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De NÓS
a hoxe: 
política e 
sociedade

Texto Justo Beramendi 

Un século xusto sepáranos do 
primeiro número da revista que deu 
nome á élite intelectual do primeiro 
nacionalismo galego e algo máis e 
algo menos do principio (1916) e 
do fi nal (1936) dunha actividade 
pública polifacética dabondo. Aquí 
centrarémonos en tres dimensións 
da chamada xeración Nós  —a 
ideolóxica, a política e a social— 
para preguntarnos que segue 
vixente do seu legado. 

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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Como sabemos polos estudos feitos nas 
catro últimas décadas, o mapa ideolóxi-
co das Irmandades da Fala e do Partido 
Galeguista non era uniforme. Amosaba 
un tronco común, imprescindible para 
a existencia do nacionalismo como tal, 

que era a afi rmación dun suxeito lexitimo de sobe-
ranía, a nación galega, concebida como realidade 
obxectiva pola combinación dunha etnia, unha terra, 
unha lingua, unha cultura e un carácter colectivo 
singulares. Pero conectadas a ese tronco común había 
pólas ideolóxicas moi diferentes que inspiraban mo-
delos tamén distintos de sociedade, economía, valores 
e sistema político para esa nación galega soberana 
que todos arelaban. 

Prescindindo de matices que non caben neste ar-
tigo, podemos dicir que as dúas pólas maiores eran o 
liberalismo democrático e o tradicionalismo católico, 
en continuidade imperfecta coa etapa rexionalista 
precedente. Imperfecta porque no rexionalismo o li-
beralismo moderado dun Manuel Murguía tiña moito 
máis peso que o federalismo democrático dun Aure-
liano J. Pereira, xusto o contrario do que acontece a 
partir de 1916. E o mesmo cabe dicir do outro bando: 
o tradicionalismo do rexionalista Alfredo Brañas era 
moito máis arcaico e próximo ao carlismo español 
que o neotradicionalismo modernizado dos naciona-

listas Antón Losada Diéguez, Ramón Otero Pedrayo 
ou do Vicente Risco posterior a 1921. Ademais desas 
dúas pólas había tamén unha terceira, a fi losocialista, 
apenas incipiente nos anos vinte e algo máis presente, 
pero sempre menor, nos anos trinta. 

Como en todas partes, a ideoloxía dos demócratas 
era laica, non revolucionaria pero si reformista, de-
fensora da plena igualdade civil e política de cidadáns 
e cidadás, de todas as liberdades e dereitos fundamen-
tais, da aconfesionalidade do público e dunha ética 
cívica avanzada que só seguía a ser conservadora e 
patriarcal nas relacións privadas de xénero. E na-
quela España da Restauración todos estes principios 
ou seguían inéditos ou tiñan unha aplicación moi 
defi ciente. 

Pola súa parte, o sector tradicionalista seguía pe-
chado na “concepción católica do mundo”, defendía 
a tutela privada e pública da Igrexa e da relixión so-
bre a sociedade e, nostálxica dun pasado de hexemo-
nía fi dalga, aspiraba a conservar todo o posible tanto 
os valores e a moral dos vellos tempos como unha 
sociedade e unha economía principalmente rurais, 
sen que por iso negase a necesidade de cambios como 
unha modernización agraria baseada en cooperati-
vas que respectasen a pequena propiedade labrega, 
programa este no que, por certo, coincidían coa outra 
tendencia.       

Dentro deste mapa ideolóxico do primeiro nacio-
nalismo, onde se ubicaba a “xeración Nós”? Depende 
do contido que lle deamos a ese termo, que non está 
nada claro. Se por tal entendemos o reducido grupo 
de fundadores e sostedores continuos da revista, o seu 
centro de gravidade estaba máis ben á dereita, aínda 
que isto non fose patente na publicación porque nela 
abundaban os artigos de fundamentación da nación 
galega, pero escaseaban os propiamente políticos. 
Pero si é evidente se temos en conta a obra toda e a 
traxectoria dos membros dese grupo fundador. Agora 
ben, se incluimos na “xeneración” o conxunto de 
colaboradores da revista, a cousa queda moito máis 
equilibrada, pois nas súas páxinas aparecen sinaturas 
de todas as tendencias.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS

Xuntanza do Seminario de Estudos Galegos en Pontevedra, 1928
(Arquivo do Museo do Pobo Galego)

Cuberta da revista Nós realizada por Castelao
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No eido político, a opción común daquel nacio-
nalismo derivaba, por un lado, da afi rmación da 
Galicia-nación no relativo á súa emancipación como 
pobo e á defensa e promoción da súa identidade dife-
rencida, e polo outro, máis da ideoloxía democrática 
que da tradicionalista no que afectaba a defi nición 
do sistema político a establecer na Galicia futura. As 
discrepancias ideolóxicas só se manifestaron nos anos 
vinte no plano táctico, concretamente na política de 
alianzas, tensións ás que se sumaron nos anos trinta 
as relacionadas coa aceptación ou non do carácter 
laico, mesmo anticlerical, da II República.

As dimensións política e social do programa 
común
Volvendo ao programa común, o obxectivo maior era 
transformar o Estado español centralista nunha fede-
ración (con matices confederais) das nacións ibéricas, 
previo exercicio do seu dereito de autodeterminación, 
e na que debería entrar tamén Portugal. Neste federa-
lismo radical as nacións federadas, entre elas Galicia, 
conservarían a maior parte da súa soberanía orixina-
ria ideal cedendo á federación únicamente o impres-
cindible para a súa constitución e funcionamento, co 
que as únicas competencias federais serían as rela-
cións exteriores, as forzas armadas, os dereitos funda-
mentais, as comunicacións e confl itos entre as nacións 
federadas, a moeda e a regulación do funcionamento 
do mercado. Todo o demáis fi caría nas mans de cada 
nación. Ademais, a preservación e o desenvolvemen-
to da identidade nacional esixía unha galeguización 
completa da vida pública, isto é, a coofi cialidade da 
lingua galega, a promoción de todas as dimensións 
da cultura propia e un sistema político que, amén de 
democrático, estivese dominado por partidos políticos 
exclusivamente galegos.  

Por outra parte, convencidos de que o clientelismo 
e o parlamentarismo deturpado da Restauración eran 
alicerces maiores da opresión e o atraso de Galicia, 
avogaban tamén por unha democracia representa-
tiva auténtica, daquela inexistente, e con elementos 
de democracia directa. Democracia que traería a 
erradicación do caciquismo, da fraude electoral e dos 
profesionais da política. Esta mutación sistémica con-
levaría tamén a reforma das administracións públicas: 

supresión das deputacións provinciais (“niños de 
caciquismo”), substitución dos concellos rurais polas 
parroquias, plena autonomía municipal nos concellos 
urbanos e un funcionariado autóctono a todos os 
niveis.

Na dimensión social cómpre considerarmos 
dous aspectos: a posición dos membros de Nós, e do 
conxunto dos nacionalistas, na sociedade galega do 
momento; e as súas actitudes respecto das diferentes 
clases sociais. Hai xa anos que analicei polo miudo a 
estrutura socioprofesional da militancia nacionalista, 
na que hai unha clara diferencia entre a etapa das 
Irmandades (1916-1931) e na do Partido Galeguista 
(1932-1936). Na primeira etapa persiste a estrutura 
procedente do galeguismo decimonónico: moi escasa 
presenza da “burguesía” (6,2%) e das clases populares 
(10,2%) e maioría enorme das clases medias (85,8%), 
e dentro destas claro predominio dos profesionais 
liberais (25,6%) e dos profesores, artistas e escritores 
(22,6%) sobre comerciantes e pequenos empresarios 
(16,2%). 

Na segunda etapa, ao fío dun gran e rápido crece-
mento cuantitativo, prodúcese un cambio radical dos 
pesos relativos pola incorporación de nutridos con-
tinxentes de labregos, até entón ausentes, que chegan 
ao 28,7% do total, e incrementos signifi cativos dos 
pequenos números de partida de autónomos, obreiros 
e empregados, fenómenos que elevan o conxunto 
das clases populares a un 61,0 %. Naturalmente, isto 
fai decrecer moito as porcentaxes dos demáis grupos 

O mapa ideolóxico das Irmandades da 
Fala e do Partido Galeguista non era 
uniforme. Amosaba un tronco común, 
imprescindible para a existencia do 
nacionalismo como tal, pero conectadas a 
ese tronco común había pólas ideolóxicas 
moi diferentes que inspiraban modelos 
tamén distintos de sociedade, economía, 
valores e sistema político para esa nación 
soberana que todos arelaban. 
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aínda que medren en termos absolutos. Porén, esta 
evolución non ten consecuencias na orixe social do 
reducido grupo de dirixentes, publicistas e ideólogos, 
que segue a ser a de sempre, con algunhas excepcións 
moi contadas como as de Ramón Suáez Picallo e 
Xan Xesús González que en todo caso non forman 
parte dos círculos de Nós. 

Máis interés ten o segundo aspecto: as orienta-
cións sociais que pretenden dar á política nacionalista. 
Orientacións que, igual que acontecía coas ideoloxías, 
eran en parte comúns e en parte diverxentes. As co-
múns eran basicamente tres. A primeira procuraba que 
o nacionalismo fose o guieiro político do campesiñado, 
e por tres motivos: o ideolóxico (pensaban que ese sec-
tor da sociedade fora e seguía a ser o depositario por 
excelencia das esencias nacionais), o social (constituía 
daquela a maioría da socieda e, segundo eles, debía 
continuar así no futuro) e o táctico (o agrarismo era 
daquela o movemento social máis importante, co que o 
seu aliñamento co nacionalismo daría a este unha for-
za superior a de calquera outro partido de oposición). 
Se ben foron relativamente frecuentes as colaboracións 
entre irmandiños e sociedades agrarias na prensa 
e nos mítins, e mesmo houbo unha converxencia 
transitoria, máis retórica que real, entre a Irmandade 
Nazonalista Galega e o agrarismo de Basilio Álvarez, 
ao cabo o obxectivo buscado non se conseguiu antes de 
1923. Con todo, nos anos trinta o Partido Galeguista 
recolleu algo do sementado antes e incorporou un bó 
continxente de labregos, ás veces sociedades agrarias 
enteiras.

A segunda orientación común era a expansión 
polas clases medias, para eles berce case exclusivo 
dos dirixentes da nación, pois todos profesaban unha 

Portada de A Nosa Terra, Ideario das Irmandades da Fala (1925) 
(Arquivo da RAG)

Manifesto da Asamblea das Irmandades da Fala en Lugo 
(Arquivo do Museo do Pobo Galego)

ou outra variante dun elitismo moi extendido en-
tón entre partidos e intelectuais non obreiros. Neste 
eido, houbo resultados apreciables, sobre todo nos 
anos trinta, pero modestos. E a terceira orientación 
era, en imitación do modelo catalán, o desexo de 
nacionalizar a burguesía e a Igrexa. Aquí o balance 
foi mínimo, un puñado de cregos y algún que outro 
empresario importante que, ou ben era xa galeguista 
como a familia Peinador, ou ben axudaba con publi-
cidade e tiña o xesto de erguer a bandeira galega na 
súa nova sede como os donos do Banco Pastor. Pouca 
cousa. De aquí a lamentación de Otero Pedrayo en 
1930 nunha carta a Ramón Villar Ponte: "¡Si tivera-
mos un vulgar millonario con nosco!".

Capítulo aparte merece as actitudes respecto das 
clases traballadores urbanas. Aquí as discrepancias 

Convencidos de que o clientelismo 
e o parlamentarismo deturpado da 
Restauración eran alicerces maiores 
da opresión e o atraso de Galicia, 
avogaban tamén por unha democracia 
representativa auténtica, daquela 
inexistente, e con elementos de 
democracia directa, que traería a 
erradicación do caciquismo, da fraude 
electoral e dos profesionais da política.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS



50

cu
lt

ur
a

 nº 283 | decembro 20 | TEMPOS NOVOS

50

 nº 283 | decembro 20 | TEMPOS NOVOS
es

pe
ci

al
 n

ós

son obvias. Os demócratas intentan nos primei-
ros tempos establecer unha alianza co movemento 
obreiro e mesmo un reparto de funcións. Tal fan Lois 
Porteiro en Santiago e Antón Villar Ponte en Ferrol. 
Pero, fóra da incorporación dun ou dous traballado-
res nalgunha Irmandade, fracasan, o que dá paso a 
un distanciamento total (por exemplo, A Nosa Terra
nin menciona a folga xeral de 1917) atenuado nos 
anos trinta coa introdución de reformas sociais no 
programa do PG e a atracción dun pequeño número 
de obreiros. E o que nos demócratas era apertura non 
correspondida, na dereita nacionalista era hostilida-
de sen fendas cara os traballadores urbanos. Unha 
hostilidade case sempre silenciada en público por 
conveniencia pero moi viva en privado, como ese 
brutal exabrupto de Risco en carta a Losada Dié-
guez: “Xa sabes que a min os obreiros danme noxo”. 
E isto tanto polo abismo ideolóxico que os separaba 
de  marxismo e anarquismo, como porque o desen-
volvemento da clase obreira (e do gran capitalismo 
industrial) implicaban unha sociedade e uns valores 
incompatibles cos que eles querían conservar.

O que sigue vixente e o que se perdeu de Nós
Que segue vixente hoxe de todo o anterior? Non 
tanto como parece dar a entender o xustifi cado ruido 
conmemorativo. Xustifi cado porque ninguén pode 
negar a importancia do seu legado. Pero, cun século 
de rápida evolución polo medio —incluídas unha 
Guerra Civil, catro décadas de ditadura, unha Segun-
da Restauración e a entrada na Unión Europea— a 
sociedade, a economía, a política e as mentalidades 
da Galicia actual son hoxe moi diferentes, e tamén 
ten que selo o seu nacionalismo. No plano ideolóxi-
co, a gran mutación deste último iníciase nos anos 
sesenta: desaparece o tradicionalismo católico e 
atrófi ase o liberalismo democrático perante a irrup-
ción das variantes socialdemócrata e marxista-leni-
nista do marxismo, para chegar na actualidade ao 
claro predominio dunha esquerda democrática non 
revolucionaria pero si vocacionalmente anticapitalista 
e profundamente transformadora no socioeconómico. 
En consecuencia, a orientación social pasa a centrarse 
no conxunto dos traballadores, nunha sociedade hoxe 
máis industrializada e sobre todo terciarizada. 

No plano político, malia a consecución dunha de-
mocracia representativa imperfecta e dunha autono-
mía limitada, é onde segue máis vixente o discurso da 
xeración Nós. En primeiro lugar porque fi ca en pé o seu 
elemento central: Galicia é unha nación no sentido 
político moderno. Nación, ademáis, hoxe máis asu-
mida socialmente aínda que non o sexa pola maioría. 
En segundo lugar, porque non se alcanzaron aínda os 
obxectivos maiores que derivan dese elemento e que 
xa se estableceron hai cen anos: o exercicio do dereito 
de autodeterminación, a construción conseguinte dun 
Estado federado de verdade, sexa no ámbito ibérico 
sexa no da Unión Europea, a galeguización plena da 
vida pública e cultural de Galicia e o predominio das 
forzas políticas propias. Nada menos.

Así que a mellor homenaxe que cabe facerlle á 
xeración Nós é desbotar o que fi cou caduco e cultivar o 
que segue vivo, que non é pouco.

Cun século de rápida evolución polo 
medio —incluídas unha Guerra Civil, 
catro décadas de ditadura, unha Segunda 
Restauración e a entrada na Unión 
Europea— a sociedade, a economía, a 
política e as mentalidades da Galicia 
actual son hoxe moi diferentes, e tamén 
ten que selo o seu nacionalismo.

Fundación do Partido Galeguista
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Se botamos unha ollada global, sintética, 
ao movemento cultural encarnado polo 
(grupo, movemento, xeración) Nós, po-
demos recoñecer o seu papel indiscutible 
na elaboración das ideas básicas e máis 
estendidas que informan o “ser galego”. 

Pero a percepción de tal condición prodúcese a través 
dun longo percorrido, con  achegas variadas e proce-
sos diversos que as mentes máis lúcidas e  críticas de
Nós recollen, peneiran e reelaboran. Os autores de Nós
déronlle forma, en boa medida, ao molde do que saíu a 
conciencia colectiva herdada e partillada como un pa-
trimonio identitario que nos asemella e que xestionamos 
de maneira irregular e discontinua.

Celebramos o centenario de Nós (1920), pero o labor 
intelectual e crítico recollido e divulgado no seu Boletín 
cultural percorreu un traxecto de tres lustros, achegando 
as sinaturas e colaboracións artísticas de máis de 150 
persoas. A dimensión cultural desta empresa é indiso-
ciable da vida política do nacionalismo galego, verte-

brada a través das Irmandades da Fala e cunha densa, 
complexa e problemática traxectoria ata os tempos do 
Partido Galeguista e da República española. Igualmen-
te inseparable do labor de Nós é a creación (1923) do 
Seminario de Estudos Galegos (SEG), o aditamento 
científi co e académico do cobizoso proxecto cultural do 
galeguismo do primeiro terzo do século XX. Todo isto, 
tanto o estritamente político como o cultural mesmo, 
foi violentamente esmagado polo alzamento militar de 
1936.

Cómpre, porén, ao menos desde a parcela cultural, 
examinar no seu conxunto as achegas do proxecto Nós
nos seus quince anos de acción e refl exión, sen esquecer 
que as grandes concepcións e as análises conseguintes 
foron o froito da complicidade intelectual e científi ca 
entre o escrito no Boletín mensual da Cultura Galega e as 
monografías e traballos saídos do SEG. 

A Galicia observada, analizada, descrita, debatida e 
sintetizada polas mentes de Nós mudou ata o esvaece-
mento, dando entrada a unha sociedade ben diferente 
que demanda novas e sucesivas análises e reiterpreta-
cións. A identidade colectiva da poboación galega non 
é susceptible dun encadre homoxeneizador e as diversi-
dades internas non responden xa, no plano cuantitativo 
e no cualitativo, ás estampas sociais, territoriais e morais 
difundidas nas páxinas de Nós. 

O suxeito histórico da identidade galega, encarnado 
nun campesiñado social e demografi camente maiorita-
rio, non pode soportar hoxe esa pesada carga simbólica, 
porque toda a sociedade mudou e o suxeito histórico 

Nós, a 
identidade 
colectiva
Texto Xosé C. Sierra Rodríguez  

Xeira do Deza, organizada polo Seminario de Estudos Galegos 
(Arquivo do Museo do Pobo Galego)
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A cabeceira Nós, en boa parte e 
independentemente das contradicións 
e diferenzas ideolóxicas, políticas ou 
estéticas entre os seus colaboradores, 
foi un laboratorio de ideas a prol dunha 
ética colectiva. Nesa perspectiva agroma, 
trala conmemoración do seu centenario, 
o exemplo nacional dun programa 
compartido.
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obxectivado nos textos de Nós constitúe actualmente 
unha realidade case oculta, un xeito de reliquia social, 
ao tempo subordinada e periférica. Isto non supon 
esquecer, e tampouco desbotar, o capital de signifi ca-
dos que acobilla a tradición labrega. Moi ao contrario, 
supon reasumir, desde a perspectiva actual, os valores 
da lóxica campesiña capaz de se adaptar á dominación 
exterior da súa economía e de  ensaiar, sempre nunha 
posición subordinada, formas de resiliencia cultural para 
manter un capital simbólico refuxiado nas manifesta-
cións festivas, nas expresions diversas do folclore —cren-
zas populares, refraneiro, literatura oral— e no vínculo 
mantido con afouteza co patrimonio herdado. 

Distintas prácticas de agricultura a tempo parcial 
(ATP) constitúen unha maneira de reproducir o vínculo 
coas terras e lugares onde enraiza a xenealoxía da xente 
que non reside xa nas parroquias de orixe. Porén, o 
enxebrismo formulado polos guieiros de Nós e a lóxica 
do saudosismo abrollan como unha volta emocional que 
reactiva os sentidos de adscrición e pertenza, favorecen-
do a procura do sentido de comunidade, doadamente 
manifestado nas relacións de parentesco, veciñanza e 
amizade. 

Un fl ash back obrigado
Os diferentes científi cos sociais acordan a defi nición da 
Galicia actual como unha sociedade desagrarizada, que 
accede a esta situación pagando un custe moi elevado: 
transformacións aceleradas e moi acusadas na relación 
campo-cidade, e manifestos desequilibrios territoriais 
internos asociados a un envellecemento da poboación e 
ao abandono do rural. As imaxes dun pasado, que nos 
levan á primeira mitade do século XX, fi can difumina-
das nas bretemosas lembranzas de persoas que pasan 
xa dos setenta anos. Saudosos recordos e imaxinarios 
aínda presentes nas fotografías, nos relatos literarios, 
nas creacións plásticas e nalgúns soportes audiovisuais 
acreditan a certeza dos testemuños xeográfi cos, etno-
gráfi cos, históricos, literarios e artísticos que nos deixou 
a intelectualidade de Nós. Pero a Galicia retratada por 
Otero Pedrayo en Encol da Aldeia (1922) non existe xa 
como realidade comunitaria e tampouco voltará.

A cosmovisión de Nós nega presenzas innegables e 
abeira as cativas vilas e cidades dunha crecente Galicia 
urbana. Tamén a industria e o comercio, con represen-

tación manifesta nas cidades e nalgunhas cabeceiras 
de comarca, escurécese na mirada dos guieiros de Nós 
e semella agochada nas estampas descritas nos textos 
e nas imaxes plásticas. Pero a dimensión científi ca 
dos traballos monográfi cos do Seminario de Estudos 
Galegos (SEG) conleva que a cidade, falta de olladas 
idealizadoras, asome con forza relativa como acontece 
naquela obra maxistral titulada Parroquia de Velle (1936). 
Una construción idealizada, un pesimismo relativo e a 
procura dun proxecto colectivo son trazos observables 
no horizonte moral das mentes de Nós. 

Galicia foi ollada como unha tarefa comunitaria, 
refl exo das formas e prácticas descritas de xeito gaban-
cioso, a respecto da vida campesiña e mariñeira, polas 
plumas de Nós. Os desaxustes e os reaxustes derivados 
das mudanzas acontecidas de maneira acelerada e 
arrítmica na contemporaneidade recente non ofrecen 
unha comprensión doada e unha xestión sinxela. A 
riqueza obxectiva do país esixe a obxectivación dos seus 
elementos e a harmonización dos factores que faciliten 
o levantamento dunha identidade-proxecto. A cabeceira 
Nós, en boa parte e independentemente das contradi-
cións e diferenzas ideolóxicas, políticas ou estéticas entre 
os seus colaboradores, foi un laboratorio de ideas a prol 
dunha ética colectiva. Nesa perspectiva agroma, trala 
conmemoración do seu centenario, o exemplo nacional 
dun programa compartido.

Nós, o capital moral dun legado 
Como todo legado, o de Nós proporciona un feixe am-
plo e complexo de valores e signifi cados. Entre eles so-
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Fotografía grupal de Ferro Couselo, Cuevillas, Otero Pedrayo e outros 
diante dun taxi. (Fundación Penzol, dentro do Fondo Otero Pedrayo)

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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mos quen de escolmar imaxes e repertorios que facilitan 
o camiño nun presente cheo de incertezas en nun porvir 
que proxecta riba de nós riscos e desconfi anzas. O risco, 
como lectura de circunstancias e feitos non sempre 
domeables, foi formulado hai uns anos polo sociólogio 
prusiano Ulrich Beck, e as desconfi anzas, terreos areosos 
facilmente solubles, preocuparon ao inefable Zigmunt 
Bauman. A conciencia de comunidade, o acougo 
ofrecido pola calor trasmitida diante da existencia dun 
“eu colectivo”, partillado por xentes que poden sentir 
a dimensión motivadora da paisaxe, pode converter 
inefi caces actitudes reactivas ou de simple resistencia 
en proxectos de futuro. Como explica Manuel Castells, 
o capital identitario pode transformar os repertorios 
culturais herdados en sólidos proxectos, anteriormente 
enfocados como accións de mera resistencia ou como 
enunciados abeirados nos noiros da diferenciación.

O pensamento enunciado nas páxinas de Nós, 
seguidamente desenvolvido e concretado nos traballos 
de investigación do Seminario de Estudos Galegos, dá 
conta da vida comunitaria do medio rural e da interde-
pendencia entre os grupos domésticos e as redes veciñais 
da sociedade campesiña. A aldea mostra e reivindica o 
sentido de comunidade, que condiciona, institúe e repro-
duce as formas de cooperación e intercambio, resumi-
das nas estratexias de reciprocidade —axudas e contra 
axudas, xeiras e tornaxeiras- que establecen equilibrios 
e compensacións entre parentes e veciños mediante o 
intercambio de traballo, de servizos, de maquinaria ou 
de favores.

A disolución da sociedade campesiña, paralelamente 
aos procesos desagrarizadores doadamente descritos 
polos economistas, favorece paseniñamente o desarraigo 
entre a terra e os herdeiros. Historiadores, sociólogos, 
antropólogos e economistas teñen examinado e descrito 
a secuencia evolutiva do século XX, caracterizada por 
un proceso delongado que desemboca na desaparición 
do campesiñado, na expulsión do agro de grandes con-
tinxentes poboacionais reubicados en espazos urbanos, 
na desagrarización e, fi nalmente, na desertización gra-
dual do medio rural con centos de aldeas abandonadas.

Unha imaxe inimaxinable para os xeógrafos, histo-
riadores e etnógrafos de Nós e un proceso que disolve a 
estampa comunitaria idealizada nos seus textos e nas re-
presentacións das creacións artísticas que moralizaban, 
en pinturas e debuxos, unha estética da paisaxe.

Fronte a isto, a lembranza crítica de Nós ofrécenos 
unha lección moral e preséntanos un desafío social, cul-

tural e político. A lección atopámola na formulación e 
na asunción dun “ethos” colectivo, un marco que identi-
fi que a pertinencia de mobilizar un “nosoutros” actuan-
te, baseamento dun proxecto identitario de futuro. O 
desafío agroma na delimitación das eivas e necesidades 
que hoxe ten Galicia. As eivas: o desequilibrio territorial, 
o abandono perigoso do medio rural, o envellecemento 
da poboación e a carencia dun modelo urbano adecua-
do —excepción feita de casos doadamente encamiña-
dos— ás dimensións e parámetros sociodemográfi cos 
do país. As necesidades: o requilibrio campo-cidade, a 
refl exión obrigada para articular un I+D+I encaixado 
nas eivas sinaladas, o inserimento da identidade colecti-
va nun plano de relacións que enlace os bens culturais, 
a lingua e as industrias culturais nun marco de sinerxias 
recíprocas e a conformación dun foro de análise que 
examine e propoña fórmulas viables para as eivas e os 
desafíos indicados.

Unha das claves identitarias dos autores de Nós 
aludía ao Atlantismo, como mapa de conexións e de 
vínculos históricos e como horizonte para un encaixe 
futuro de Galicia. O Atlantismo constitúe hoxe un 
reto fundamental para Galicia desde unha perspectiva 
múltiple, económica, social e cultural. Neste escenario 
asoma hoxe a debatida conexión con Portugal, signi-
fi cativamente defendida polas autoridades lusas e non 
polas españolas, unha cuestión que non só actualiza a 
imaxe do Atlantismo reiterada en Nós, senón que enche 
de novos signifi cados o vencello establecido entre as 
intelectualidades galega e portuguesa nos textos de Nós e 
do Seminario de Estudos Galegos.

O pensamento enunciado nas páxinas 
de Nós, seguidamente desenvolvido e 
concretado nos traballos de investigación 
do Seminario de Estudos Galegos, dá 
conta da vida comunitaria do medio 
rural e da interdependencia entre os 
grupos domésticos e as redes veciñais da 
sociedade campesiña.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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NÓS E AS SÚAS CONTRADICIÓNS ARTÍSTICAS
Texto Antón Castro

Do modernismo 
á imposibilidade 
nacionalista dunha 
vangarda

Cando o pintor Álvaro Cebreiro e o 
poeta Manuel Antonio fi rmaron o 
Manifesto Mais alá, en 1922,  fi xéro-
no pensando en rachar coa esclerose 
tópica e monótona da creación literaria 
e artística galega desde unha posición 

crítica e radical enfrontada ao galeguismo  rutineiro 
da xeración precedente: “...Chegaremos a coidar 
sinón fracasado pol-o menos de remouta efi cacia 
o autual movemento rexurdente n-a Galicia si non 
se consegue un troque radical n-o aspeuto d´a nosa 
Literatura. Porque é pretender andar c´os pés atados 
o tratar de libertar-nos d´os trabamentos esternos sin 
facer denantes o mesmo co-a podredume interior”. 

En pleno marco de efervescencia nacionalista —ese 
ano foi o da Asamblea de Monforte, onde se disecionou a 
dobre vía política e culturalista, ésta abrazada polos pro-
tagonistas de Nós, de Risco a Castelao, de Otero Pedrayo 
a Losada Diéguez, entre moitos máis—, aqueles mozos 
lembrábanlle aos xeracionais que puxeran a andar 
había dous anos a prestixiosa revista que a súa visión da 
arte non era a axeitada, senón máis ben vella. Viñan a 
desmarcarse daquela xeración nacida arredor da década 
dos oitenta do século XIX, modernista, como sostiña 
sempre Carballo Calero, fronte á deles —nados perto de 
1900—, que aspiraba a cambiar a arte e a literatura con 
un ideario renovador e vangardista.  

“Con todo quedábamos a nós, os novecentistas, a misión de 
animar unha arte que fose a expresión do sentido da vida 
galega e das ideas  do noso tempo”

A.R. Castelao

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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Nós, endebedados coa herdanza decimonónica, 
que procedía de Murguía e o seu utópico celtismo 
romántico,  e os Novos, coxeracionais do 27 espa-
ñol. Un manifesto e un xeito de pensar que non lles 
pareceu nada ben aos Risco, Otero e Castelao, que 
nunca entenderon ese arrebato inicial de aqueles 
mozos. Paradoxos da vida: dous anos antes, en 1920, 
é Vicente Risco, nunha carta dirixida a un novísimo 
Manuel Antonio, o primeiro que lle fala das vangardas 
literarias e artísticas que tiñan o seu centro en Paris, 
recomendándolle os escritos de Apollinaire, Huidobro, 
Dadá e os principais ismos, con precisas acotacións 
críticas, desde o unanimismo ao cubismo, pasando 
polo creacionismo, o ultraísmo, o futurismo, etc. 

En termos de renovación, aínda é máis curioso 
que o pensamento máis incidente na conservadora
vangarda dos Novos ou Renovadores da arte galega, que 
tivo o seu clímax entre 1925 e 1936, foi o dun exquisi-
to modernista, moderado e admirador da Revolución 
de Outubro e dos seus logros estético-sociais: Alfonso 
R. Castelao. E iso, porque a mente máis privilexia-
da daquel núcleo de Nós, Risco, disidiu de calquer 
modelo vangardista para Galicia, cando como un 
Pablo de Tarso sufriu a partir de 1918-1920 (dese ano 
é a súa Teoría do nacionalismo galego), a súa dogmática 
conversión a un nacionalismo racial e supremacista, 
que consideraba “a indiscutible superioridade da raza 
galega sobre as razas morenas euroafricanas de Ibe-
ria” (Nós, 3, 5) e comezou a crer que “non debíamos 
aspirar a cosmopolizar Galicia, senón a galeguizar o 
mundo”. 

Así, pois, a aspiración de Risco a nacionalizar a 
arte sería a morte da esperanza para que naquel pri-
meiro terzo de século vangardista no ámbito interna-
cional Galicia tivese un gran teórico e o mellor guía 
artístico, que dera mostras desde moi cedo de coñecer 
a Pablo Picasso e a Paul Cezanne, a Kasimir Male-
vich e a Francis Picabia ou Tristan Tzara e o futuris-

mo italiano, por exemplo. O camiño para a misión 
estética, profundamente conservadora e ideoloxizada 
de Castelao quedaba libre para arengar aos novos, tí-
midos e respetuosos vanguardistas galegos (os Maside, 
Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane, Torres, Fernández 
Mazas…), freados na súa linguaxe —pouco arriscada 
e nada experimental— polo furor nacionalista do 
rianxeiro. A dimensión teórica e a formación estética, 
no terreo das artes visuais, dos coxeracionais gale-
gos dos Novos —de Blanco-Amor a Cunqueiro e ao 
mesmo Maside, que tamén escribía— nunca chegaría 
á altura de Risco, polo menos naqueles anos que pre-
cederon á Guerra Civil do 36. A todo isto dediqueille 
unha tese de doutoramento fai máis de trinta anos, 
Arte e nacionalismo, da cal unha síntese foi publicada en 
1992 por Edicións do Castro. 

A revista Nós e a Galicia artística da época
Se o ideario da Xeración Nós foi decisivo na Galicia dos 
anos vinte e trinta do século XX e a súa revista unha 
aportación considerable —un redescubrimento das 
raíces, da antropoloxía, da etnografía, do folklore, da 
arqueoloxía ou da historia deste Noroeste—, respecto 
da arte a súa visión non pasou de ser conservadora 
e mantedora dun estatus modernista ou costumista. 
Non se atoparán nas súas páxinas —repito, agás no 
primeiro Risco, pero en La Centuria e noutras publica-
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Alfonso R. Castelao: viñeta de Galicia, 25 de maio, 1925. 
Un extraordinario debuxante que poñe a arte ao servicio 
do compromiso político.

Se o ideario da Xeración Nós foi decisivo 
na Galicia dos anos 20 e 30 do século 
XX, e a súa revista unha aportación 
considerable —un redescubrimento das 
raíces, da antropoloxía, da etnografía, do 
folklore, da arqueoloxía ou da historia 
deste Noroeste—, respecto da arte a súa 
visión non pasou de ser conservadora e 
mantedora dun estatus modernista ou 
costumista.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS



56

 nº 283 | decembro 20 | TEMPOS NOVOS

56

 nº 283 | decembro 20 | TEMPOS NOVOS

Manuel Colmeiro: Campesinas, 1930. 60x73 cm. Óleo s./ 
lenzo. Colmeiro foi o único artista Renovador da vangarda 
histórica galega, ao que a revista Nós dedicoulle un artigo 
nos seus 16 anos de existencia.
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cións— os textos sobre as experiencias artísticas van-
gardistas que poderíamos ver en Alfar —nada tamén 
en 1920, que contou coa colaboración dos teóricos 
franceses do ultraísmo e do surrealismo e mesmo dos 
Picasso, Barradas, Masson, Chirico, Cassou, D´Ors, 
Jarnés, Bretón, Giménez Caballero…e chegou a pu-
blicar o Manifesto da Sociedade de Artistas Ibéricos (1925), 
auténtico bautismo de sangue dunha vangarda espa-
ñola que tentaba incorporarse ao circuíto interna-
cional da arte—; nin as opcións novísimas de revistas 
españolas como Cosmópolis, cos artigos de Cansinos 
Assens ou Guillermo de Torres e o ultraísmo—, Grecia
ou Ultra, cuxos colaboradores serán a miúdo os mes-
mos que os da devandita publicación coruñesa.

A revista Nós estaba moito máis interesada nese 
“necesario” descubrimento de Galicia e na propia 
recuperación normalizada da lingua, polo que a con-
temporaneidade máis “actual” nos dominios artístico 
e literario só se fi ltraba en relación ao “problema” 
do país que se intentaba dar a coñecer. Deste xeito, a 
liña editorial estaba máis interesada en actualizar o 
coñecemento da literatura irlandesa e a referencia de 
Irlanda como modelo admirado polos Otero Pedrayo, 
Risco, Cabanillas, Castelao, Cuevillas ou Losada Dié-
guez, que vían aquel país como un espello histórico, 
político e xeográfi co no que puidese refl exarse o noso. 
O centro do paradigma era obviamente o naciona-
lismo irlandés, o mesmo que lle permitiu acadar a 
independencia, que os xeracionais de Nós aspiraban 
obtela cando menos no terreo cultural, enarborando, 
ao xeito deles, un celtismo diferenciador. 

A cultura galega neste primeiro cuarto de século 
XX aparecería perfi lada, sen dúbida, polos devanditos 
intelectuais de Nós, que foron os que determinaron 
o destino do seu “rexurdimento”, tal como sostén 
Ramón Piñeiro, rexurdir impulsado previamente 
segundo este último polos Precursores celtistas do século 
precedente (Grial, 59, 8). Cunha formación europeísta 
decimonónica de base francesa, alemá e inglesa funda-
mentalmente, introducíronse no problema de Galicia 
desde a óptica desa distancia, e puideron descubrir 
que o seu país era “unha unidade orixinal dentro do 
conxunto cultural europeo e non un simple espello 
provinciano das ideas vixentes en París, Munich, Lon-
dres ou Berlín”. Esta afi rmación de Piñeiro (Ibidem, p. 

8) concorda coa fi losofía da Xeración, cando menos no 
rexeitamento doutra actualidade ou vangarda que non 
perturbase a súa vontade nacionalista ou galeguista. 

Non é difícil prever os seus efectos no caso dunha 
Galicia artística que se pechará en aras desta defensa 
exclusiva do propio. Con eles a vangarda artística non 
tivo a mínima opción e o seu movemento de reacción 
contra calquera novidade —a pesares da súa ostenta-
ción de europeísmo intelectual que, se se analiza en 
profundidade, resulta ás veces epidérmico e snob— 
que procedía de Europa, unicamente se explica en 
función do nacionalismo hermético e endogámico 
que propoñían como modelo creativo.

Eles confundiron a apertura aos exemplos forá-
neos co que denominaban “mimetismo”. A partir 

O oportunismo dun Risco xa maduro —a 
punto de cumprir 50 anos— permitíalle 
retomar a rebeldía da xeración seguinte, 
a de Dieste, Manuel Antonio, Cunqueiro, 
Colmeiro, Laxeiro, etc., para asumila 
como algo propio, ou quizá para liberar 
a conciencia antivangardista que 
caracterizou aos seus coxeracionais.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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de aí, a razón para erradicar a foraneidade co 
que esta implicaba de idea vangardista. Por isto é 
cuestionable a crenza que defendían certos críticos, 
como Salvador Lorenzana, de que os intelectuais de 
Nós simultanearon “o amor das cousas da terra cos 
degaros de horizontes europeos e universais” (Grial, 
52, 145). De ser así, produciríase dun xeito excesiva-
mente ecléctico, e con modelos europeos que xa non 
estaban en boga.

Nun particular manifesto posterior, Nos, os inadap-
tados (1933), Vicente Risco, protagonista máximo do 
grupo xeracional, trata de facer un balance salvífi co, 
unha lectura que pouco coincide cos logros aperturis-
tas da súa proposta cultural: “inadaptados, insatisfeitos, 
inimigos da realidade diaria...De aí a conciencia da 
arte como evasión” (...) “Non fuxiamos do medio rural, 
senón do medio social que nos rodeaba”. Pero con 
todo, gran parte da obra daquela xeración está impreg-
nada de localismo cotiá, de realidade política palpable, 
dun nacionalismo que provocará a intrascendencia da 
arte. As contradicións defi nen a súa busca do exótico: 
“Non eran internacionalistas nin cosmopolitas. Inter-
nacionalismo, cosmopolitismo, desaparición de frontei-

ras, fraternidade universal, eran ideas que pertencían 
á bagaxe dos outros, aos fi listeos(...)”. O oportunismo 
dun Risco xa maduro —a punto de cumprir 50 anos— 
permitíalle retomar a rebeldía da xeración seguinte, 
a de Dieste, Manuel Antonio, Cunqueiro, Colmeiro, 
Laxeiro, etc., para asumila como algo propio, ou quizá 
para liberar a conciencia antivangardista que caracte-
rizou aos seus coxeracionais. Oportunismo teórico que 
nunca a Xeración Nós poido materializar, dun xeito ope-
rativo, no terreo da literatura e das artes visuais e que 
chega a eludirse con evasións retóricas cando Risco di 
que respecto a Europa eran orientalistas e respecto a 

O panorama cultural galego do momento 
foi revitalizado pola revista e o Grupo 
Nós, o cal constitúe un elo necesario para 
recoñecerse tamén na identidade de 
Galicia, se ben a súa concepción elitista e 
o seu posicionamento político, vertebrado 
en torno á Irmandade Nacionalista, 
impediron ampliar as fronteiras creativas 
máis alá  dos límites impostos pola 
propia ideoloxía.

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS

Alfonso R. Castelao: A tentación de Colombina, 1917. 
200x400 cm. Óleo s./ lenzo. O mellor cadro do Castelao 
artista modernista, sen os prexuicios ideolóxicos do 
nacionalismo.
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explica a falta de promoción de modelos aperturistas 
para Galicia da parte das súas elites máis convencidas. 

Excepto un pequeno ensaio do pintor Carlos 
Maside sobre o seu colega e Renovador —como el— 
Manuel Colmeiro, en 1934,  e outro anterior de 
Augusto Casas sobre Cándido Fernández Mazas, a 
sección artística da revista Nós sempre deixou de lado 
a actualidade, mesmo a más aberta e nova, no ámbito 
das artes visuais, que propoñía a xeración seguinte, 
é dicir, a dos Novos, que representaban os Souto, 
Laxeiro, Torres, Seoane, etc. Simplemente, como me 
confesaba Laxeiro, porque non crían neles nin na súa 
linguaxe diferente, que se afastaba do costumismo 
que exaltaba o celtismo identitario que defendía o 
núcleo forte de Nós. Incluso os artigos que Castelao 
publica sobre o cubismo en 1922 non son máis que 
a emenda de un erro persoal de incomprensión —e 
falta de respecto— deste movemento cando escribe 
sobre el no seu Diario despois da súa estancia en París, 
en 1921 (Vid. Antón Castro, Introdución, vol. V. 
Obras/Castelao, Galaxia, 2000). 

Porén, hai que facer constar, en honor á verdade, 
que o panorama cultural galego do momento foi 
revitalizado pola revista e o Grupo Nós, o cal constitúe 
un elo necesario para recoñecerse tamén na identi-
dade de Galicia, se ben a súa concepción elitista e o 
seu posicionamento político, vertebrado en torno á 
Irmandade Nacionalista, impediron ampliar as fronteiras 
creativas máis alá  dos límites impostos pola propia 
ideoloxía. 

Tanto o Seminario de Estudios Galegos, que comezaba 
unha investigación estruturalista do propio, como a 
revista Nós, aglutinaron aos intelectuais que entón 
tentaban facer unha nova Galicia: Bouza Brey, Blan-
co-Amor, Carballo Calero, Fole, Pimentel, Fernán-
dez del Riego, Tobío, Iglesia Alvariño, Cunqueiro, 
etc. Eran Os Novos, que nos albores dos anos vinte 
comezaban a debater cos Castelao, Otero Pedrayo, 
Risco, etc., modernistas. Fusión de dúas xeracións de 
críticos, creadores, historiadores, arqueólogos, etnó-
logos..., que a partir dos anos vinte ían diferenciarse 
polas súas posicións ante o feito cultural e, sobre todo, 
ante o feito artístico.
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España europeístas” (“Nós, os inadaptados” Nos, 115, 
115-123).

A literatura de Nós embébese nos canles clásicos 
do modernismo e o seu expoñente máis radical serían 
as “sagas célticas” de Ramón Cabanillas, o mesmo 
que a maior parte das opcións estéticas que irán pro-
poñendo ao longo dos anos, moi vencelladas a moti-
vacións que procuran no pasado. E a pesares do seu 
contestatarismo teórico foron incapaces de opoñer un 
modelo diferente ao que eles mesmos criticaron, o cal 
os vencella aínda máis a unha conciencia modernista, 
lonxe das vangardas.

Se confrontamos a situación particular da Galicia 
dos anos que precederon á Xeración Nós co contexto 
español, veremos que existe unha gran disociación 
coas opcións máis progresistas no terreo das artes 
visuais. Os de Nós estaban mesmo lonxe das propos-
tas do Novecentismo de Ortega ou de D´Ors, e incluso 
máis afastados do que Gómez de la Serna pode-
ría tramar no madrileño café Pombo ou nos seus 
propósitos vangardistas, coñecedor puntual de todos 
os ismos. E aínda que ámbolos dous modelos, Nós e 
Novecentistas, fosen europeístas, os galegos, que dicían 
loitar —como os españois— contra o casticismo (se-
gundo palabras de Risco, “...cando outros escritores 
modernistas, que pensábamos que estaban con nós 
comezaron co casticismo e cos clásicos, foron con-
denados por nós ao esquecemento e ao desprezo” 
(Nos, os inadaptados, cit.), na práctica apoiaron, ante a 
ausencia doutra alternativa, unha estrutura artística 
formalista, tópica e enxebrista, que teoricamente 
condenaban.

Os artigos de arte publicados pola revista Nós
constitúen un claro expoñente desas contradicións 
entre a idea que se pretende (fuxir do casticismo) e os 
resultados fi nais, tal como se ve na pintura de Caste-
lao —digo neste xénero, onde foi tan casticista como 
Sotomayor, ao que criticaba, aínda que como debu-
xante e caricaturista fose xenial— e doutros coxeracio-
nais. Aínda que a tradución máis operativa de todo isto 
manifestaríase na xa aludida condena de todo intento 
vangardista, ou na súa negativa e incomprensión no 
momento en que aquel se estaba a producir, porque se 
mesmo fi guras como Risco posuían informacións pun-
tuais, nunca chegaron a tomalas en serio. Aspecto que 

ESPECIAL O QUE QUEDA DE NÓS
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A infl uencia decisiva de Castelao no territorio 
artístico
A pesar do europeísmo formativo da primeira xera-
ción —cos Castelao, Risco e compañía á fronte—, 
esta foi incapaz de incorporar a singularidade galega 
máis alá das súas propias fronteiras naturais e do 
topismo cando se trataba de analizar a produción 
artística. O seu refl exo na creación antes dos anos 
vinte e ata a Guerra Civil —en pleno período de 
submisión dunha parte da cultura e da arte galega 
a unha dolorosa actitude folclórica e costumista—, 
carente tamén dun proxecto colectivo, puxo en 
evidencia a incapacidade de Nós para integrarse en 
calquera proxecto de vangarda. Castelao e o seu 
poder omnímodo no territorio artístico e conceptual 
non o permitiron. Pero tampouco cando se consagran 
como a elite cultural do país foron capaces de superar 
os prexuízos que atenazaban á creación artística, 
porque defendían xa un estatus establecido como 
estética, reforzado pola visceralidade dun galeguismo 
e nacionalismo herméticos e impenetrables á hora de 
afrontar as novidades do circuíto internacional e das 
vangardas. A superación da literatura costumista e ru-
ral de Valladares, Álvarez, Novoa, Rodríguez López 
ou da lírica de Noriega era un paso lóxico —e nada 
complicado— en medio da eclosión dos anos vinte, 
pero o modelo de superación seguía ancorado tamén 
nun pasado que miraba máis ao XIX que ao século 
que se estaba a construír no seu primeiro cuarto: o 
século das vangardas históricas.

Mais cando alguén fala da arte ou da produción 
artística da Xeración Nó, dun xeito moi concreto, 
débese volver sempre, como tantas veces repetimos,  
a Castelao, punto de partida e  de chegada, tal vez 
o crítico e artista máis incidente no primeiro tercio 
do século XX en Galicia, que mesmo foi capaz de 
impoñerse aos rebeldes vintasetistas da xeración que 
capitalizaron os Novos ou Renovadores, aos que, como 
xa dixemos, condicionou estéticamente e aos que 
freou en ideais máis arriscados cun liderado cultural e 
político nunca discutido. 

O seu traballo artístico tivo unha dobre dimen-
sión: a teórica e a práctica. A el hai que recoñecerlle 
un mérito inigualable cando en 1925 soubo impo-
ñerlle ao Presidente da Deputación de Pontevedra, 

Daniel de la Sota, a posta en marcha das pensións 
artísticas máis xenerosas de España, que permitiron 
poñer en contacto, durante os anos anteriores á Gue-
rra Civil, aos mellores creadores da xeración seguinte 
—Torres, Colmeiro, Souto, Maside...— cos circuítos 
europeos e españois de vangarda. Pero o polígrafo 
rianxeiro tivo sempre moi clara a misión da arte, que 
tamizou cunha forte conciencia do papel da tradi-
ción galega, os valores autóctonos e unha actitude 
inquebrantable de compromiso coa realidade social e 
política que viviu. 

O seu mesianismo para liberar a arte galega do 
“sono da morte”, como el dicía, permitiulle afi rmar 
unha vontade de elixido: “... con todo quedábanos 
a nós, os galeguistas, a misión de animar unha arte 
que fose a expresión do sentido da vida galega e das 
ideas do noso tempo”. Galeguismo artístico signifi -
caba para el —como lembra na famosa conferencia 
do Día de Galicia de 1930, no García Barbón de Vigo 
(“O arte avanzado ó aparecer os galeguistas”)— com-
promiso de calquera manifestación plástica, función 
social, intelixibilidade popular, mensaxe fácil de ler e 
semiótica de contidos sinxelos para arengar á masa, 
que no subconsciente pesou moito nos Novos, que só 
alcanzan a romper os tópicos rexionalistas coas súas 
linguaxes expresionistas, moi suxeitas aos contidos, 
que delatan unha falla de risco e vontade experimen-
tal. Castelao foi o vixiante tácito daquel diminuído 
circuíto artístico ideoloxizado e, se o seu peso foi 
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O Castelao debuxante, viñetista, 
caricaturista, cartelista e gravador 
mostrará, en termos técnicos, fl ashes 
de xenialidade expresiva para facer o 
mellor retrato unamuniano daquel país 
que sentía e sufría cunha dor tan sincera 
como angustiosa, que lle permitía pasar 
do dramatismo dos seus clásicos álbumes 
de Guerra ao existencialismo dunha 
nova fi losofía escrita coas imaxes máis 
impactantes do seu humorismo.
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devastador a través dos seus escritos, nas publicacións 
periódicas e nas súas conferencias, tamén o foi no 
terreo da praxe cos seus dibuxos, viñetas e pintura. A 
súa posición ética non só ía condicionar o seu propio 
futuro artístico, senón tamén unha boa parte do dos 
devanditos Renovadores da xeración seguinte.

Unha liña divisionaria marca a súa transfor-
mación a partir de 1917, que nos fala dun pintor 
modernista correcto —Vid. A tentación de Colombina—, 
sen débedas co nacionalismo e si co laicismo neoro-
mántico e simbolista de Böcklin, poético, envolven-
te, grafi sta e planimétrico, expresionista, clásico e 
fl amenco, goyesco e renacentista...Eclecticismo por 
un bo camiño que troca polo novo ideario político, 
que subordina a súa pintura ao mesianismo do seu 
compromiso innegociable con Galicia. E, a pesar 
disto,  o  debuxante, viñetista, caricaturista, cartelista 
e gravador mostrará, en termos técnicos, fl ashes de 
xenialidade expresiva para facer o mellor retrato una-
muniano daquel país que sentía e sufría cunha dor 
tan sincera como angustiosa, que lle permitía pasar 
do dramatismo dos seus clásicos álbumes de Guerra 
ao existencialismo dunha nova fi losofía escrita coas 
imaxes máis impactantes do seu humorismo (“o hu-
morismo interpreta a vida dunha maneira sincera e 
forte, non só plástica, senón tamén ideolóxica”, dirá). 
Así, a Galicia que retrata nos seus monos ou viñetas 
e debuxos é a que refl icte a realidade vivida como 
oposición entre o mundo rural e o urbano, ricos e 
probes, opresores e oprimidos. Loita de clases da súa 
admiración pola Revolución rusa e a súa singular in-
terpretación dun marxismo máis práctico e cotiá que 
militante. Apelación á conciencia dun público sen 
límites culturais, creación dun mundo de preguntas 
que busca respostas no outro e a inquedanza moral 
dos espíritos aos que se dirixía. 

  Castelao, como suprema expresión artística de 
Nós é a imaxe contraditoria dos demos que amorda-
zaron a aquela xeración que exemplifi ca. Para el a 
arte é ante todo un relato, nunca unha experiencia 
de linguaxe. Este debería subordinarse sempre ao que, 
xamais ao como. Hai quen di que só poderemos atopar 

ao artista no como, por iso nunca soubo entender a 
Picasso. 

Porén, non debemos esquecer que a Xeración Nós
non é só a que estivo vencellada a aquela prestixiosa 
revista nada en Ourense en 1920 e tivo unha azarosa 
vida de dezaseis anos. Tamén é a dun amplo arco de 
artistas sometidos esencialmente ao marco do rexio-
nalismo estético, tinguido de sentimentos tan eclécti-
cos como as súas referencias puntuais, anacrónicas ás 
veces, actuais outras, bebedoras de impresionismos, 
realismos, naturalismos, modernismos, neoroman-
ticismos, simbolismos, orientalismos, costumismos, 
etnografía e paisaxismo..., pero tamén da liberdade 
de non sentirse amarrados a unha ideoloxía militante. 
Por aí navegaron marabillosos artistas que sentiron 
Galicia á súa maneira, e defi niron un primeiro terzo 
de século estético con máis débedas emocionais que 
políticas e sen apriorismos culturais. Quen non lem-
bra a Francisco Lloréns, José Seijo Rubio, Imeldo Co-
rral, Felipe Bello Piñeiro, Manuel Abelenda, Antonio 
Fernández, Fernando Álvarez de Sotomayor, Carlos 
Sobrino, Juan Luis López, Jesús Corredoira, Germán 
Taibo, Federico Ribas, Máximo Ramos, Manuel Bu-
jados, Camilo Díaz...Tamén eles son Xeración Nós.

Alfonso R. Castelao: Cartel para a defensa do Estatuto, 1936
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Ninguén podería maxinar que 
nestes tempos de inimaxinables 
avances tecnolóxicos estariamos 
nunha situación de pandemia 
semellante á do ano 1918, cando 
Antón Losada e Vicente Risco 

viron a luz do nacionalismo galego. Eran só dous 
anos antes da creación da revista Nós, que deu nome 
a unha Xeración tan importante para a cultura e a 
literatura galegas. Tempos Novos, herdeira do mesmo 
espírito, súmase ás celebracións do centenario da pu-
blicación con este número extraordinario. Aínda que 
pouco resta xa por dicir sobre a época e o signifi cado 
de Nós na cultura galega, darei unhas pinceladas á súa 
xestación e á literatura nas súas páxinas.

A revista Nós nace cando as Irmandades da Fala 
(IF) e A Nosa Terra (ANT) levaban catro anos de 
intenso traballo por sacar a Galicia do atraso cultural 
e económico, e conseguir que o galego se utilizase 
en todos os ámbitos sociais. Nese tempo, Vicente 
Risco “peregrinaba a través de varias cosmogonías” 
evitando os movementos gregarios, ata que, atraído 
polo nacionalismo, en 1918 se integra nas Irmanda-
des para traballar por ese ideario. Sen abandonar o 
seu talante individualista e clasista («ser diferente é ser 
existente»), convértese non só nun militante senón no 
teórico e animador do nacionalismo galego. A teoría 
do celtismo acáelle ben para asentar as bases da 
identidade da Terra galega. Xa en xullo de 1918, no 

A litera-
tura que 
proxectou 
Nós
Texto Camiño Noia Campos

número 61 de ANT, publica o primeiro artigo sobre 
a «Teoría do nazonalismo galego», ó que lle seguirán 
varios máis. No voceiro das IF Risco botou a semente 
da que nace a revista Nós. Ambas publicacións xorden 
como proxectos de institucionalización do naciona-
lismo, na política e na cultura en xeral, e desde elas 
artéllase o seu ideario, facéndoo extensivo a outros 
xornais daquela etapa, como El Pueblo Gallego, La Con-
cordia, e mesmo Faro de Vigo e La Voz de Galicia.

O intelectual galeguista de fondas conviccións 
relixiosas e conservadoras sustenta na Terra, na raza 
e na lingua a súa concepción da nación en longos tex-
tos que superan as páxinas dun artigo sen acadar as 
dun libro. Precisa dun medio cunha liña máis erudita 
onde publicalos e dar cabida a outras disciplinas que 
non se trataban en ANT: a etnografía, o folclore, a 
prehistoria e a arqueoloxía. Esa necesidade, á parte 
doutras razóns, así como a posibilidade de dirixir el 

Foto de grupo (Arquivo RAG)

A revista Nós nace cando as Irmandades 
da Fala (IF) e A Nosa Terra (ANT) levaban 
catro anos de intenso traballo por sacar 
a Galicia do atraso cultural e económico, 
e conseguir que o galego se utilizase en 
todos os ámbitos sociais.
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a publicación, debérono animar a emprender unha 
tarefa tan traballosa como é manter unha publicación 
periódica. Acompañado dos amigos Otero, Cuevi-
llas e Antón Lousada, nunha xuntanza  no Méndez 
Núñez de Pontevedra, reúne os galeguistas da vila, 
onde Castelao, segundo di Xerardo Álvarez facía as 
contas sobre a viabilidade económica do proxecto. 
A teima de Risco é fi rme, e a revista bota a andar o 
trinta de outubro de 1920 cunha capa moi austera 
e unha restra de anuncios de empresas ourensás coa 
tarifa de prezos. 

Os traballos para manter a publicación deberon 
sen inmensos e os gastos demasiados para as eco-
nomías dos fundadores. O grupo constituído como 
sociedade tira cara adiante, e un ano despois de 
comezar a publicación, saen no n.º 7 doce estatutos 
moi simples baixo o epígrafe «A sociedá Nós» que só 
ocupan media páxina, numerados e seleccionados 
entre o 1 e o 24; tratan da constitución, do obxecto 
e do capital da sociedade. Non hai introdución que 
explique a razón de presentalos así. O que resulta es-
traño ademais de que só se publiquen doce dos vinte 
e catro puntos estatutarios. 

A partir do número 10, o do 20 de abril de 1922, 
Nós sae coa capa deseñada por Castelao, un deseño 
que se converte nun símbolo daquela etapa. A esa al-
tura, a revista pode considerarse consolidada, e capaz 
de seguir adiante.

Os contidos literarios de Nós
Deseñada a xénese de Nós, comentarei algúns aspec-
tos da literatura que hai nas súas páxinas. Na sección 
«Os homes, os feitos, as verbas», a revista ourensá 
continuou e reforzou o labor de ANT na publicidade 
de libros. Coméntanse obras e autores, e dáse noticia 
dos libros e revistas que se publican en galego meses 
antes. A cita do libro adoita ir acompañada dunha 
breve recensión, case sempre eloxiosa, mesmo daque-
les libros que xa apareceran en ANT. E sumando os 
artigos sobre temas literarios, ós contos, ás poesías e 
ás pezas de teatro, incluídas as traducións, é o aparta-
do máis numeroso da revista. 

Otero é o autor cun maior número de textos 
narrativos, artigos e a famosa tradución de textos 
do Ulyses de Joyce; a moita distancia del, aparecen 

outros escritores con un ou dous contos e fragmentos 
narrativos. Como autores de teatro salienta Álvaro 
Mª de las Casas con catro pezas, e, sobre todo, a tra-
dución de «Cathleen ni Hoolihan» de Yeats, atribuída 
a Vilar Ponte, mais vertida do irlandés por Plácido 
Castro. Nós dálles acollida a un bo número de poesías 
de vellos e novos poetas. Entre os que se poden con-
siderar innovadores están Blanco Amor, Bouza Brey, 
Carballo Calero, Iglesia Alvariño, López Abente, Eu-
genio Montes e Cunquerio, estes últimos só con dous 
poemas. Non aparece, en cambio, Manuel Antonio, 
que practicaba unha estética máis vangardista, oposta 
á defendida por Risco.

Entre os poetas vivos, o máis enxalzado é Caba-
nillas como representante do nacionalismo, a quen 
Risco fai partícipe do seu ideario político e reivindica 
os seus primeiros poemarios. Ten oito poemas na 
revista con títulos tan signifi cativos como «Irlanda» 
ou «A espada Escalibor».

Entre os poetas vivos, o máis enxalzado 
é Cabanillas como representante do 
nacionalismo, a quen Risco fai partícipe 
do seu ideario político e reivindica os 
seus primeiros poemarios. Ten oito 
poemas na revista con títulos tan 
signifi cativos como «Irlanda» ou «A 
espada Escalibor».
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En canto ós poetas do Rexurdimento, non hai 
poesías de Rosalía, mais aparece en artigos identifi -
cada coa paisaxe e o sentir de Galicia, como a “santa 
poeta da Terra”. De Curros publícase  a versión 
italiana de «Cántiga» de Guido Batelli, en cambio 
saliéntase a súa faceta de militante, a  «dun verdadei-
ro apóstolo laico cuia lira cantou e defendeu sempre 
a liberdade humana, ende ben a galega», en palabras 
de Otero, comparable a Victor Hugo. Saen cinco 
poemas de Pondal no n.º 134 dedicado ó centenario 
do seu nacemento, presentándoo como o poeta épico 
da raza celta; aspecto no que afondarán os tres arti-
gos que os acompañan, comparándoo un deles con 
Camoens. E a estes tres súmase Lamas Carvajal, rei-
vindicado por «cantar a Terra con férvedo acento». 

Arriba, fotografía de Castelao. Abaixo, Vicente Risco.

es
pe

ci
al

 n
ós

O froito son hoxe as numerosas 
individualidades de poetas, prosistas, 
tradutores,  xente do teatro e do cine...
Pero no colectivo vaise perdendo a 
lingua.  Faltan continuadores no espírito 
de tarefa común, no entusiasmo e na 
xenerosidade daqueles homes que 
fi xeron Nós. 

Perdeuse o alento a prol dun traballo colectivo
Nós, que nace como publicación ideada de xeito indi-
vidual como vehículo da teoría que sustenta a nación, 
convértese ós poucos anos nun traballo colectivo de 
homes xenerosos, entusiastas na recuperación da 
lingua e da tradición galegas, cando establece unha 
relación directa co Seminario de Estudos Galegos e 
publica traballos de investigación do seminario. Nós
divulgou investigacións en materias que eran daquela 
pioneiras en Galicia, foi publicista do libro en galego 
e deixou establecido o canon no campo literario 
galego. Como dixo Risco do grupo, “foi un Nós (es-
cola, capela ou cenáculo) identifi cado no pensar e no 
facer”.

No centenario do nacemento daquel gran acon-
tecemento estase recollendo en Galicia o esforzo 

dos anos oitenta: a lei de normalización lingüística, 
as novas editoriais e os premios literarios, os cursos 
pedagóxicos e novas revistas, asociacións culturais, 
de libreiros, de tradutores, de editores... O froito son 
as numerosas individualidades de poetas, prosistas, 
tradutores,  xente do teatro e do cine, mesmo con 
premios nacionais. Pero no colectivo vaise perdendo 
a lingua, as crianzas xa non falan galego, e os adultos 
cada día menos. Faltan continuadores no espírito 
de tarefa común, no entusiasmo e na xenerosidade 
daqueles homes que fi xeron Nós. 
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Castelao deseñou ʻNosʼ con tento, 
quizais non albiscou o alcance 

da súa intención, pero de seguro 
calculou con precisión a intención 

simbólica condensada nunha 
breve colección de letras capitais, 

cabezallos, viñetas, remates, 
logotipo e dese logo as ilustracións 

das capas. Todo pensado dentro 
do simbolismo modernista 

intenacional que el ben coñece.
E toda a identidade visual da 

revista recae na ilustración, non 
había outro xeito: as tipografías 
eran as dos escasos repertorios 

das imprentas galegas, composto 
todo sempre dentro dos esquemas 

das modestas revistas culturais 
da época. Estaban aínda lonxe 
do control de imaxes e textos 

que permiten os computadores, 
pero velaquí neste artigo algúns 

exemplos do traballo que fi xo 
Castelao neste ʻBoletín da Cultura 

Galega ,̓ con escasos recursos e con 
moita ambición intelectual.

Castelao deseña a capa como se fose un gravado en madeira, 
dentro do arcaísmo que marcan libros da Kelmscott Press 
(1891-1898) de Willan Morris, que traza o canon modernista 
internacional. 

Texto Pepe Barro

Nós:
artefacto
simbólico
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A icónica capa
Só explicar a capa enteira levaríanos varias páxinas 
deste Tempos Novos, que poderíamos ilustrar con 
profusión de documentos gráfi cos, incluíndo aínda 
o ronsel do nome —déixenme citar só o Nós diario 
que tiven a honra de deseñar— e da infl uenza da 
ilustración... Isto débese sen dúbida ao prestixio que 
acada a revista no universo galaico, pero tamén aos 
valores do deseño que con habelencia pon Castelao: 
estrutura, estilo da ilustración, simbolismo do 
conxunto e de cadansúa fi gura, mesmo a creación 
do nome, como apunta Risco no número 115 da 
mesma revista, «O Castelao foi o padriño: o tíduo 
Nós pertenecíalle a il; era o do seu fermoso Álbum».

Pois velaí as letras do logotipo (1), que Castelao 
xa viña traballando desde a cabeceira d’A Nosa Terra
en 1917 e que desde aí chega á revista: a primeira 
versión do logotipo é cuspidiña ás tres letras ‘n-ó-s’ 
do logotipo daquel voceiro galeguista. O logo aínda 
terá dúas versións máis, no que as letras collen 
máis peso para harmonizar coa ilustración a toda 
páxina, que aparece por primeira vez no número 
10. Son letras inspiradas na epigrafía medieval 
galega que Castelao reelabora durante toda a 
súa vida e que outros colegas e correlixionarios 
converten nas letras do movemento galeguista. Non 
hai que dicir que hoxe conforman unha autentica 
paisaxe lingüística.

Pero o esquema compositivo está oculto: 
Castelao bota man das portadas dos libros barrocos 
en forma de retablo (2) ‒véxanse nesta páxina 
exemplos do século XVI e do XVII, con diversos 
andares, columnas, cartelas, escudos e personaxes‒. 
Pero o deseñador agocha toda a carpintería barroca 
cun manto de inspiración vexetal modernista, de 
sabor ‘céltico’, que suspende as figuras fóra da 
mundo e do tempo. A solemnidade ven do barroco, 
tal como expresa Gómez Román no seu discurso de 
ingreso na RAG: «[O barroco] chegou a constituír 
a nosa xenuína maneira de expresión».

 Non menos importante para o éxito da capa foi 
a asimilación por Castelao  ‒e de media Europa‒ 
do estilo (3) do influínte británico Aubrey Beardsley 
(1872-1898), co seu ponderado contraste de branco 
e negro que engancha o ollo e non o solta máis.  

1. Logotipos d’A Nosa Terra e Nós por Castelao 
2. Capas de libros barrocos en forma de retablo 
3. Ilustracións de Aubrey Beardsley. 
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Mortos, devanceiros, mártires
Castelao ou Risco ‒que é o que ten conta da 
imprenta nestos primeiros tempos nos que a revista 
se imprime en Ourense‒ dispón esta viñeta (4)
para abrir a revista coas ‘Primeiras verbas’, unha 
declaración de intencións aberta todos, e ilustra 
tamén coa mesma viñeta a capa do número 2. 
Lembremos que até o número10 a revista non ten 
capa formal, senón que esta se compón co logotipo 
primeiro e cunha escueta viñeta que vai no centro. 
Compre reparar nesta viñeta pola función inaugural 
que se lle asigna, pero non é doada de entender: un 
frade, quizais un druída, bica unha caveira, que debe 
ser dun devanceiro, a parroquia do alén, pero ben 
mirado advírtese un furadiño nas tempas, é un tiro; 
o morto é un mártir! Lembro os altares da patria 
que deseña Camilo Díaz Baliño nos que aparecen os 
nomes das catro gloriosas batallas: Medulio, A Fruxeira, 
San Payo, Carral, tres delas perdidas. Teño para min 
que ese é o sentido da viñeta, apóime nesta imitación 
de pergameo (5) que circulou entre os ‘irmáns’ como 
xuramento de fidelidade á ‘causa’, con outra versión 
da nesma viñeta, quizais de Castelao, quizais de 
Camilo Díaz Baliño, sempre vasos comunicantes.

Os monstros do Pórtico da Gloria 
Non me cabe dúbida, todo o repetorio iconográfi co 
deseñado por Castelao para Nós ten un sentido: 
proxectar un «futuro pasado» ‒como quería o 
arquitecto Constantino Candeira no título dun artigo, 
sobre o casco vello de Santiago, en 1926‒.

Velaí un dos cabezallos máis coñecidos da 
revista, os monstros do Pórtico da Gloria (6), 
que xa aparecen na cabeceira daquel Nós que 
Castelao nomea e deseña para El Noroeste en 1918 
(7). É certamente un deseño rudimentario, pero 
contén xa os ingredientes simbólicos da gráfi ca da 
revista, mesmo indican a procedencia das letras de 
inspiración medieval nos linteis do Pórtico (8). E 
certamente as letras están enmarcadas nunha cartela 
en forma de perpiaño que esmaga os monstros: “as 
páxinas gallegas” esmagan os males da Galiza, tal 
como Mateo esmaga os vicios coa Gloria triunfante. 
Todo está dentro dun sincretismo relixioso-ideolóxico 
moi utilizado polos galeguistas. A gloria pasada, o 
prestixio da antigüidade, son bandeira do futuro.

6. Cabezallo dos monstros do Pórtico da Gloria /
7. Cabeceira do Nós do El Noroeste, por Castelao en 1918 / 
8. Inscrición dos linteis do Pórtico da Gloria segundo Enrique 
Mayer, base gráfi ca das letras de Castelao.

4. Viñeta das “Primeiras verbas” / 5. Xuramento dos bos e 
xenerosos asinado polo ‘irmán’ Bernardino Varela
do Campo (legado de Elvira Varela Bao).
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Anta, símbolo nacional
A viñeta (9) aparece primeiro no número 3, 
ilustrando o artigo ‘Galiza céltiga’ no que Risco 
declara «Non hai historiador serio que non poña na 
raza celta o fundamento da nosa nacionalidade». 
Logo será a imaxe da capa do número 7 e repetirase 
en moitas ocasións, mesmo noutras publicaciós. A 
anta-trilito viña sendo xa entre os ‘irmáns’ o símbolo 
do celtismo e, xa que logo, o emblema nacional. Así o 
entendeu tamén Castelao que leva a anta á segunda 
versión da capa da revista, no número 32, en 1926. 
A gran sona de Stonehegen define a forma canónica 
na que se representan as antas como trilitos, un 
monumento que deste xeito nunca existiu, pero que 
entre Catelao e Camilo Díaz Baliño (10) converten 
en emblema. En 2007 Díaz Pardo leva a anta a unha 
vidreira que preside o salón de plenos do Parlamento 
Galego, mágoa o desleixe do artista no deseño desta 
peza. 

A cuncha da Galiza
A cuncha de vieira é un clásico galego. Desde a 
propia Idade Media é símbolo da Galiza, pola 
identifi cación de Santiago > Vieira > Jacobusland 
> Galiza. Castelao fi xo tamén a súa versión, dentro 
do breve repertorio gráfi co que realizou para Nós. 
Pero como xa sabemos doutras imaxes, o impresor 
‘Adeministrador’ Anxel Casal reutilizou os clichés 
metálicos da revista noutros proxectos galeguistas, 
quizais co prace do propio Castelao.

Este é un destos casos: a aparición dun albaroque 
no remate do libro O Militarismo. Velaquí unha obra 
de Bernardino Machado, deposto polos militares 
como Presidente da República Portuguesa. Exiliado 
na Coruña en 1927, na cidade redacta o libro entre 
os paseos cos amigos Cebreiro e Antón Villar Ponte. 
Son eles quen levan os orixinais á imprenta Lar de 
Casal e Carré, todo de costas á policía que por orde 
do dictador Primo de Ribera vixía o Presidente e as 
súas amizades. A edición, sen pé de imprenta ningún, 
trasládase da Coruña a Camposancos, onde unha 
gamela gobernada por Manuel Antonio e Blanco 
Torres cruza o Miño e pasa a edicón a Portugal. Non 
facía falta vieira, os militares souberon da impresión 
galega e Machado foi expulsado a Francia polo 
dictador español.

11. A vieira deseñada por Castelao para Nós, reutilizada por 
Casal e Carré como colofón d’O Militarismo.

9. Viñeta de Castelao, 1920 / 10. Capa da colección Lar por 
Díaz Baliño, 1926 / 11. Monumento a Curros na Coruña por 
Asorey, 1934 / 12. Monumento ás victimas do franquismo por 
Díaz Pardo na Coruña, 2001.
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