unha fe cega, asoluta, 
inquebrantabel na vitalida-
de e no xenio da nósa Raza, 
e mais na eficacia do nóso 
esforzo pra levala ó acom-
primento do seu fado grorioso. Oxe chegou á vida na nósa Terra unha 
xeración que se deprocatou do seu imperioso deber social de crearen 
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pra sempre a cultura galega ... Nós ven a recoller todos os esforzos 
d’integración da Patria galega no seu rico polimorfismo. Os colabora-
dores de Nós poden ser o que lles pete ... con tal de que poñan por 
riba de todo o sentimento da Terra e da Raza ... a orgulosa satisfaición 
de seren galegos.
Nós ha ser un estudio piedoso e devoto, cheo de sinceridade, dos 
valores galegos... Nós ha ser a representación no mundo da persona-
lidade galega na sua ansia de s’afirmare coma valor universal, autóc-
tono, diferenciado, dentro ou fora da Terra.
Nós ha ser a afirmación pra sempre do verdadeiro ser de Galizia, do 
Enxebrismo, no que ela tén, debe e quere persistire. O Enxebrismo é 
a nósa orixinalidade específica, a nósa capacidá de creación, o nóso 
autóctono dinamismo mental.

A revista Nós é chave para a comprensión do proceso de creación dunha 
cultura galega de seu, xunguindo á base popular a aportación da investigación 
e da alta cultura, para chegar á conformación dunha cultura nacional galega, 
que situara a Galiza no contexto europeo e mundial. Nos seus 144 números, 
a revista levou a cabo o proxecto de afirmación e europeización da cultura 
galega, co obxectivo de “crear de hoxe para sempre a cultura galega”, como 
di Risco. Aínda que –con palabras de Otero– “Nós foi máis programa que 
cumprimento”.

“Logos. Boletín católico mensual” 
(1931-1936)

Logos foi unha sinxela revista, máis pe-
quena e humilde que Nós, pero que na-
ceu íntimamente vencellada a esta, e na 
que colaboraron algúns dos seus autores 
como Otero, Risco e Castelao, ainda que 
era fundamentalmente unha revista fei-
ta por relixiosos. Otero e Risco fixérono 
con numeroso artigos, e Castelao con de-
seños, sobre todo das letras capitais.

Non foi doado conxugar o acatamen-
to humildoso aos postulados centralistas 
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e antimodernos de Roma cun achegamento as correntes ideolóxicas do mo-
mento, crebando o cerco escolástico, e comprometéndose coa lingua e a cul-
tura galega. pero tiñan como mentor a un mestre que foi o meirande pensador 
da Igrexa galega: Angel Amor Ruibal, cóengo en Compostela; aínda que des-
graciadamente morreu pouco antes de saír a revista do prelo, que lle dedica un 
in memoriam no seu nº 1 (“Amor Ruibal como metafísico”): “Morreu o sabio, 
máis legounos a súa imperecedoira obra”.

O lema de Logos era o dos Irmandiños: “Deus Fratresque Gallaeciae”. 
Xurdiu o 31 de Xaneiro coma un esforzo de galeguizar a esmorecente Igrexa 
de Galiza, aínda que pouco durou este e logo veu o silencia por décadas. É o 
froito de “Labor Galega” e un feixe de curas, frades e leigos inquedos; a pater-
nidade perténcelle a Xosé Cabada Vázquez, poeta e seminarista moi achegado 
a Amor Ruibal. Son tres os grupos que conflúen na publicación: a) O clero 
regular, cos mercedarios de Poio (Gumersindo Placer), os bieitos de Samos 
(M. Arias) e os franciscanos de Compostela (A. López). b) O clero secular, 
con Ramón Aller Ulloa, Paulino Pedret Casado e Avelino Gómez Ledo. c) E 
os leigos Filgueira Valverde e Iglesias Vilarelle, Risco, Otero, Ferro Couselo, 
Cabanillas e Castelao.

Pedret Casado (segundo pola dereita) cun grupo do Seminario de Estudos Galegos en 1934. 
Entre outros: Otero Pedrayo, Iglesias Vilarelle, Vicente Risco, Cuevillas, 

e Xesús Carro (o outro cura, con chapeu)
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A desfeita coa Guerra Civil

En 1936 o estoupido da guerra civil cortou este movemento “xeracionista”, 
sen que as ideas galeguizadoras desa minoría intelectual puidesen ter enraiza-
do con suficiente vigor na conciencia dos estamentos populares. Uns son asa-
sinados (Bóveda, Ánxel Casal, Díaz Baliño, Arturo Noguerol...), outros deben 
fuxir ao exilio (Castelao, Suárez Picallo, Arturo Souto...), e os que quedan son 
represaliados de distintas maneiras, algúns seguindo o seu labor galeguizador 
na clandestinidade, como foi o caso de Otero e Cuevillas.

Dito nunha palabra: antes de 1936 foi materialmente inviabel “normalizar” 
o que se acababa de “xerar”, e despois do 1939 foi politicamente imposibel. 

O que veu despois, e sí se “normalizou” durante os corenta longos anos de 
ditadura centralista do rexime españolizador de Franco, foi o antigaleguismo 
e a autoxenreira da masa acrítica –sobre todo das clases medias– ao galego 
como idioma culto e ás formas, ideas e obras da alta cultura galeguizadora.

Castelao, “O paraiso feixista”, lámina de Galicia mártir
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Os catro persoeiros máis significados da xeración “Nós” son, sen dúbida, 
Otero, Risco, Cuevillas e Castelao. Os primeiros forman o grupo ou-

rensán, e o ultimo viña de Pontevedra con outros persoeiros como Cabanillas 
e Lousada Diéguez; e xunto con eles, tamén diremos aquí unhas palabras 
máis de Antón Vilar Ponte. Pero non podemos esquecer a Xoán Vicente Vi-
queira, o que ía ser o filósofo da xeración, pero que morreu prematuramente 
(1886-1924).

Ramón Cabanillas (1876-1959)

O “avó” da xeración; cristián e nacionalista galego, foi 
un dos primeiros en adscribirse ás  Irmandades da Fala. 
Os seus compañeiros de xeración chamábanlle “o poe-
ta da raza” e Carvalho Calero chámao “poeta total”.

É un dos máis fecundos da nosa literatura.  Así o 
manifestan os seus libros No desterro (1913), Vento 
mareiro (1915), Da terra asoballada (1917)... Caba-
nillas, é un bate comprometido con Galiza e fondamen-
te relixioso. O derradeiro poemario, Samos (1958), é 
de carácter totalmente relixioso, e os seus poemas che-
gan ser magníficas oracións. 

Da terra asoballada ten un himno de loita:
 

“¡Irmáns, irmáns gallegos!  (...) 
¡Ergámonos sin medo! ¡Que o lume da toxeira / envolva na fogueira 
o pazo siñorial!”

Os grandes persoeiros da Xeración “Nós”: 
Castelao, Otero Pedrayo, Risco 
e Cuevillas, Ramón Cabanillas, 

Losada Diéguez e Antón Vilar Ponte

Caricatura de Siro
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Antón Losada Diéguez (1884-1929) 

Foi o mentor da xeración, un home clave no galeguis-
mo nacente, “recreador da concencia galega na xente 
moza” (Francisco Fernández del Riego). 

A el corresponde o mérito de gañar para a causa 
nazonalista a Risco, Otero e Cuevillas. Castelao che-
gou a dicir del: “Imos facer un libro sobre Losada, 
que ha ser encadernado en ouro, ilustrado por min 
para os amigos” (Otero Pedrayo, Libro dos amigos). 

Apeas escribiu, o seu foi un labor “socrático” (Carvalho Calero). 
Galeguista e cristián escribiu: “O nacionalismo galego, diante dos proble-

mas de Galicia, proclama a personalidade xeográfica, histórica e espiritual da 
nosa Terra, e significa para a ela autonomía en todos os ordes” (Nós, 75).

Antón Vilar Ponte (1881-1936)

Se Losada era un home de talante máis ben conserva-
dor, Antón Vilar Ponte foi sempre un home de esquer-
das, republicano e obreirista. Cunha dobre vocación 
xornalística e política, o seu pensamento está, sobre 
todo, no seu libro Pensamento e sementeira: 

“Quen non sinta o nacionalismo, será rexionalista 
por especializar os asuntos de orde universal prácti-
co dunha parte de España... O nacionalismo non se 
discute, ou se sinte, ou se rexeita. E eu asegúrovos 
que ningún galego de alma libre pode deixar de ser nacionalista se 
afonda na súa conciencia e na conciencia do seu pobo” (A. Vilar Ponte, 
Pensamento e sementeira, Bos Aires 1971). 

Vilar Ponte foi tamén un home cristián: “O verdadeiro superhome ten para 
min o seu arquetipo en Francisco de Asís e non en Zaratustra” (“Louvanza de 
Lago González”, Discurso de ingreso na Real Academia Galega).

Caricatura de Castelao

Caricatura de Siro
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Florentino cuevillas (Ourense 1886-1958)

Compañeiro de Otero e Risco no grupo ourensán, tra-
ballou xenerosamente por Galiza desde as Irmandades 
da Fala, Nós, o Seminario de Estudios Galegos, etc. 
Foi membro da Real Academia Galega (1941) e outras 
Academias e Sociedades. 

A súa obra é unha preocupación constante por Ga-
licia e a súa xente. Sobre todo na investigación das 
orixes da cultura galega, como en A Edade de Ferro 
na Galiza (1929). 

Publicou tamén escritos humanísticos como Pro-
sas Galegas. 

Otero Pedrayo recoñeceu a súa valía con estas conmovedoras verbas: 
“Porque foi home humilde e relixioso, mereceu a lus do saber... Fixo pra Deus 
a Galiza máis grande e lembradoira”. 

Galiza e o catolicismo foron os dous eixos de “Don Floro”, e quedan de 
manifesto en Prosas Galegas. Estes dous amores quedan reflectidos na súa 
fermosa “Oración a noso Señor Santiago”, que é un fervoroso berro a prol da 
liberación dunha Galiza oprimida:

“Señor Santiago... ¿Por que nos esqueces?...   
Arredor da túa sepultura formouse a nosa lingua, ao redor do teu 
sepulcro naceu o noso arte... ¿Consentirás, Señor, que Galicia desa-
pareza, que Galicia morra?  
Mira ao teu derredor os vellos costumes abandonados, mortas as an-
tigas liberades, desprezado o vello idioma no que che falaron tantas 
xeracións... a nosa terra presa de homes que viñeron de fora a rou-
bala e magoala... mira a triste miseria dos seus fillos, a súa sede de 
xustiza... 
E xa que amaches a Galicia, cando era Galicia, acorre aos que que-
remos resucitala e volvela outra vez ao esplendor e a riqueza da que 
é merecente”.

Caricatura de Siro
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Ramón Otero Pedrayo 
(Ourense 1888-1976)

Don Ramón de Galiza foi cualificado por Carvalho 
Calero como “a imaxe máis completa de Galicia”. E 
para Cunqueiro “un tan nobre carballo só se da unha 
vez na vida dunha nación” (Cf. o meu libro A xera-
ción Nós. Galeguismo e relixión, Vigo 1988). 

O seu galeguismo foi o resultado dunha entrega 
xenerosa e incondicional á Galiza; xenerosidade que 
hoxe resulta máis rara aínda.

Tense salientado con xustiza a unanimidade que Otero Pedrayo suscitou, 
non só despois de morto, senón xa en vida; unanimidade que ven, con seguri-
dade, da coherencia que mantivo na súa vida cos ideais e a fidelidade ao país. 

A obra

A obra de Don Ramón é inmensa (perto de cen libros) e achégase nela a tódo-
los xéneros literarios como un verdadeiro polígrafo.

Novela e relato breve

Pantelas, home libre (1925); O purgatorio de don Ra-
miro (1926); Os camiños da vida (1928); Arredor de 
si (1930); Contos do camiño e da rúa (1932); Con-
tos de Santos e Nadal (1932), A romeiría de Xelmí-
rez (1934); Fra Vernero (1934); Devalar  (1935); O 
mesón dos Ermos (1936), O señorito da Reboraina 
(1960), Entre a vendima e a castañeira (1957) e  O 
Maroutallo (1974) (relatos breves).

E en castelán Las palmas del convento (1941); 
Adolescencia (1944), La vocación de Adrián Silva 
(1950) e La fiesta del conde Berstein (1988), etc.

Teatro e poesía

a) Teatro A lagarada (1928); O desengano do prioiro (1952); Rosalía 
(1959); O fidalgo e a noite (1970),  Teatro de máscaras (1975), etc.

Caricatura de Siro
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“Os milagres de Don Ramón”. Óleo de Conde Corbal que recolle a meirande parte dos 
persoeiros do grupo. Arriba, de esquerda a dereita en imaxes da pedra, os homes da 
xeración Nós finados antes de Otero: Cuevillas, Castelao e Risco; Losada Diéguez e Ferro 
Couselo. Acompañando o cadaleito de D. Ramón (alternados por cada lado): Xaquín 
Lorenzo e Fernández del Riego, Leuter Salgado e Chamoso Lamas, Carvalho Calero e 
Filgueira, Paz Andrade, Cunqueiro, Garcia Sabell... As donas en primeira liña son María 
Cortón e Tereixa Castelao. Ao fondo vese a Ferrín ollando fixamente.



Ramon Cabanillas, por Siro. María Miramontes 
(deseño tomado da Wikipedia)

Cuevillas, Xocas, Otero e Risco, por Siro



Alexandre Bóveda asasinado, en “A derradeira leición do mestre”. Cadro ao óleo de 
Castelao



Óleo de Castelao

“O pino alcende as súas veliñas ao paso do viático”. 
Cadro de Castelao



b) Poesía. Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar (1958) e Xeórxicas do 
pan (2013).

Ensaio

 a)  Xeografia. Guía de Galicia (1926);  Proble-
mas da xeografia galega (1927); Lecciones de Geo-
grafía e Historia (1936); Motivos sobre el paisaje de 
Galicia (1948)... Tierras de Galicia (1982), etc.

 b) Historia e Literatura. Pelerinaxes I (1929); 
Lecciones elementales de Historia Universal (1931); 
Ensaio histórico sobre a cultura  galega (1954); Un 
horizonte gallego (1946), Polos vieiros da saúde 
(1952); O espello na serán (1966); Galicia. Una 
cultura de occidente (1975); O libro dos amigos (1953); Florentino López 
Cuevillas (1987); A miña amizade con Castelao (1986); Xelmírez, xenio do 
románico (1993), etc. 

A cosmovisión oteriana

Na cosmovisión oteriana, podemos ver parte dos riscos característicos da cos-
movisión dos mestres do “Grupo Nós”, e en parte do resto do grupo. 

Os grandes riscos desta cosmovisión son:
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1º. Humanismo cristián e romanticismo

a) Humanismo cristián: saber enciclopédico e tributo a amizade 
A obra de Otero Pedrayo é a dun humanista cristián. Está feita na percura 

da totalidade do ser humano, nunha actitude de comprensión e tenrura cara 
a el; pero Otero é un humanista que sabe ver o absoluto do ser humano sen 
esquecer o Absoluto de Deus. O seu  humanismo lévao a un afán de coñecer, 
e ler que o conduce a devorar libros e ir acadando un inmenso e enciclopédico 
saber que o fixo un dos homes máis cultos do seu tempo. Esta amplísima cul-
tura marca toda a súa obra cun culturalismo e un europeísmo. 

O humanismo de Don Ramón vai intimamente 
unido a un tributo á amizade, característico da súa 
personalidade. Nestre tributo á amizade salienta o 
seu O libro dos amigos: “Polos amigos, o meu vivir 
foi i ha ser nobre i ergueito” (O libro dos amigos, 
1953). A de Otero era unha xenerosidade existen-
cial, nacida da súa entrega ao ser humano e ao mun-
do; entrega vital e integral, compaixón fonda polos 
seus semellantes, vivida na ledicia dunha irmanda-
de franciscana. “Cabaleiro sin chata, carne de cora-
zón”, escribiu del Ramón Cabanillas.

b) Romanticismo e liberalismo. 
Otero Pedrayo foi un home fondamente román-

tico. “O derradeiro romántico”.  El adoitaba repe-
tir que se sentía coma “unha vella pantasma do de-
zanove”. Pero un romático “atípico e tardío”, que 
di Casares (Otero Pedrayo, Vigo 1981). Idealiza 
aquela sociedade dos señores; pero non polos seus 
privilexios fronte á xente humilde, senón pola súa 
gallardía fronte ao economicismo dos “tendeiros”, 

os filisteos que ridiculizou Risco en O porco de pe. Don Ramón odiaba, coma 
el, o cosmopolitismo, o centralismo, o positivismo e o trunfo da razón econó-
mica do século XX: o tecnos que afoga o eros e o pathos romántico. 

A dimensión romántica oteriana é cristiá, preto de Chateaubriand. Devoto 
lector do Vizconde, Otero deu sobre el varias conferencias. O seu Ensaio his-
tórico sobre a cultura galega discorre por delineamentos semellantes aos de 
Chateaubriand: o cristianismo é alma mater e guieiro da cultura galega.  

Chateaubriand
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Otero ven marcada tamén polo seu talante liberal. Un liberalismo moral, 
máis que económico ou político; “optimista por acreditar na bondade humana 
e na coordinacion da liberdade de cadaquén coa liberdade dos demais” (Mari-
no Dónega). Un liberalismo, logo, que non ten nada que ver cun pensamento 
no que a razón económica e a productividade monetaria sono todo, sen impor-
tar que esmaguen os dereitos dos máis febles. 

2º. Amor á terra e galeguismo visceral 

a) Ecoloxismo telúrico, vexetal e cósmico. 
O amor á vida, ao ser humano e todo o sen-

sible, fai de Otero, ademais dun gozador da 
amizade, un gozador da natureza. Intimamente 
vencellado á terra e ao cosmos, o mundo e o ser 
humano fúndense nel de xeito singular. O amor 
pola natureza e a relación vital de Don Ramón 
con ela é tan intenso, que o leva a unha verda-
deira veneración pola terra; amor telúrico e cós-
mico, enraizado na terra e aberto á harmonía con 
todo o cosmos. 

Otero confésalle a Freixanes nunhas soadas conversas:

O amor a terra somente se explica cun vencellamento absoluto á ter-
ra. Eu sinto a chegada do verán, a chegada do inverno, a primavera, 
no meu sangue denantes que os primeiros gromos... 
A terra somos nós; vive con nós, esmorece con nós e nós con ela. A 
miña nenez na aldea foi definitiva para min; é o contacto co cosmos, 
a noite, os solpores, a chuvia e os cambios da lúa... Trasalba era para 
nós, os nenos, o berce do universo (V. Freixanes, Unha ducia de gale-
gos, Vigo 1976).

b) Galeguismo ético e visceral. 
“Andar pola obra de D. Ramón é andar pola alma do pobo galego, sentila 

fondamente e sofrir con ela, como sofriron Rosalía, Curros e Castelao” dixo 
Manuel María (“Otero Pedrayo, gran galego”, Ramón Otero Pedrayo. Home-
naxe da Galicia Universal).

O galeguismo de Otero Pedrayo é o resultado da súa entrega incondicional 
á vida, concretada nun pobo e nunha terra cunha historia e unha cultura con-
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cretas: Galiza. Otero ten a obra escrita máis 
copiosa de toda cultura galega; unha obra ca-
racterizada non só pola súa magnitude, senón 
tamén pola súa riqueza; converténdose nunha 
“grandiosa enciclopedia do ser e do vivir de 
Galicia”, como ten dito tamén Manuel Ma-
ria (“Lembranza de Don Ramón Otero Pe-
draryo”).

O de Otero é un galeguismo ético e visce-
ral, que deriva da percepción do drama his-
tórico de Galicia; drama que fai ferver nel un 
sentimento humano e patriótico: 

Hai unha terra prometida pros galegos: Gali-
za... Un camiño polo deserto pra conseguila: un 
tempo de sacrifizo e identidade... Soio se pode 
chegar a ser universal facéndose donos da terra 

da redención... Cando Galiza sexa dona do seu esprito, será escoitada polo 
mundo (“A terra prometida”, A Nosa Terra, 1-IV-1929).

3º.  Unha cosmovisión relixiosa: cristiá-católica-galega

a) Unha fe cristiá  fonda, popular 
e ilustrada. 

A cosmovisión relixiosa cristiá de 
Don Ramón está no cerne da súa con-
cepción do mundo, do seu pensamento 
e de toda a súa creación literaria. Así o 
manifestei no meu ensaio sobre Otero 
e os outros persoeiros dos que estamos 
a falar aquí A xeracións “Nós”. Gale-
guismo e relixión. Era un home de fon-
da fe relixiosa, a un tempo popular e 
ilustrada. Tiña a fe dun labrego, xunto 
a formación teolóxica e a capacidade 
de análise dun teólogo; aínda que esta 
fe ilustrada non pasara pola moderna reflexión teolóxica feita desde a crítica 
histórica e bíblica. 

Proposta de escudo de Galiza 
deseñado por Castelao

Lámina do album Nós de Castelao
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Otero Pedrayo achégase a relixiosidade 
popular en artigos como: “Xoves Santo”, “A 
parroquia dos ermos”, “Os probes de Deus”... 
e o libro Pelerinaxes. Neles sabe conservar o 
equilibrio entre a fe da Igrexa e os valores do 
seu pobo.

  Un aspecto que salienta na fe de Ote-
ro Pedrayo é a admiración polo evanxelismo 
ruso (o xeito de vivir o cristianismo proposto 
por León Tolstoi en obras como En que con-
siste mi fe, El Reino de Dios está en vosotros, 
Resurrección...). “O pobo ruso ruso aspira a 
unha vida nova na verdade –di Otero–. Gogol, Dostoievski, Tolstoi... tódolos 
grandes, queren unha transfiguranza relixiosa, un ceo novo i unha terra nova. 
A ialma rusa procura doorosamente unha iluminación miragrosa da vida hu-
mán e universal” (“Dúas opiniós de Nicolás Berdiaeff”, A Nosa Terra, 1-XI-
1926). 

O cristianismo de Otero Pedrayo tiña unha identidade católica; nunca foi 
só algo privado, senón público. Na campaña electoral de 1931 deu co Partido 
Galeguista máis dun mitin sobre “A relixión é consubstancial á Galiza repu-
blicán”. O seu cristianismo católico, representaba para Otero algo máis que 
unha cuestión de credos, era unha cuestión de talante: é o espírito de liberdade 
fronte a tristeza fatal, racionalista e ética do luteranismo (Fra Vernero,1934). 

b) O alén. Morte e resurrección. 
Como non era de extrañar, outro tema importante en Don Ramón é o da 

morte e o alén. Otero vivía intensamente a irreversibilidade do tempo pe-
recedoiro; pero non con 
desesperación, senón acon-
chegado no fogar relixioso. 
Amaba intensamente a vida 
e defendíase da inevitable 
traxedia da morte como 
pascua ou pasamento a ou-
tra vida, continuidade desta 
pero na plenitude das po-
sibilidades. Así o expresa 
nun traballo necrolóxico 

Lev Tolstoi, por Pablo García
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con ocasión da morte de Castelao para a emisión galega da BBC: “Coa con-
fianza do cristianismo, adormecendo no senso da Resurrección que nos ha 
xuntar a todos os amigos nunha Galiza trasposta nas mans de Deus” (“Caste-
lao, a conciencia de todos feita home”, en Parladoiro). 

Otero estaba convencido de que a morte leva en si o degoiro de resucitar: 
“Hai que chegar á morte coa esperanza eterna da Resurrección que Xesucristo 
nos deixou”. “Este é o destino de Galicia: o trunfo sobre a morte” (A derradei-
ra dimensión de Otero Pedrayo, Ourense 1980).

c) A fe cristiá está na entraña da identidade galega. 
Otero interpreta o cristianismo como a alma do pobo galego ao longo da 

súa historia. Maniféstao sobre todo no Ensaio histórico sobre a cultura ga-
lega: “No cristianismo atopou Galiza a verdadeira patria do seu espírito”, 
repite nas páxinas desta obra, na que se afunde na alma histórica do pobo 
galego, desde a cristianización ata o século XIX. Para el, a latinización estivo 
subordinada á cristianización: o pobo galego asumiu o latín máis polo “impe-
rio da Idea” que “pola forza do Imperio”. 

Na Guia de Santiago de Compostela escribirá tamén: 

Ata a predicación do Evanxelio non chega á entraña de Galicia un 
senso do mundo, e somentes desde que a ermida e a cruz enraizaron 
no cumio do castro, Galicia descubre o seu destino.

Vicente Risco (Ourense 1884-1963)

Vicente Risco foi a cabeza pensante do grupo Nós e 
o primeiro ideólogo do nacionalismo galego. Así lle 
foi recoñecido polos seus compañeiros, mesmo por 
Castelao, que o chamaba “o outro eu” e o recoñecía 
coma guieiro indiscutible. 

Logo veu o seu abandono do compromiso gale-
guista despois da Guerra Civil e a represión franquis-
ta. Pero o máis xenuíno e rico de Risco foi o seu apor-
te á cultura galega; desde a Teoría do nacionalismo galego até novelas coma 
O porco de pe e outras narracións: 

“Ti dis Galicia é ben pequena. Eu dígoche: Galicia é un mundo... es ti, que 
endexamais poderás concibir nada grande” (Leria, Galaxia, Vigo 1961). 

Retrato a pluma
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A cosmovisión risquiana

As características fundamentais da cosmovisión risquiana son.

1º. Romanticismo antimoderno. Atlantismo versus decadencia de 
Occidente 

Coma Otero, Risco considera a loita galeguista  
dentro da tradición romántica. Por iso, condena o 
s.XX como expresión do maquinismo e o economi-
cismo, que afoga o espírito humano... É a cultura dos 
filisteos, dos tendeiros, da preocupación fundamen-
tal polo crecemento económico por riba de calque-
ra outra valor (O porco de pe)... Risco está contra o 
pretendido progreso da historia; como Spengler, cre 
que a teoría dos ciclos é a única que responde a nosa 
experiencia histórica. 

O seu atlantismo nace da concepción da decadencia de Occidente: o euro-
peísmo mediterráneo cumpriu xa o seu ciclo, e está nunha etapa de decadencia 
e destrucción da propria cultura (Las tinieblas de Occidente, Santiago 1990). 
O atlantismo e a herdanza céltica é o único medio de superación da crise 
do europeismo decadente: “É o sol posto dunha civilización... Hoxe dise a 
eito polos mellores inxenios de Europa, que o europeismo debe ser superado” 
(Teoría do nacionalismo galego). O atlantismo nace como oposición ao medi-
terraneismo no que esmorece a vella Europa. Galiza e Portugal teñen a misión 
histórica de recompoñer para o futuro a civilización atlántica, esmagada polo 
imperialismo romano, que coñeceu un rebrote na Ida-
de Media e agora agarda o seu esplendor. 

2º. Galeguismo-nazonalismo e Celtismo

Vicente Risco foi o primeiro ideólogo do naciona-
lismo galego, o seu gran teorizador.  Pero o seu nacio-
nalismo ten máis razóns espirituais-culturais que polí-
ticas, aínda que estivera tamén mergullado na acción 
política. Por iso, escribe polos anos 20:
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“Ser nacionalista é querer esperta-la alma dun pobo. Aos nacionalistas 
é a alma o que lles importa. Os nacionalistas galegos debemos estar 
a favor da alma de Galiza, anque seña en contra de tódolos galegos. 
Ser nacionalista é querer erguer un pobo que se teña en pé; que seña 
consciente e dono de si, emancipado, maior de edade, que se abonde 
a si mesmo” (A ideoloxía do nacionalismo en esquema).

O nacionalismo é a expresión máis fonda da alma galega, a expresión da 
súa indentidade individual e colectiva. “Ser diferente é ser existente”, repite. 
No pensamento de Vicente Risco, o seu obxectivo final é a creación dunha 
civilización celta-galega, e logo contribuir á civilización universal nesta Eu-
ropa decandente... Compre que o pobo galego viva realmente con conciencia 
de nazón, acade “o desenvolvemento do seu xenio nacional”; isto implica a 
galeguización do pobo galego, a reconstitución espiritual-cultural, política e 
económica de Galicia (“Nacionalismo galego”). 

Os atributos da nazón galega son: 

a) Un pobo, unha raza, unha sociedade.
O pobo galego é un pobo diferente do 

resto do estado español; unha raza, na que 
predominan os caracteres célticos, e que dis-
tingue a Galiza do resto da Península Ibé-
rica, emparentada coas nazóns célticas: “A 
raza galega segue sendo a vella raza céltica, 
mesturada cos iberos, romanos e xermanos; 
máis impoñendo os caracteres dos celtas por 
riba dos demais” (“A Raza”, A Nosa Terra). 

b) Unha terra, un territorio. 
Galiza posúe unha terra xeográficamente autónoma, cun mapa claramente 

marcado. Para Risco, como para o resto dos homes de Nós, o mapa de Galiza 
de Fontán, cos seus límites xeográficos nacionais ben definidos, era máis que 
un mapa: era toda unha icona da Galiza. 

c) Unha fala, unha lingua
Dos vínculos sociais do pobo galego, é a fala a que máis determina ao 

galego con respeito dos demais pobos; un idioma que padeceu desprezos e 
atrancos e que hoxe temos o deber de falar, escribir e fomentar. É o idioma ga-
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lego-portugués, que debe levarnos a manter estreitas relacións con Portugal. 
Para Risco, perder o idioma significaría para Galiza perder a súa nacionalida-
de, a súa identida como pobo. Por iso, non dubida en afirmar: 

Os que sendo galegos non empregan a lingua galega, son galegos 
desleigados, que se avergonzan da súa Terra e dos seus pais (“Isto é o 
que é o nazonalismo galego”, Terra, Buenos Aires, 25-VI-1923).

Mapa de Fontán 
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3º. Ruralismo: o vencello do pobo galego coa terra 
 
Risco estivo desde a súa mocidade con-

tra o cosmopolitismo moderno, e manterá 
toda a súa vida o pensamento de oposi-
ción entre o campo –berce da identidade 
galega– e a cidade. A sociedade galega é 
un exemplo de sedentarización rural, or-
ganizada nesas comunidades de carácter 
rural e agrario que son as parroquias. Para 
el, o pobo galego ten un forte sentimento 
de adoración da terra, que bautiza como 
“emoción do sedentarismo”. 

Risco establecerá un íntimo vencello entre relixión, Terra galega e nación: 
un verdadeiro sentimento relixioso que vencella o pobo galego coa súa Ter-
ra. En “O sentimento da Terra na raza galega” (Leria), fala dun sentimento 
relixioso que xungue o pobo galego coa súa Terra; un “patriotismo vexetal” 
e espiritual que vencella aos galegos coa “Terra santa e bendita da que fomos 
formados”; “Sagrada terra Galega... Santa nai que nos fas”: 

Sentimos a presenza evidente de Deus na nosa Terra, que se nos 
fai sagrada como unha eirexa, porta da eternidade, tabernáculo da 
gracia de Deus feita beleza... Eis a arela mística da Raza Galega. Aló 
no máis fondo da ialma, cada un de nós reza a Deus o seu rezo de 
humildade. El está preto de nós humanizado polo seu divino amor...

4º. Misticismo e espírito relixioso: o catolicismo é a 
esencia de Galiza e a salvación de Europa

Coma Otero, Risco era un home relixioso; máis aín-
da hiperrelixioso, cun tradicionalismo reaccionario que 
o levaba a caer en posturas supersticiosas. Para el, a fe 
relixiosa é un requisito indispensable para a élite nacio-
nalista chamada a liberación salvadora de Galiza: “Esta 
élite redentora ten que estar imbuida, e ten que imbuir 
no espírito dos seus compatriotas a fe no valor relixio-
so, no valor eterno do ser humano”. A relixión católica 
é o único remedio para a decadencia de Occidente.

Caricatura de Risco 
como Gandhi
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Galiza debe ocupar un papel primordial na nova cultura europea: o pobo 
galego é “o novo pobo de Deus”, o novo pobo mesiánico chamado a salvar o 
mundo occidental do seu pecado colectivo, a súa progresiva decadencia por 
ter vendido a alma ó demo e esquecérense de Deus. Os celtas son “o pobo 
de Cristo”, verdadeira “semente de Xesús”. Así o manifesta en varios artigos 
publicados en Logos co título xenérico de “Pensamentos encol da fe e da cul-
tura” (Logos 1932-1933): 

Deus ten reservado á nosa raza unha gran misión de futuro, cuio 
tempo aínda non chegou... A actitude espiritual dos celtas, soñando 
arreconchegados nos Fisterres... semella indudablemente como si es-
tiveran á espreita dun outro destiño descoñecido...
Os pobos célticos ergueranse para cristianizar a nova cultura, para 
signala co signo da cruz... O rol de Galiza... é a batalla que ten que 
ganar a cultura cristiá... Galiza ten que afincar na tradición propia, 
enxebre, céltiga e cristiá. 

Castelao (1886-1950)

Castelao é, sen dúbida, unha das mei-
randes figuras que deu a historia ga-
lega. 

É o símbolo moderno da identi-
dade galega. Se Rosalía, a outra má-
xima figura representativa do ser de 
Galicia, é a pescudadora da alma ga-
lega, Castelao é o ser testemuñante. 
Por iso, ten moito máis recoñecemen-
to popular que ningún outro persoeiro 
da historia galega; sinxelamente, por-
que o pobo se viu reflectido na súa 
nobre pluma e acollido no seu xene-
roso corazón; desde os nacionalistas 
máis radicais, ate a xente sinxela da 
aldea. Ninguén pode negar a súa xe-
nerosidade co pobo galego, ao que lle deu o mellor de si, e o seu compromiso 
que nacía dunha “indignación ética”. 

Castelao rodea das súas xentes, por Siro
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A obra

Debuxante e pintor, político, escritor; home de acción, artista e pensador 
a un tempo, é abondo coñecida en Galiza e fora dela. A súa obra está intima-
mente xunguida á súa vida, comprometida co seu pobo, sabendo interpretar a 
alma de Galiza.

a) A obra plástica
A súa obra plástica está marcada pola indignación ética e o seu compro-

miso social. “Eu non teño vocación de estupefaciente”, dille a quen lle re-
clamaba unha visión menos triste e crítica de Galiza. Isto faille subordinar a 
expresión plástica á súa opción moral, facendo unha arte total. Esta obra vai 
desde os debuxos do álbum Nós (1931) e Cousas da vida (1925), os estarrece-
dores Albumes de guerra  (1937-1938) e os sorprendentes Debuxos de negros, 
ata unha salientable obra pictórica. O Prógo do Album Nós é todo un alegato:

... Eu non quixen cantar a ledicia das nosas festas, nin a fartura 
dos casamentos, senón as tremendas angurias do decotío labrego e 
mariñeiro... Espíritos inertes ollaron pouco ptriotismo no afán de ser 
verdadeiro. Con todo, eu sigo coidando que o pesimismo pode ser 
libertador cando desperta carraxes e cobizas dunha vida máis limpa.

b) A obra escrita
Está feita cun estilo limpo e elegante, o máis clá-

sico dos seus contemporáneos. Vai desde Un ollo de 
vidro (1922) e o xenial volume de Cousas (1929) 
–que nos abriu a moitos á realidade galega– até a 
novela Os dous de sempre (1934) e o ensaio Sempre 
en Galiza (1944), obra de política e de pensamento 
a un tempo que chegou a ser cualificada como “A 
Biblia do galeguismo”. Sen esquecer As cruces de 
pedra na Bretaña (1930) e, sobre todo, As cruces de 
pedra na Galiza (1949) e outras menores.

c) A obra política
Sobre todo desde a proclamación da Segunda República, Castelao des-

prega unha forte actividade política; concretada na creación do Partido Ga-
leguista, no que se alinean os políticos galegos máis preocupados pola súa 
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Lamina de Castelao en Atila en Galicia
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patria. Co PG é elixido deputado e loita por un Estatuto Galego. A Asamblea 
de Municipios galegos aproba o Estatuto en 1932, pero a caída do goberno 
de Azaña, paraliza a súa tramitación, e Castelao é desterrado a Badaxoz. As 
eleccións de 1936 levan de novo a Castelao ao Parlamento, e o 28 de xuño o 
pobo galego vota unánimemente un Estatuto que terá pouca duración. A su-
blevación militar de xullo trunca de novo os ideais nacionalistas de Castelao 
e o futuro de Galiza como nación.

O compromiso político de Casteo non se desenvolve só coa súa palabra 
nos mítines populares e no Parlamento, senón tamén coa súa escrita (Sempre 
en Galiza) e co seu debuxo, que tivo unha extraordinaria difusión popular. 
O máis impresionante diste son os tres Álbumes de Guerra (Galicia Mártir, 
Atila en Galicia e Milicianos) que realiza para o Ministerio de Propaganda da 
República e que percorren distintos paises do mundo.

A dimensión relixiosa

Se o nacionalismo e o compromiso con Galiza de Castelao é universal-
mente coñecido, o que non resulta tanto é a súa confesión relixiosa cristiá; 
que mesmo resultou sorprendente cando algúns escribimos diso hai décadas, 
porque eran máis coñecidos os seus planteamentos republicanos e críticos con 
certas actuacións da Igrexa. 

O Castelao artista manifestouno na sinxeleza popular dos seus debuxos do 
álbum Nós e en Cousas da vida: “Non me fan xustiza, Señor”, prega o velliño 
diante do cruceiro. Así mesmo, as queixas dos Albumes de guerra. 

É sobre todo o escritor e o político o que nos fixo unha manifestación clara 
da súa fe cristiá. Desde a conmovedora escena de Cousas na que o piñeiro 
“acende” as súas velas ao paso do viático (logo pintada no cadro que repro-
ducimos a carón), ata as confesións de Sempre en Galiza: “Ai, cando xurdirá 
unha relixión que nos dea azos para ascendermos e achegármonos a Deus!” 
(p. 224).

Castelao non deixa de facer as súas críticas a Igrexa –a Igrexa española, 
máis que á galega, aínda que en moitos casos non houbera diferencia, cousa 
que magoaba grandemente a Castelao–, sobre todo no seu tempo, porque non 
soubo facer ben a súa misión: 
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A Eirexa hespañola como forza era a menopausia defendida polo 
histerismo; como ideal era a miopía sen anteollos... Os cregos eran 
prófugos do sacho ... agachaban os Evanxelios, bulrábanse das encí-
clicas e botaban das eirexas ó pobo traballador (p. 196).

Pero, sobre todo, a súa fe cristiá déixase ver nas páxinas do seu Diario 
1921 (Vigo 1977): “Sempre fun fondamente relixioso, porque sempre coidei 
que a existencia de Deus era necesaria...; máis agora, aquí en París, adequirín 
a seguridade de que Deus existe... Teño ganas de ser bo” (p. 56).

Actualidade de Castelao e da xeración Nós

O pensamento de Castelao  ten unha vixencia hoxe, que queda manifesta 
en puntos coma estes, que tamén se poden aplicar aos seus compañeiros de 
xeración:

•	Descubrir	a	Galiza	como	un	pobo	con	identidade	propia	e	unha	terra	de	seu.

•	Unha	identidade	que	ten	o	seu	componente	principal	na	lingua	galega.

•	Nazonalismo:	necesidade	dunha	política	galega,	feita	por	galegos,	nacida	no	
país e ao servizo do país. O nazonalismo galego contemporáneo nace á sombra 
de Castelao.

•	Un	nazonalismo	non	racial	nin	racista,	so-
lidario con tódolos pobos. 

•	Por	iso,	un	nazonalismo	antimperialista	e	
pacifista.

•	Anticaciquismo,	para	que	o	pobo	galego	
fale por si mesmo.

•	Xenerosidade	 existencial	 e	 compromiso	
fondo co seu pobo.

•	Compromiso	 coa	 natureza	 por	 riba	 da	
economía.

Castelao, por Beti Alonso

CEX  31



32  CEX



Publicacións de Victorino Pérez sobre a Xeración Nós 
e os seus persoeiros

A xeración “Nós”. Galeguismo e relixión, Galaxia, Vigo 1988.

Galegos e cristiáns, cap. V, SEPT, Vigo 1995.

“Pensamento relixioso. Cap. A xeración Nós”, Dicionario Enci-
clopedia do Pensamento Galego, Ed. Xerais-Consello da Cultura 
Galega, Vigo 2008.

“O pensamento relixioso da xeración Nós”, en O Pensamento 
Luso-Galaico-Brasileiro (1850-2000). Actas do I Congreso In-
ternacional, Casa da Moeda, Lisboa 2009.

“A cosmovisión dos mestres do ‘grupo Nós’ ourensán: actualida-
de do seu ideario”, Grial, nº 219 (2018).  

“Castelao, un artista para un pobo”, El Progreso, “Taboa Redon-
da” (1/10/1986).

“Castelao, un crente galego”. Encrucillada nº 47 (1986).

“Castelao crente, revisitado. Os Cadernos e as Cartas”,  Encru-
cillada 119 (2000).

“Cristianismo e Galicia en Otero Pedrayo”, Encrucillada, nº 28 
(1982).

“Os cregos e a Igrexa en Ramón Otero Pedrayo”, Encrucillada, 
nº 57 (1988).

“O pensamento de Don Ramón Otero Pedrayo”, Grial, nº 152 
(2001). 

“Otero Pedrayo, Risco e Prisciliano”, Grial, nº 180 (2008).

“O tema relixioso en Risco”, Encrucillada, nº 22 (1981).

“Vicente Risco. Un nacionalista galego transfigurado coa Guerra 
Civil”, Ferrol-Análisis nº 15 (1999).

“Cuevillas, cristián e galeguista”, Encrucillada, nº 50 (1986).



Cadernos de Estudos Xerais

Xa publicados
n.º 1 -  «Xosé María Díaz Castro» · E. Mariño Davila, V. Pérez Prieto, A. Blanco Torrado
n.º 2 -  «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor» · Luis Pérez Rodríguez
n.º 3 -  «Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra Mundial» · M. González Prieto 
 e R. Axeitos Valiño
n.º 4 -  «Moncho Valcarce: un militante social e político galeguista, un cura atípico, un profeta e un místico 

cristián» · VV.AA.
n.º 5 - «Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo» · VV.AA.
n.º 6 -  «Luisa Viqueira Landa: unha heroína republicana» · VV.AA.
n.º 7 -  «Oitava de voces para Manuel María» · VV.AA.
n.º 8 - «A longa pósguerra (1936-1953) de Ramón Vilar Ponte» · José-Mª Monterroso Devesa
n.º 9 -  «Maruja Mallo: vida e exilio dunha artista universal» · Carlos Novo Cal e Analía Álvarez González
n.º 10 - «Os seis poemas galegos de Federico García Lorca» · Luis Pérez Rodríguez
n.º 11 - «Julio J. Casal e Galiza» · José Mª Monterroso Devesa 
n.º 12 - «Filomena Dato Muruais a poeta das Mariñas» · Xesús Torres Regueiro
n.º 13 - «Inaguración da escultura en homenaxe a Emilia Pardo Bazán» · Manuel González Prieto 
n.º 14 - «Luís Seoane · Merecida homenaxe a un artista creador polifacético» · José Martínez-Romero Gandos
n.º 15 - «Antonio Fraguas Fraguas - Unha vida, un país» · Clodio González Pérez
n.º 16 - «Significado de Luis Seoane no contexto da cultura galega do sécúlo XX» · Xosé Díaz Arias de Castro
n.º 17 - «Ricardo Carvalho Calero... por fim!» · AA.VV 
n.º 18 - «Azorín, Noriega Varela e o Coro de Ruada de Ourense» · Emilio Rodríguez Portabales

CEX

Victorino Pérez Prieto 
(Profesor e escritor. É especialista en temas de cultura galega, sobre todo na Xeración “Nós” e Prisciliano; 
e tamén en Raimon Panikkar. Estudou Filosofía e Teoloxía en Santiago; doctorouse en Teoloxía na UPSA 
e en Filosofía na USC.  Deu clases nas universidades de A Coruña, Santiago, San Buenaventura-Bogotá e 
La Salle-Madrid. Foi colaborador habitual en El Progreso, Diario de Ferrol e La Voz de Galicia; actualmente 
en Nós. Diario. Tamén en A Nosa Terra,  Irimia, Encrucillada, etc.  Publicou máis de vinte libros indivi-
duais; entre eles A xeración “Nós” (1988), Do teu verdor cinguido (1997), Contra a síndrome N.N.A. Unha 
aposta pola esperanza (2005), Prisciliano na cultura galega (Vigo, 2010), La búsqueda de la armonía en 
la diversidad (2014) e Diccionario panikkariano (2016). E ten colaborado en outros corenta; entre eles: 
Diccionario-Enciclopedia do Pensamento Galego (2008) e Galegos Universais (2016).

Colabora


