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Limiar

Como moitos dos seus coetáneos, Plácido Castro desenvolveu ao longo
da súa vida unha gran admiración por Irlanda, a súa historia e a súa cultura, que coñecía en profundidade. Foron múltiples as súas colaboracións
xornalísticas a propósito de Irlanda reproducidas en medios de Galiza, de
Portugal ou tamén nos programas en galego e castelán da BBC, entre
1927 e 1966, revelándose como unha das grandes constantes da súa vida.
Tamén é autor de excelentes traducións de poetas irlandeses como
George Russell, William Allingham, Joseph Campbell, Seamus Cartan,
Padraic Colum, Thomas Moore, Antoine Ó Raifteiri, Aogán Ó Rathaille,
Padraig Pearse, James Stephens e, por suposto, o Nobel Yeats.
Entroncaba aquela admiración e interese de Plácido Castro coa que
amosaran figuras centrais da cultura galega ao longo dos séculos, caso de
frei Martín Sarmiento no s.XVIII ou Manuel Murguía no s.XX, que destacarían a cultura céltica como expresión e nexo de unión entre Galiza e
o resto de pobos atlánticos de Europa.
Plácido Castro realizou en 1928 unha viaxe por Irlanda e as illas
Blasket que recolleu en diferentes colaboracións en medios de comunicación de Galiza da época. Hoxe, o seu testemuño, literario e gráfico,
constitúe un documento de gran valor que goza de recoñecemento en
Irlanda e en toda a súa diáspora. Precisamente, os relatos incorporados
neste volume forman parte dun seminario que serviu de complemento á
exposición “A Irlanda de Plácido Castro” que rememorou ese periplo.
Hai dous tempos na abordaxe que realizara Plácido Castro a propósito de Irlanda, como en dous tempos viuse partida a súa propia vida: antes e despois do golpe militar de 1936. Ese tráxico ecuador determinou
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os temas a tratar referidos a Irlanda; máis comprometidos primeiro e
máis literarios despois, mais sempre reiterando o seu compromiso en
forma de tradución, de comentario ou de ensaio breve, achegándolle
anos andados as contadas alegrías que aquel tempo represor non conseguía abalar. A identificación con Irlanda é unha das singularidades da
súa traxectoria e fíxose un referente indisociable da súa personalidade e
do seu pensamento.
A xeración galeguista do tempo de Plácido Castro sentía unha fonda
admiración por Irlanda; non obstante, de todos os grandes nomes que a
integraron só Plácido chegou a pisala naqueles anos de tantas esperanzas. Como en todo canto facía, esta figura falaba con coñecemento de
causa. E hoxe cando relemos as súas columnas en El Pueblo Gallego, A
Nosa Terra, Céltiga, na BBC, no Faro de Vigo, etcétera, non deixa de
sorprendernos tanto o entusiasmo e fervor que transmite a súa prosa
como a excelencia das súas calidades para o exercicio desta arte e medio
de transformación.
Irlanda e Galiza teñen moitas semellanzas. É moito o que temos en
común (historia, cultura material e inmaterial, folclore...). Tiña razón
Plácido Castro cando incluía a Irlanda e outros pobos célticos no seu
proxecto de representación dunha Galiza de seu no mundo. Persoas e
institucións debiamos facer máis en favor deste proxecto. Para o pobo
galego, dicía Plácido Castro, Irlanda é a terra máis interesante do mundo, país cunha vida e unha historia da que os galegos e galegas podiamos
sacar moito proveito. Esperamos que o conxunto de reflexións que se
presentan neste volume fagan a súa achega neste sentido.

8
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Panorámica das Illas Blasket (Plácido Castro, 1928)

IRLANDA E O CELTISMO
PARA O GALEGUISMO
de MANUEL M. MURGUÍA Á REVISTA NÓS
Uxío-Breogán Diéguez Cequiel1
Universidade da Coruña

Falar de Irlanda e o celtismo para o galeguismo é afondar nunha realidade que nos retrotrae ao substrato máis profundo da vertebración do movemento político que reclamaría a Galiza como nación, que coñecemos
como galeguismo ou nacionalismo galego, coas súas derivadas económicas, culturais, literarias, etcétera; e que chega até aos nosos días, a partir de moi diferentes etapas e manifestacións, así como figuras e, sobre
todo, realidades político-organizativas.
É por isto central limitar ou acoutar ben o tempo histórico ao que faremos referencia ao longo desta nosa achega. No presente texto percorremos o período que vai desde a segunda metade do século XIX até ben entrada a década dos anos vinte, na antesala do período republicano. En todo
aquel tempo ese galeguismo mirará para Irlanda, entendendo aquel país
como o epicentro do celtismo máis manifesto, co que a Galiza partillaba
raíces, véndose atraídas destacadas figuras do galeguismo polas reclamacións políticas e manifestacións literarias de Eiré en clave nacional (…e
polo seu nivel de organización). Polo que Irlanda sería para todo aquel galeguismo a referencia máxima á que se asemellar. Se ben xa no século
1

Director da Cátedra de Memoria Histórica da Universidade da Coruña.
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XVIII achamos múltiples referencias ao celtismo por parte de anticuarios e
insignes figuras, caso de frei Martín Sarmiento, tal e como afirma Fernando
Pereira González, na súa magna obra sobre a materia, indicando que “...no
eido do celtismo galego anterior ao século XIX, as achegas deste autor sobrancean en cantidade e en calidade moi por riba das contribucións dos seus predecesores e coetáneos, e incluso das dalgúns dos seus sucesores máis inmediatos”2.
O atlantismo e celtismo no que temos que incardinar a devandita
atracción (e desexada relación), sería unha constante por parte do galeguismo no rexurdimento literario e político da segunda metade do s.XIX,
así como no primeiro terzo do XX, en canto que reclamación dunha orixe
e identidade diferenciada que lexitimaba un programa político á marxe do
proceso de construción nacional español (cuestión que cohabitará dentro
do discurso galeguista xunto á relación de irmandade con Portugal –na
que subxacía a nostalxia polo vello Reino de Galiza, con todo o que isto
implicaba no plano político, social, cultural… ou mesmo territorial).
A maneira de reivindicar o feito nacional galego de xeito máis elocuente
para aquel galeguismo, e máis tanxíbel, sería facendo fincapé —no marco
peninsular ibérico— na dicotomía existente entre o mundo mediterráneo
e o mundo atlántico. Así, pois, o galeguismo denunciaría que desde finais
do s.XV unha Galiza eminentemente atlántica sería gobernado con epicentro na Coroa de Castela, cultural e socialmente mediterránea. Nun tempo
no que a dicotomía estaría representada polas figuras de Isabel de Castela e
Fernando de Aragón fronte ao malogrado Marechal Pero Pardo de Cela;
presentando o galeguismo a este último como heroe nacional, por ter sido
asasinado por orde dos primeiros, por volta do 17 de decembro de 1483,
defendendo as “liberdades galegas” fronte á asimilación castelá3.
2
3

12

Vid. Pereira González, Fernando (2017), Nas orixes do celtismo galego: os celtas na
historiografía dos séculos XVII e XVIII, A Coruña, Edición do autor, p.265.
Vid. Barros, C., “Mitos de la historiografía galleguista”, en Manuscrits. Revista d’història moderna, n.12, Barcelona (1994), 245-266 ; Meilán García, Antonio (2007)
“O último ano do Mariscal Pero Pardo de Cela: o cerco e a traizón da Frouseira”,
Murguía, Revista Galega de Historia, nº13 pp.61-77.
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O investigador e arquiveiro Manuel M. Murguía sería o máximo representante deste discurso desde o campo historiográfico, en favor dunha
ampla Autonomía política para Galiza, que singularizaba como nación.
O atlantismo e o celtismo, tal e como teñen referido diversos autores e
autoras, desde o ámbito da historiografía, da literatura e da politoloxía,
sería central no relato historiográfico asentado por Murguía4.
De Murguía ás Irmandades da Fala
Segundo afirmaba Manuel M. Murguía, as xentes do noroeste peninsular eran antigos celtas galaicos, representantes dunha personalidade diferenciada fronte ás xentes do mediterráneo. Realidade que explicita e
desenvolve este autor na súa Historia de Galicia, editada por volumes
desde 1865 a 1911 (ampliando o que xa introducira Verea y Aguiar 5),
Beramendi, Justo (1981), Vicente Risco no nacionalismo galego, Compostela, Edicións do Cerne; (1998) “Murguía e os alicerces da nación negada” en Beramendi
et alli Volver a Murguía Vigo, A Nosa Terra, pp.7-13; Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1981), Historia de Galicia, Vigo, Galaxia; Barreiro Fernández, Xosé Ramón
(1993), “A Historia da Historia. Aproximación a unha historiografía galega. De
Murguía a Risco” en Beramendi, Justo (Coord.) Galicia e a Historiografía, Compostela, Tórculo, pp. 183-209; Tarrío Varela, Anxo (1994), Literatura Galega. Aportacións a unha historia crítica, Vigo, Xerais; Villares, Ramón (2000), “Historiador Nacional de Galicia” en Murguía, o patriarca, A Coruña, La Voz de Galicia,
14/05/2000, p.68; Máiz Suárez, Ramón (2000), “O mito da Idade de Ouro e a li berdade (nacional) dos modernos” en Murguía, o patriarca, A Coruña, La Voz de
Galicia, 14/05/2000, p.9; ou Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (2003), A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra.
5 O xurista e historiador galego José Verea y Aguiar (1838) introduciría, explicitamente, aos celtas como poboadores remotos da Galiza, no marco da súa obra Historia de Galicia, Ferrol, Imprenta de Nicasio Taxoneira, pp.74-78 e pp. 84-145.
Previamente o historiador e eclesiástico madrileño Francisco J. Manuel de la Huerta y Vega, que chegaría a exercer de cronista oficial do Reino de Galiza (unha vez se
asentou en Compostela entre 1723 e 1736), defendería a orixe remotísima de Gali4

A propósito de... | IRLANDA E O CELTISMO PARA O GALEGUISMO

13

sen coñecer, segundo todo parece apuntar, obras doutros autores que
no século XVIII (e mesmo anteriores) se manifestaban na mesma liña,
tal e como ten apuntado Fernando Pereira6. Nas notas preliminares á
devandita obra, o historiador Manuel Murguía aseveraba:
“Los iberos y los celtas, según todas las probabilidades, los primeros pobladores de España, tocando a los iberos las tierras
llanas, y á los celtas las altas, y entre ellas está Galicia, en la
cual todavía acampan sus descendientes (...)”.
Acrescentando o pai da historiografía galega:
“(...) si los celtas no fueron los primitivos pobladores de Galicia,
fueron si de los primeros, y lo que es mas interesante para nosotros, los padres y generadores de una población que lleva todavia impreso en el rostro las señales inequívocas de la raza a la
que pertenece”7.
Aos celtas adicaríalle Murguía (por volta do 1888) un capítulo enteiro,
de cento cincuenta páxinas, na súa Historia de Galicia, onde por outra
banda empregou fontes clásicas, caso de Estrabón8, xunto a hipóteses

6

7
8

14

za, sendo os galaicos os que terían conquistado, entre outros territorios europeos,
Irlanda dando lugar ás semellanzas que se podían achar entre os devanceiros galegos e irlandeses.
Ibidem Se ben o autor indica que Manuel Murguía sinalaría na obra El Regionalismo Gallego (1889), e a diferenza do que escribiría na Historia de Galicia (1865) defendeu que “o celtismo galego xa existía no século XVIII proposto por autores
como Sarmiento...”, pp.455-458.
Manuel M. Murguía (1865) Historia de Galicia, Tomo 1, Lugo, Imprenta de Soto
Freire, pp.8-9
Xeógrafo e historiador grego (nacido cara o 64 ou 63 antes da nosa Era e falecido
cara o 19 ou 24 despois da nosa Era). Autor que falaría do poboamento do noroeste
da Península Ibérica por parte dos celtas, tomando como súas outras fontes previas.
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que elaboraría sobre os primitivos galaicos 9. Para o historiador os celtas
deitarían sobre a Galiza un substrato sociocultural, amplamente entendido (incluída a lingua, que sobreviviría na toponimia 10, xunto a unha
forma específica de relación co espazo físico), sobre o que os suevos modelarían un sistema político e de goberno independente.
Tal e como afirma Justo Beramendi neste tocante, Murguía parte
dunha premisa a partir da que se xustifica o resto do seu esquema historiográfico, nomeadamente a “(…) existencia do tronco ario ou indoeuropeo”, sostendo que os “pobos arios, entre os que estaban os celtas, constituían
unha raza superior”. Así, pois, prosegue Beramendi, ao entender de Murguía o pobo galego tería herdado dos celtas unha serie de elementos, e
características, centrais no seu ser e comportamento, a saber:
“(…) o amor á terra e o instinto case sagrado da súa posesión, a
relixiosidade, a intelixencia, o lirismo, a capacidade de resistencia
e a ausencia de agresividade ou de ansias conquistadoras”11.
Reflexo daquel substrato céltico sería, naturalmente do mesmo modo, o
mundo castrexo e o instrumento musical galego por antonomasia: a gaita (ao igual que en Irlanda ou en Escocia e na Bretaña) e os ritmos e melodías das tradicionais muiñeiras, emparelladas cos reels de Escocia e Irlanda, que conformarían un folclore xenuíno da área atlántica a partir
dese común tronco céltico (que tería deixado rastro desde centro Europa, no longo camiñar das e dos integrantes do mesmo).
Sendo coñecedor da obra de autores franceses e ingleses, caso de Charles Mackay,
que estaban centrados na orixe da cultura celta e/ou do gaélico. Agradezo os apontamentos feitos ao respecto por Alberte Lago Villaverde.
10 Loxicamente, non se lle escapaba a Murguía que a lingua galega derivaba, no seu
groso, do latín; mais vía que o substrato céltico estaba presente, de xeito singular,
no nome dos lugares, é dicir, nos topónimos.
11 Beramendi, Justo (1998), “Murguía e os alicerces da nación negada” en Beramendi et alli. Volver a Murguía Vigo, A Nosa Terra, p.8
9
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Na mesma liña na que Murguía desenvolve o seu relato historiográfico, o xornalista e historiador Benitto Vicetto xa reivindicara o pasado
céltico da Galiza na súa Historia de Galicia (1865). No primeiro tomo
desta súa voluminosa obra, introduce o capítulo adicado á “Nacionalidade Céltica”, desenvolvendo unha ampla xenealoxía de pobos galaicos
orixinarios (a partir de “seis grandes razas”) que conformarían esta nacionalidade12. Indicando que fronte ás tropas do Imperio romano “...Galicia empezó a significarse en la lucha sangrienta de su independencia”13.
Seguindo o exemplo de Murguía e Vicetto, e salvando as distancias
entre ambos, convén lembrar a obra que publicaba, por volta do ano
1867, o militar e investigador ferrolán Leandro de Saralegui y Medina
baixo o título Estudos sobre a época céltica en Galiza. Tal e como ben indica o arqueólogo Laureano F. Carballo, aquela sería unha obra “fundamental e imprescindible na historiografía galega, [sendo] a primeira publicación monográfica sobre a civilización celta de Galiza”14.
Entre tanto, a publicación Galicia. Revista Regional (de Ciencias, Letras, Artes, Folk-Lore, etc), que comezaría a publicarse no 1887 da man de
Andrés Martínez Salazar na Coruña, socializaría desde o editorial do seu
primeiro número ese pasado céltico da Galiza. No primeiro número daquela revista, o republicano federal José Ogea, realizando unha crítica á
emigración galega e destacando (idealizadamente) o arraigo dos primitivos galegos á súa Terra, afirmaría:
“(...) aquel celta tan amante de su hogar y de sus bosques y de
sus rios; que aquel brioso progenitor nuestro, donde brillaban
12 Vicetto, Benito (1866), Historia de Galicia, Tomo 2, Ferrol, Nicasio Taxonera, pp.43-58
13 Vicetto, Benito (1866), Historia de Galicia, Tomo 2, Ferrol, Nicasio Taxonera, p.9 .

Obsérvese que neste caso o pobo céltico caracterízase pola súa ‘agresividade’, sen
ben estaría ao servizo da súa defensa; que dalgún modo contrasta coa ‘ausencia de
agresividade’ á que se referiría Murguía. Aínda que ambos autores coinciden na
‘capacidade de resistencia’ deste pobo.
14 Véxase a edición que realizou desta obra Laureano F. Carballo (2008, Toxosoutos).
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todas las actitudes; que aquellos druidas coronados de encina,
guerreros, sacerdotes, legisladores y poetas á un tiempo mismo,
todo ha desaparecido para ver hoy como sus descendientes
abandonan la tierra sagrada en legiones diarias de emigrantes
que marchan sobre la cubierta de un vapor”15.
Desde o campo da literatura, Eduardo Pondal produciría obras nas que
ese atlantismo e celtismo estarían intimamente presentes e entrelazados.
Pondal publicaría no ano 1877 a obra bilingüe galego-español Rumores
de los pinos, (conxunto de vinte e un poemas que foi base para a obra
Queixumes dos pinos, publicada por vez primeira no ano 1886). Da obra
Queixumes dos pinos derivaría o himno galego (con música de Pascual
Veiga e estreado no Centro Galego de La Habana no 1907). No poema
que dá lugar ao himno, Galiza é presentada como a “Nación/Fogar de
Breogán”, na máis pura tradición mitolóxica céltica:
“(…) Desperta do teu sono,
Fogar de Breogán.
(…) Os boos e generosos,
A nosa voz entenden;
E con arroubo atenden,
O noso rouco son;
Mas, sós os ignorantes,
E férridos e duros,
Imbéciles e escuros
Nonos entenden, non.
Os tempos son chegados,
Dos bardos das edades,
15 Ogea, José (1887), “Querer es poder”, Galicia, Revista Regional, nº1, A Coruña, Ed.

Andrés Martínez/Imprenta de José Miguez Peinó y Hno, p.2. Por certo, cando escribía isto Ogea, este autor viña de dar lugar á obra, prologada por Manuel Murguía,
(1883) Célticos: Cuentos y Leyendas de Galicia, Ourense, Imprenta de Antonio Otero.
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Q'as vosas vaguedades,
Cumprido fin terán;
Pois donde quer gigante,
A nosa voz pregóa,
A redenzón da bóa
Nazón de Breogán”16.
Unha vez inaugurado o himno en La Habana, e malia non estar oficializado17, sería esta a peza coa que se abriría e pecharía a maior parte dos
actos que a comunidade galega organizaría desde 1907 en diante, sobre
todo alén mar; impregnándose esta daquel atlantismo e celtismo ao que
nos referimos. Este binomio contribuiría a modelar, así mesmo, unha
consciencia galega en clave identitaria, e ao servizo da reclamación dos
dereitos políticos vinculados ao feito diferencial.
Hai que reparar en que o mito de Breogán, presente no himno galego
desde o seu nacemento, como vimos, podemos entendelo vinculado con
ese tempo fundacional que Murguía, previamente, tería socializado ao
igual que Benito Vicetto. Un mito (guerreiro) que resoa para Murguía no
Monte Medulio18; co protagonismo dos galaicos que 'resistirían' fronte ás
tropas do Imperio romano, que perseguirían a dominación do espazo e riquezas do noroeste peninsular. Así, pois, esa tradición historiográfica (e literaria) reclamaría e poría en valor a Galiza atlántica, netamente ‘céltica’,
16 Breogán será o rei mítico da Galiza, ancestro dos Milesios, referido no Lebor Ga-

bála Érenn (Libro das Invasións de Irlanda), datado no s.XI e no que se narran as diversas incursións que sufrira Irlanda. Segundo esta obra, suma de historia e lendas,
que recolle a tradición oral irlandesa sobre os pobos que pasaran pola illa, o rei Breogán mandou construír en Brigantia (A Coruña), no noroeste da Península Ibérica,
unha torre desde a que os seus fillos, nomeadamente Ith, chegaron a divisar Irlanda, á que se encamiñaron... Esta edificación é a que se popularizaría como “Torre
de Hércules”, tomando como referencia a mitoloxía romana.
17 Repárese na inexistencia daquelas da Autonomía galega (ou realidade semellante...).
18 Murguía fálanos da “memorable jornada del Medulio” na súa Historia de Galicia.
Op. Cit. p. 14.
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conceptualizada como a Galiza primixenia, non dominada, fronte á Galiza
derivada dunha cultura allea (a partir dunha dominación política).
Aquela tradición historiográfica sería a antesala da Arqueoloxía galega.
Unha disciplina que sería clave na reivindicación da personalidade nacional da Galiza, ao amosar a profundidade histórica do país e a súa diferencialidade, fronte outras culturas e sociedades, nun contexto de eclosión dos nacionalismos en Europa. Para o caso galego, dentro desta
eclosión, e a diferenza doutros nacionalismos que tiveron unha deriva
totalitaria e ultradereitista, o apelo á ‘raza celta’ non pretendía máis que a
devandita reivindicación da personalidade nacional galega, sen superpoñer a nación galega a outras realidades nacionais 19...
O cultivo pioneiro dos estudos arqueolóxicos na Galiza, a cabalo entre finais do s.XIX e inicios do século XX, para alén do xa citado Leandro
Saralegui y Medina, correría a cargo de notábeis figuras, entre as que debemos destacar a Federico Maciñeira, Francisco Tettamancy, Casto
Sampedro Folgar, Florentino López Cuevillas, Ramón Sobrino Buhígas,
Ángel del Castillo ou Fermín Bouza Brey.
Destacar entre estes autores como, por volta de 1891, Federico Maciñeira publicaba un artigo no semanario El Cabo Ortegal baixo o título
“Celtas y romanos”20, abrindo camiño do que serían ao pouco as súas investigacións arqueolóxicas, presididas con vontade de rigor e sistematicidade. Pola súa banda, Tettamancy no ano 1912 publicaba a obra Boicentril: o druidismo e o celtismo gallegos, a epopeya irlandesa 21. Tendo como
19 Hai autores que se refiren á deriva ‘racista’ do nacionalismo galego nesta altura,

mais ao noso ver é un craso erro realizar esta aseveración, por estar guiada esta
dunha manifesta descontextualización do nacionalismo galego tanto en relación á
súa evolución como do seu tempo histórico, así como do seu programa político.
20 Vid. Armada Pita, Xosé Lois (1999), “Unha revisión historiográfica do celtismo
galego”, Os celtas da Europa Atlántica : actas do Iº Congreso Galego sobre a Cultura
Celta, Narón, Concello de Narón, pp. 229-272.
21 Sobre o druidismo traballaría, anos despois, Vicente Risco (atraído polo ocultismo...). Tomando como referencia a obra de Tettamancy (nomeadamente a partir
do volume O Castro de Cañás), afirmaría Risco que o druidismo era unha manifes-
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máxima referencia nos estudos sobre o celtismo ao galo Henri d’Arbois
de Jubainville (e a súa obra Les Celtes en Espagne; París, 1894), afirmaría
Tettamancy a celtidade da Galiza, indicando:
“Dendes da Europa Occidental, os celtas pasaron á España,
dividíndoos os escritores antigos en duas ramas ou fatos: primeiro os celtas puros do Anas e os seus compatriotas da estremidade do Noroeste do país, ou seia Galicia, e dempois os celtas misturados c'os iberos, que foron sere os celtiberos.
Os gregos e os romans, non dan á estos derradeiros o nome de
celtas, galos ou galatos, se non o de Celtici, indicando sin dúbida, unha poboación da familia Celta (...)”22.
Na devandita obra, Tettamancy fai esta aseveración como preámbulo
do seu estudo sobre o castro de Boicentril23 (facendo referencia, igualmente, aos castros de Gosende, Sigrás e Alvedro nas inmediacións daquel), e logo de reproducir un poemario da súa autoría sobre a mesma
materia; denunciando, por certo, o “saqueo” aos que estaban sometidos
os xacementos arqueolóxicos galegos.
Vinculados ao novo galeguismo que se socializará a partir de mediados dos anos dez do pasado século XX, Cuevillas, Sobrino Buhigas e
Bouza Brey deron lugar a unha nova e moderna etapa dos estudos arqueolóxicos na Galiza, tal e como veremos máis adiante.
tación claramente céltica, viva en manifestacións populares galegas, malia ser a Galiza a nación céltica na que “menos s’atende á conservación das tradiciós druídicas”. Vid. Risco, Vicente “O druidismo no século XX”, A Nosa Terra nº93, 5 de xullo
de 1919, capa; “Tríadas druídicas”, A Nosa Terra nº94, 15/07/1919, p.2.
22 Tettamancy, Francisco (1912), Boicentril: o druidismo e o celtismo gallegos, a epopeya irlandesa, A Coruña, Imp. Ferrer, p.24
23 Sito no concello de Carral, o autor indica que o nome de Boicentril débese ao ‘xefe
celta’ que comandaba aos habitantes do mesmo.

20

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

Irlanda e o celtismo no nacionalismo
irmandiño a través de A Nosa Terra
Os primeiros anos nos que o himno galego se interpretaría fan parte
dun tempo de cambio, de mudanzas, a nivel europeo. A inicios do pasado século XX Europa sería espazo de tensións políticas que tiñan
como epicentro a cuestión nacional; polo que o caso galego non é,
nen moito menos, único ou marxinal para aquel tempo; fai parte
dunha constelación de nacións que procuraban o seu recoñecemento
cultural e político como tal (en diverso grao e estadio neste proceso),
denunciando a dominación que padecían. Até tal punto isto é así que,
naqueles inicios de século, estalaría a Primeira Guerra Mundial, ou
Grande Guerra, por volta de 1914; a partir do conflito político a esca la europea arredor do dominio de Alsacia-Lorena (e que enfrontaba a
Franza con Alemaña...), mais tamén as tensión imperialistas que tiñan
como protagonista ás potencias europeas e aos Estados Unidos de
América alén mar.
A Galiza non ficaría ausente destas cuestións e dos debates que
arredor das mesmas se desenvolverían a nível internacional. A imprensa galega da altura así nolo revela, observando como o galeguismo do
momento aproveitaría para amplificar as súas demandas en chave nacional, solidarizándose con outros pobos que padecían colonización. A
integración da Galiza no mundo céltico e ligala políticamente (non só
culturalmente, como no s.XIX) co resto de pobos atlánticos de Europa, nomeadamente con Irlanda, mais tamén co País de Gales, Escocia,
Bretaña, Illa de Man 24 e Cornualles, sería un proceso deseñado calculadamente polo galeguismo político desde inicios do s.XX.
24 Estes primeiros cinco países serían declarados nacións celtas ao longo de todo o

século XIX e inicios do s.XX; mais no 1920 o Celtic congress sumaría Cornualles.
Grazas ao traballo das xentes do Seminario de Estudos Galegos, co arqueólogo
Florentino López Cuevillas á cabeza, tal e como veremos, Galiza sería gradualmente tamén aceptada entre estas nacións.
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Nese sentido, no 1916 camiñaría o galeguismo cara a construción
dunha organización que unificara aos seus partidarios, arredor da defensa e posta en valor do idioma galego, nunha etapa explicitamente
nacionalista. A reivindicación do feito “nacional” galego por parte de
notábeis intelectuais galeguistas como Aurelio Ribalta, asentado en
Madrid, ou Antón Vilar Ponte, asentado na Coruña despois de ter es tado en Cuba emigrado.
Un proceso organizativo que non se podería entender sen o axir e
iniciativa dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte. O pistoletazo de
saída daríao Antón Vilar Ponte publicando (á altura do 5 de xaneiro de
1916) o folleto Nacionalismo Gallego. Apuntes para un libro, subtitulado
Nuestra afirmación regional. Neste folleto o intelectual e xornalista, recén chegado da emigración cubana, presentaría unha acendida defensa
e reivindicación da lingua propia da Galiza. Expuña o redactor do dia rio La Voz de Galicia a necesidade de artellar un movemento que defendera a lingua galega, a partir do recoñecemento da Galiza como
“patria natural” e “pobo libre con persoalidade histórica”, que en clave
celtista se tiña socializado por parte de Murguía, Vicetto ou Tettamancy 25
desde o s.XIX, como vimos, sendo unha necesidade imperiosa crear
unha grande plataforma galeguista, que agrupara a todos os efectivos
cos que este ideario contara.
Tan só catro meses despois, nomeadamente o 18 de maio daquel
1916, Antón Vilar Ponte convocaría no local da Real Academia Galega
a xuntanza constituínte do que se denominará nun inicio, por suxestión de Ramón Vilar Ponte, “Hirmandade dos Amigos da Fala”; ao
pouco comunmente coñecida como Irmandade da Fala. A primeira organización do galeguismo, ao pouco de nacer o primeiro núcleo na
25 Até tal punto aqueles galeguistas estaban significados co seu celtismo que, a modo

de denominación pexorativa, sería referida como “A Cova Céltica” a tertulia que
organizaban na Coruña arredor da Libraría Rexional de Uxío Carré Aldao (e na
que se imprimía a Revista Gallega, dirixida por Galo Salinas).
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Coruña, de ámbito galego e non circunscrita a unha localidade ou a
unhas poucas localidades 26.
As Irmandades da Fala (IF) estarían integradas polos intelectuais
máis destacados da Galiza do momento. A maior parte deles escribirán
nas páxinas do seu boletín e voceiro, A Nosa Terra (relanzada após a primeira etapa da publicación, órgano de expresión do agrarismo galego no
1907). A través desta publicación os militantes da Irmandades exporían
os seus postulados, teorizando arredor do problema nacional galego;
adoutrinando, aliás, aos novos cadros que terá o nacionalismo galego de
cara a tempos futuros.
A devandita publicación nacía en novembro de 1916 e podemos aseverar que desde un inicio Irlanda estivo presente nas súas páxinas (como
referencia).
Cando isto sucede na Galiza, en Irlanda 1.600 militantes republicanos
entrarían en Dublín en favor da independencia do seu país, fronte ao dominio inglés. Sería o coñecido “Levantamento de Pascua”, desenvolvido
o 24 de abril daquel 1916. O levantamento atoparíase con 16.000 soldados británicos e non triunfaría, mais sería unha referencia sobre a que se
construirían os piares da futura soberanía irlandesa; servindo de exemplo sobre todo discursivamente para os nacionalistas doutros países, incluídas as xentes das Irmandades.
A primeira colaboración que podemos ler en ANT na que Irlanda está
presente, como referencia a seguir, está asinada por Rodrigo Sanz. No
seu artigo do 20 de abril de 1917, publicado na capa, Sanz aborda o pro-

26 Vid. Beramendi, Justo (2007), De Provincia a Nación. Historia do Galeguismo Políti-

co, Vigo, Xerais; Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Coord., 2016), As Irmandades
da Fala. Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural, Compostela, Laiovento; Ínsua, Emilio Xosé (2016), A Nosa Terra é Nosa, A Coruña, Baía Edicións.
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blema estrutural do agro galego e a cuestión tributaria 27. Así mesmo, no
mesmo número de ANT o dirixente ferrolán das IF Xaime Quintanilla
centraríase na cuestión nacional en Europa, volvendo referir como
exemplo para Galiza o caso irlandés, xunto ao caso finés 28. A partir destas
dúas achegas, poderíanse ler cantidade de referencias a Irlanda por parte
dos máis relevantes galeguistas das Irmandades da Fala. Porei algúns outros exemplos, para así vermos que valores e realidades se vincularían á
referencial Irlanda.
O historiador Francisco Tettamancy, naqueles primeiros números
de A Nosa Terra, publicaba o poema “Solayos” asinando co seu habitual
pseudónimo, “Fuco de Tabeaio”. Neste poema encontrámonos coa
“guerreira Irlanda”, que ve morrer en favor do “chan patrio aos seus valerosos fillos”. Unha Irlanda que é presentada por Tettamancy como nación irmá de Galiza. No poema pódese ler:
“Chora o bon bardo irlandés,
do seu fillo a morte chora,
quen por defendela pátria
cae na derradeira loita.
(…)
contra xentes opresoras,
que da nosa irmán, Irlanda,
facer querían por forza,
d’un pobo feliz e libre
homilde pobo de ilótas”29.
Aínda no marco da I Guerra Mundial, publicábase na primavera de
1918 na capa de A Nosa Terra o artigo “Ollando realidades”; no que o
27 Sanz, Rodrigo, “Do noso probrema rural”, A Nosa Terra nº16, 20/04/1917, capa.
28 Ibidem p.2
29 Tettamancy, Francisco, “Solayos”, A Nosa Terra nº 34, 20/10/1917, p.5
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seu autor ou autora30 indica como Rusia e Irlanda estaban a abordar satisfactoriamente a cuestión nacional, debaténdose fórmulas varias de Estado en relación ás metrópoles. E no verán daquel mesmo ano, volvía escribir no voceiro irmandiño Xaime Quintanilla, pondo Irlanda como
exemplo para Galiza novamente. No artigo “Verbas sinxelas”, indicaba o
presidente da Irmandade da Fala de Ferrol como Irlanda seguía a loitar
pola súa independencia após a proclamación de 1916:
“Agora, por viertude (sic) da guerra europea, aparez a concencia da liberdade coleutiva, da liberdade das nazonalidades viventes que s’atopan asoballadas e contra todas as tiranías (a
Revolución rusa pon ant’o mundo iste novo problema libertadore). (…) E Irlanda segue loitando. E o Goberno inglés, sin que
llo pidan, fala de concedere a autonomía a Gales ya Escocia” 31.
Pouco despois de escribir isto Quintanilla, o grande filósofo e intelectual
galeguista Johán Vicente Viqueira situaría a Irlanda entre as nacións europeas que acadarían de inmediato a súa independencia, en base a unha
forte consciencia nacional entre a súa maioría social. Facíao nun artigo
de homenaxe a Lois Porteiro Garea 32, que viña de falecer (polo andazo
de gripe), inmediatamente antes de poder participar na I Asemblea Nacionalista Galega das IF33.
As xentes das Irmandades saudarían a creación da I República de Irlanda o 21 de xaneiro de 1919 (e logo a proclamación do seu Estado libre o
6 de decembro de 1922). O 25 de xullo de 1919, na antesala de procla maren as Irmandades da Fala aquela data como “Día Nacional de Gali30
31
32
33

H.[?] “Ollando realidades”, A Nosa Terra nº54, 1005/1918, capa.
Quintanilla, Xaime “Verbas sinxelas”, A Nosa Terra nº60, 10/07/1918, p.3
Viqueira, Johan Vicente, Penssamentos”, A Nosa Terra nº72, 15/11/1918, p.2
Encontro celebrado en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918, no que explicitamente nacía o nacionalismo galego.
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za”, os irmandiños faríanse eco da viaxe que Éamon de Valera estaba a
facer polos Estados Unidos, recadando apoios a favor da I República irlandesa. Podíase ler nas páxinas da ANT o que segue:
“Foi aló co ouxeto de buscare unha base financeira para o movemento redencionista irlandés e para ver de conseguire d’aquela
gran Repúbrica que recoñeza a independenza da Verde Eirín”.
(...) “O que aquel país celta, irmán noso polo sangue, é para Inglaterra, eyo Galicia para Hespaña”34.
Reproducindo a seguir unha referencia ao coñecido fragmento asinado
por Alfredo Brañas en relación ao exemplo irlandés35, na que se podía ler :
“Xa dixera un día Alfredo Brañas:
Coma en Irlanda
érguete e anda”36.
34 X.[?], “Novas do mundo”, A Nosa Terra nº95, 25/07/1919, p.5. O texto remataba

afirmando que todas as “redencios custaron vítimas. Tódalas grandes causas tiveron mártires”.
35 Esta cita será moi recorrente nas páxinas de ANT. Nesta publicación na mesma altura podíase ler “A insurrección d’Irlanda é seria. Lemos novas d’ela con fondo in terés. Os rexos celtas da ‘Verde Eirín’ esnaquizaron, con lume iesprosivos (sic) corenta oficiñas recaudadoras de tributos e algunhas Aduanas. A organización do
movimento libertadore foi ben preparado (...). Canto nos lembramos do que Alfredo Brañas dixo (...)” en “Como en Irlanda”, A Nosa Terra nº117, 10/04/1920, p.9.
36 Cando nace a “Mocedade Nazionalista de Santiago” (referida tamén como “Xuventude Nazonalista de Santiago”), no mes de febreiro de 1920, organizaría un
acto de ofrenda a Rosalía de Castro e Alfredo Brañas en San Domingos de Bona val. Neste acto o estudante Posada Curros, en representación da devandita organización, repetiría estas mesmas palabras de Alfredo Brañas. Vid. “A mocedade de estrelas”, A Nosa Terra nº113, 25/02/1920, p.3. Así mesmo, no 1921 nacería en Madrid a “Mocedade Céltiga”(en ocasións referida como “Irmandade Céltiga”), de
clara reminiscencia celtista e da que serían membros fundadores Fermín Penzol e
Salvador Mosteiro. Desenvolvían actos na Casa de Galicia de Madrid, sendo incre-
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No mes de febreiro de 1920, ANT reproducía un texto do grande músico, docente e musicólogo galego Teodosio Vesteiro Torres, falecido daquelas había décadas37, no que tamén se facía referencia en positivo a Irlanda. No seu extenso artigo “A Música popular de Galicia”, Vesteiro
Torres referíase á música que identifica aos pobos e ás semellanzas entre
o caso irlandés e galego, afirmando a celticidade de ambos pobos “propiedade común das patrias que acobilla o mesmo ceo, e que gardan a
mesma historia”, poñendo o acento, entre outros exemplo, na similitude
entre pezas: “Compárense sinón o “Alalá” de Galicia e “A Derredeira (sic)
rosa do vrao” de Irlanda. Por algo tiña de chamarse a nosa terra a Eirín”38.
Tamén estaría Irlanda moi presente en toda a obra de Vicente Risco,
incluído nun poema futurista que publicou en ANT a inicios de 1920.
Neste curiosísimo poema do teórico do nacionalismo galego daqueles
anos, podíase ler:
“(…)
A Cruña fita as brétemas d’Irlanda
Vigo os rañaceos de Nova York
GALICIA FOR EVER (…)”39.
Para Vicente Risco facíase imperiosa a necesidade de dar lugar a unha
intelectualidade galega “universalista”, que fose “neoatlántica” e “supereuropea”, fronte ao “imperialismo castelán”, afirmaba. Para Risco o
atlantismo era resultado do europeismo e do enxebrismo, sinalaría.
pados en varios ocasións diante do que serían defendidos nas páxinas de ANT afirmando a contraposición entre os integrantes daquelas “hordas africanas” guiadas
polo “odio” cara o pobo galego, e a mocidade que conformaba aquela Irmandade
Céltiga. Vid. “Os chulos da meseta”, A Nosa Terra nº155, 15/01/1922, p.5.
37 En Madrid, por volta de 1876.
38 Vesteiro Torres, Teodosio “A Música popular de Galicia”, A Nosa Terra nº112,
10/02/1920, p.89.
39 Risco, Vicente “U...ju juu...“ , A Nosa Terra nº113, 25/02/1920, p.8
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Cando Risco publicaba aquel poema e se expresaba nesta clave a inicios de 192040, Johán Vicente Viqueira referíase a Irlanda como “irmá da
Galiza” no marco dunha conferencia en Vigo, na que laudaba as estampas
de Castelao, afirmando que era a vella Eiré vangarda do nacionalismo no
mundo, xunto a Exipto, Letonia, Polonia e Finlandia41. Na mesma liña se
expresaría Antón Vilar Ponte meses despois, cando aseveraría que:
“(…) a heroica Irlanda, nosa irmá de raza gloriosa, axeitouse para
lles demostrare a eses Estados poderosos que as nazonalidades apreixadas iasoballadas saben pôrse ergueitas cando chegan â maturidade de xuicio colectivo e cando menos se decatan os tiráns”42.
Até tal punto sería central Irlanda para o galeguismo nesta altura, que
desde setembro de 1920 en varios números de ANT se presentaría, por
entregas, unha síntese histórica do nacionalismo irlandés; no marco
dunha nova sección, titulada “Historia dos Movimentos Nazonalistas”.
Ora, para alén da prensa explicitamente galeguista, en publicacións cotiás da Galiza daquel momento Irlanda e a evocación céltica da Galiza
estaba tamén moi presente. Entre outros, o diario ferrolán El Correo Gallego faríase eco, solidariamente, dos sucesos políticos da Irlanda do
momento. De tal modo que nunha nota de redacción do vinte e oito de
outubro de 1920, intitulada “Irlanda. HOLOCAUSTO”, afirmaríase:
“En medio del sombrío panorama que ofrece Europa, destácase
como un punto luminoso el martirio sublime de Irlanda.

40 Risco, Vicente, “Prosas galeguistas. Limiares”, A Nosa Terra nº109, 1/1/1920, p. 12
41 Viqueira, Johán, “Divagacións engebristas. Do cursillo de conferencias nazonalis-

tas na Exposición Castelao”, A Nosa Terra nº117, 10 de abril de 1920, p.3.
42 Vilar Ponte, Antón, “Ensaios”, A Nosa Terra nº126 [rotulado como nº216]; 20/08/1920, p.6.
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(…) Con profunda admiración ha de contemplarse el empeño decidido y la serenidad heroica con que Irlanda pelea por su emancipación”43.
Daquelas viña de publicar Francisco Tettamancy, un ano antes de falecer, a súa obra La Torre de Hércules. Nesta obra Fuco de Tabeaio indicaba
que o faro fora obra do admirado constructor Gayo Sevio Lupo, mais presentando incógnitas44 referidas á obra previa sobre a que se erixira a torre.
Incógnitas a partir dos poboadores celtas de Brigantium (A Coruña) e
as lendas vinculadas á mesma, tendo tamén presente a presenza cartaxinense e fenicia no Golfo Ártabro:
“Las leyendas que hacen referencia al paso de Hércules por España, fueron traídas indudablemente por los cartagineses y fenicios antes que por los griegos. La tradición más antigua es la
de la lucha con Gerión, que se cita como efectuada en varios lugares. Esa lucha puede simbolizar muy bien, como se desprende
de lo dicho por Costa, la lucha de los celtas con los fenicios”45.
Entre tanto, desde as páxinas de A Nosa Terra seguíase a difundir todo o que
tivera que ver co movemento nacionalista irlandés; mesmo reproducindo
colaboracións de autores doutros países. Desta volta, faríanse eco os irmandiños no seu voceiro dun texto de Eça de Queiroz 46, falecido dúas décadas
atrás, no que se repasaba a historia de Irlanda e o dominio inglés sobre a
mesma; poñendo a “Liga da Terra” como exemplo de organización social
de base popular, no marco da loita polos dereitos nacionais daquel país:
43 Non debemos obviar que Irlanda suscitaba a solidariedade de sectores nada fa-

vorábeis ao independentismo, simplemente polo catolicismo daquel país fronte á
Igrexa Anglicana de Inglaterra.
44 Tettamancy, Francisco (1920), La Torre de Hércules, A Coruña, Litografía e Imprenta
Roel, p.10.
45 Op. Cit. pp.75-76.
46 Falecido no ano 1900.
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“O seu fin é promover, por medio de “meetings” e representacións,
unha vasta agitación, un impulsivo movimento da opinión que
force o parlamento inglés a reforzar o sistema agrario. Mas é
unha asociación legal? Son os seus fins tan honestamente moderados, tan estreitamente constitucionaes como se di? Todo o mundo
o duvida (sic). Na Irlanda sempre que dous homes se reunen,
conspiran; cando se sinten catro, apedrean logo a policia. ¿Qué
será entón cando recoñezan que son douscentos mil?”47.
No mesmo número de ANT no que estas reflexións de Eça de Queiroz
sobre Irlanda eran lembradas, daríase conta da edición dun monográfico
adicado a aquel país por parte da publicación “La Revista” de Barcelona,
auspiciada polo nacionalismo catalán. Das páxinas deste monográfico,
ANT reproduciría dous poemas en catalán, da autoría de Josep Maria
López-Picó e de Josep Carrer48, cunha tradución ao carón realizada por
Antón Vilar Ponte. Daquelas Ramón Cabanillas (que regresara de Cuba
no 1915) vía editar o seu poema “Irlanda” na publicación decana das IF.
Da man do que pasaría a ser coñecido como o “poeta da raza”, podíase ler:
(…)
¡Carne, sangue, hosos celtas!
¡Irlanda! ¡Irlanda, irmán!
¡Ten unha nova estrela o noso ceo
e ten uns santos novos noso altar!
Chegou o teu berro ôs cons de Fisterre que baten o mar
e abréu o teu laio, salouco e ruxido,
as vellas feridas do vello Breogán… (…)”49.

47 Eça de Queiroz, José Maria, ”Irlanda”, A Nosa Terra nº136, 15/03/1921, p.2.
48 Os poemas en cuestión eran L’altre irlandés e En la norte de l’heroi, respectivamente.
49 Cabanillas, Ramón, “Irlanda”, A Nosa Terra nº133, 1/02/1921, p.4.
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Poucas semanas despois de se publicar este poema, e tras a celebración
da III Asemblea Nacionalista Galega (organizada polas Irmandades da
Fala en Vigo na primavera de 1921), enviaríase un documento solidario
con Irlanda á Embaixada de Inglaterra en Madrid 50. Neste documento
denunciaríase a violencia á que estaba a ser sometido o pobo irlandés,
posicionándose os irmandiños a favor da súa autodeterminación 51. Isto
acontecía cando Daniel R. Castelao estaba de xeira formativa por Franza,
Bélxica e Alemaña52, e diante da que observamos as simpatías daquel en
relación a Irlanda. Recreando un “encontro de acollida”, ao que asistiría,
organizado pola mocidade católica francesa para a mocidade católica de
toda Europa, destacaría o que segue: “…falou un irlandés… ¡ai! O irlandés léu números para demostrar o sufrimento de Irlanda e a verdade do irlandés chegou a todos os corazóns, verdade dita sin floreos e coa serenidade dos
mártires”; contrapoñendo ao mozo e causa irlandesa coas intervencións
dun mozo italiano e doutro portugués, afirmando que “ (…) o úneco
(sic) que alí houbo, a única verdade que alí se veu foi a da dôr irlandesa”53.
Co golpe militar capitaneado polo xeneral Miguel Primo de Rivera,
en setembro de 1923, observamos como A Nosa Terra sería visada pola
censura militar e as proclamas, abertamente soberanistas, en favor do
proceso nacional irlandés ficarían desaparecidas.
Sexa como for, naqueles inicios da década dos ’20 o núcleo galeguista de Ourense, conformado arredor de Vicente Risco, Ramón Otero Pe50 “Pola irmá Irlanda”, A Nosa Terra nº140, 15/05/1921, capa. No mesmo número de

ANT dábase conta dun manifesto dos nacionalistas flamencos, extraído da revista Ter
Waarheid, que viña de iniciar a súa publicación. Sen dúbida algunha é unha mostra,
xunto ao seguimento que se facía dos acontecementos de Irlanda, de como o nacionalismo galego recibía información de primeira man dos movementos soberanistas de
Europa. Vid. “Formoso manifesto dos nazionalistas flamengos”, Op.Cit. p.2.
51 Simbolicamente o documento estaría redixido en francés e en galego, mais non en inglés.
52 Entre o mes de xaneiro e finais de outubro de 1921, cunha bolsa da Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
53 Rodríguez Castelao, Daniel (1921/1977), Castelao. Diario 1921. Francia-BélxicaAlemaña, Vigo, Galaxia, pp.75-76.
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drayo e Florentino López Cuevillas, xunto a Antón Lousada Diéguez ou
Castelao, viña de lanzar a revista Nós; a partir da que coñeceremos como
grupo a aqueles que anteriormente editaban a revista La Centuria. Grupo que, tal e como veremos, amplificou o discurso celtista e pro-irlandés
a través da súa produción intelectual e literaria.
Irlanda, o atlantismo e celtismo
para a Xeración Nós
No ano 1920 comezaría a editarse a revista Nós. Boletín mensual da cultura galega, sendo centrais os seus promotores na conformación de diversos grupos de investigación sobre o pasado do país. De tal modo que estarían presentes no Seminario de Estudos Galegos, creado no 192354. Iniciativa que ampliaría os campos de estudo da Universidade galega daquela altura, en ámbitos tan dispares como a Prehistoria e Arqueoloxía, a
Xeoloxía, a Economía ou a Literatura galega, entre outras disciplinas55.
Desde que irrompe a revista Nós observamos como a historia da Galiza é central nas súas páxinas e como a reivindicación do pasado máis
lonxano estaría presente na maior parte dos seus números desde o ini cio da publicación. Na primeira entrega desta revista, Vicente Risco, di rector da mesma, asinaba o texto “O sentimento da Terra na Raza Galega”, facendo fincapé na existencia dun “espírito nacional” da “raza galega”. Facía Risco un repaso pola produción de diversas autoras e autores
galegos, fundamentalmente poetas, para evidenciar a sensibilidade espiritual galega (desde Rosalía a Castelao, pasando por Añón, Pondal ou o
propio Cabanillas). Autores que serían homologados aos “bardos” da
tradición céltica.
54 Convén lembrar como inmediatamente antes de se crear o SEG, Antón Lousada

Diéguez promovería a creación en Pontevedra da Xuntanza de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxicas.
55 Vid. Mato, Alfonso (2001), O Seminario de Estudos Galegos, Sada, Ediciós do Castro.
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Afirmaría Risco, neste seu texto no primeiro número da revista Nós,
que a íntima relación do pobo galego co medio físico habería que en tendela en chave espiritual, a partir dun substrato histórico legado polos celtas:
“Dende Taine, dende Ritter, dende Montesquieu, é unha verdade adimitida a influencia da terra no home. Pro cecais ningún
pobo tivo como o pobo galego a concencia, e mais ainda, o sentimento, o pathos d’esta influencia. Algúns xa emprincipiamos
a poñer iste sentimento como principio d’unha ética e mais
d’unha estética. (…) o noso sentimento relixioso da Terra pudera vir, sen mais nada, do noso rutalismo, da nosa vida
agrícola; pudera non ser outra cousa que a emoción do sedentarismo. Yainda así sería un sentimento relixioso. (…)
Eu penso que é a emoción sagrada dos pirmeiros abós (sic) celtas qu’eiquí chegaron, diante do encantamento da Terra meiga
que’eiquí os prendeu para sempre”56.
Así mesmo, Vicente Risco desenvolvería desde os primeiros números da
publicación Nós un ensaio, por entregas, intitulado “Galizia Céltiga”. O
director de Nós abordaba neste contributo a ‘significación do Celtismo’,
as ‘poboacións precéltigas da Galizia’ ou os ‘nomes dos pobos céltigos’,
entre outros57, adicando o traballo ao historiador Manuel Murguía.
O interese daqueles galeguistas polo celtismo e a cuestión irlandesa,
insisto, non era meramente histórico; subxacía unha atracción e intencionalidade política (buscando unha homologación, digamos, entre a
Galiza e Irlanda). No marco desta realidade debemos encadrar as rela56 Risco, Vicente (1920), “O sentimento da Terra na Raza Galega” , Nós. Boletín men-

sual da cultura galega, Ourense, Sociedade Galega de Pubricaciós Nós, nº1 p.67
57 Risco, Vicente, “Galiza Céltiga”, Nós nº3, p. 514. Esta produción de Risco publica-

ríase ao longo de varios números da revista Nós.
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cións que se irán establecendo con Irlanda 58. É o caso do vínculo que se
procura establecer co “Congreso Mundial da Raza Irlandesa”, ideado
desde New York por Thomas Hughes Kelly 59. Encontro que se celebraría en París, entre o 21 e o 29 de xaneiro de 1922, e diante do que o 20
de xaneiro os galeguistas das Irmandades da Fala enviarían, desde A
Coruña, un saúda aos asistentes á devandita cimeira. Afirmaríase no telegrama enviado, reproducido días despois no xornal Acción Coruñesa60,
o seguinte:
“Cidadáns d’a libre Irlanda, irmáns d’a raza nosa: n’estes
momentos nos que vos hachades (sic) en xuntanza de transcendente patriotismo para fixar as bases nas que afincarse o grorioso porvir d’a vosa Terra e d’a vosa Raza, nós, os nacionalistas galegos, fillos tamén d’a raza celta, representando as arelas
de libertade que xermolan punxantes e briosas na yalma do
noso pobo, temos o honore e a ledicia de vos dirixir un saudo
ateigado de agarimo; saudo que é confesión d’amore fraterno,
embora polos vosos heroicos sacrificios, e queremos que sexa tamén alento para as futuras loitas polo aficamento d’a República Irlandesa.
58 A tal fin, mesmo, convidaríase a conferenciantes especializados na cultura celta a

nivel europeo. Sería o caso do alemán Hugo Obermaier, que impartiría na Universidade de Santiago o 31 de outubro de 1922 a conferencia "La civilización celta en
Galicia" e na que empregaría transparencias de imaxes, que se proxectarían, dos
castros de Sigüeiro, de Santa Tegra e Briteiros, entre outros. Vid. "Conferencia sobre la civilización celta en Galicia", Galicia. Diario de Vigo, nº86, 1/11/1922, p.2.
59 Tesoureiro da organización independentista irlandesa Friends of Irish Freedom. O devandito encontro sería precedido do “Primeiro Congreso da Raza Celta en Suramerica”, celebrado en Buenos Aires o 29 de novembro de 1921, coa asistencia de cincuenta entidades que enviarían a París delegados. Vid. Cruset, Maria Eugenia (2006),
“El alzamiento de Pascuas de 1916”, Revista Relaciones Internacionales nº 30.
60 Nas páxinas do nº 157 de A Nosa Terra faríase unha breve reseña do mesmo tras a
súa realización.
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(…) Irlandeses: Viva a Irlanda libre e a solidaridade de tódolos pobos celtas!”61.
Un mes despois, con grande ledicia, as páxinas de ANT dan conta da recepción do nº84 do Boletín Irlandés; no que se pon en valor a relación
entre Irlanda e Galiza. No voceiro irmandiño escribirían os seus responsábeis o seguinte:
“Para descubiri (sic) os primeiros lazos que uniron Irlanda coa
península Ibérica, temos que descamiñar as lonxanas edades de
aquela época de que nos fala a tradición cando a comitiva do
rei Milesio, de Galicia, embarcaron en Brigantia (hoxe a
Crunha), para as costas de Irlanda, mais de mil e cincocentos
anos antes de Jesús Cristo”62.
Ao pouco, membros das Irmandades da Fala de Ferrol, encabezados
por Xaime Quintanilla, crearían a mediados de 1922 o selo editorial
Céltiga. Novela Mensual Ilustrada Desde as páxinas de ANT daríase a
benvida ao selo, sen explicar a significación do nome; entendemos que
por estar absolutamente introducido o seu significado no marco do galeguismo (e hai que ter presente que tamén entre boa parte da sociedade letrada galega), así como a intencionalidade política e cultural do
mesmo63. Tan só dous anos despois, nacería unha nova publicación co
mesmo nome, mais desta volta alén mar. Era Céltiga. Revista Gallega en
61 “Manifiesto Congreso”, Acción Coruñesa, 30/01/1922, p.4. Este manifesto asiná-

bao o “Consello Direitivo da Irmandade da Fala” e reproduciríase nas páxinas de A
Nosa Terra a inicios de febreiro, nomeadamente no nº156 do 1/02/1922 (téndose
animado a todas as Irmandades locais a enviar telegramas na mesma liña no número de ANT do 15/01/1922; laiándose os irmandiños de que Galiza non estivera
representada no devandito Congreso).
62 “Irlanda e Galicia. Boletín Irlandés”, A Nosa Terra nº157, 15/02/1922, p. 6.
63 “Unha editorial galega. Céltiga”, A Nosa Terra nº158, 1/03/1922, p.6 .
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Bos Aires, revista fundada por Eduardo Blanco Amor, Eliseo Pulpeiro e
Ramón Suárez Picallo e que contaría con ilustracións de Daniel R. Castelao e de Carlos Maside, desde un primeiro momento. Esta publicación presentábase, segundo os seus editores, como a voz da comunidade galega na Arxentina. No primeiro número, de setembro de 1924,
podíase ler no editorial da publicación:
“Cumplirá así una elevada función patriótica, la más grande
tal vez. Mantener vivo y latente el culto al “terruño”; afianzar,
estrechar los vínculos afectivos de los descendientes de Breogán
con el solar de la raza, es asegurar, indubitablemente, el interés
y la cooperaciónde los mismos (…)”64.
Entre outras seccións, Céltiga. Revista Gallega contaba cunha intitulada
“Firmas Celtas”. O primeiro autor que ocupou a sección sería Manuel
Linares Rivas; cunha peza ruralista de claras reminiscencias célticas, na
que presentaba a ‘función protectora’ dos cruceiros. Así mesmo, nas
páxinas interiores desta publicación, como era habitual noutras revistas
semellantes a esta no marco da diáspora galega, reproduciríanse imaxes
de diversas localidades galegas. As primeiras imaxes correspondían ao
Cebreiro, indicándose que eran imaxes da “aldea de Santa María del Cebreiro. Sus casas circulares abonan la estirpe Celta de los Gallegos”65. Con
todo, esta publicación que facía gala do pasado céltico da Galiza, non
tiña problema algún en organizar un festival polo “Día de la Raza” española, con motivo do 12 de outubro de 1924...
Volvendo a territorio galego, a través das páxinas da revista Nós achamos como daquelas Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo seguían moi
de perto a literatura moderna irlandesa. De tal modo que Risco iniciaba en
febreiro de 1926 unha serie de artigos nos que abordaría a “Renacencia cél64 “Editorial”, Céltiga. Revista Gallega nº1, 30/9/1924, p.3.
65 “Paisajes”, Céltiga. Revista Gallega nº1, 30/9/1924, p.20.
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tiga”, afirmando a grande achega de autores irlandeses á literatura inglesa,
como tería acontecido, ao seu ver, con autores galegos no marco da literatura española66. Otero, pola súa banda, comezaba en agosto daquel ano a
ver publicados en Nós ‘anacos’ das súa tradución do Ulysses de Joyce67.
O celtismo e atlantismo no Seminario de
Estudos Galegos e Plácido Castro
Para alén da creación literaria e o ensaio político, debemos lembrar a
Xeración Nós por todo o seu contributo no ámbito da Arqueoloxía e
do estudo da Prehistoria Galega. A sección de Prehistoria e Arqueoloxía do Seminario de Estudos Galegos estaría dirixida por Florentino
López Cuevillas quen, xunto a Bouza Brey, Sobrino Buhigas, Sebastián
González ou Filgueira Valverde, daría lugar a importantes achados.
Cuevillas e Bouza Brey publicarían diversas achegas no boletín de cultura galega Nós, afirmando que a cultura megalítica que se achaba na
Galiza era irmá da que se atopaba en Irlanda e en todo o conxunto
atlántico. Ambos publicarían obras de referencia ao respecto, tal e como
veremos liñas máis adiante.
No que atinxe ás vinculacións do galeguismo con Irlanda, destaca ría un autor que no final dos anos ’20 comezaría a escribir en A Nosa
Terra, cando aínda vivía en Inglaterra. Sería Plácido Castro, sen dúbida algunha o cadro do nacionalismo galego que maior relación tería
con Irlanda.
Coincidindo coa viaxe que faría Castro ás Illas Blasket, por volta do
ano 1928 (visita sobre a que afonda David Clark no presente volume),
verá editado o seu primeiro artigo en ANT. Sería no especial que o xor66 Risco, Vicente, “Da Renacencia céltiga. A moderna literatura irlandes”, Nós nº26,

15/02/1926, p.59.
67 Otero Pedrayo, Ramón, “Ulysses. (Anacos da soadísema (sic) novela de James

Joyce postos en galego do texto inglés)”, Nós nº32, 15 08/1926, pp.3-11.

A propósito de... | IRLANDA E O CELTISMO PARA O GALEGUISMO

37

nal galeguista publicaba con motivo do Día de Galiza; partillando número Plácido Castro con Camilo Díaz Baliño, Manuel Portela Valladares,
Salvador Cabeza de León, así como cos irmáns Antón e Ramón Vilar
Ponte e Víctor Casas, entre outros. Non será casual a temática, mais ben
será un das súas constantes preocupacións: o celtismo da Galiza. Non
tanto o celtismo en canto orixe, que tamén, como a ligazón/irmandade
que había entre a Galiza e as restantes ‘nacións celtas’ e como esta realidade podería ser de grande interese para o noso país de cara a ver consumadas as súas reivindicacións políticas en canto suxeito político diferenciado. Afirmaría Castro que as restantes nacións de orixe céltica serían
un claro referente para a Galiza, quer no político, quer no cultural, diante do rexurdir cultural e político que as mesmas estaban a experimentar,
pondo o exemplo concreto de Irlanda e Escocia. Diría Plácido Castro, a
partir dun discurso do ex-ministro británico David Lloyd George (quen,
curiosamente, se definiría como “un celta británico”), que:
“...o celtismo é unha cousa práctica e vital e non vaga aspiración. Coinciden [as palabras de Lloyd George, que recupera
Castro dun seu discurso] ademais c’un verdadeiro momento
de rexurdir céltico. En Irlanda, en Escocia, en Gales loitase pola
cultura céltica c’un novo entusiasmo. Os irlandeses xa teñen a
sorte de poder dirixir os destinos da sua terra, e os escoceses e
galeses pode ser que axiña se atopen na mesma feliz situación,
xa que o Home Rule pra Escocia e mais pra Gales forma parte
do programa dos partidos laboralista e liberal...”68.
Nesta orde de cousas, afirmaría Plácido Castro que a Galiza tería que
ollar cara eses países irmáns con especial afecto e interese estratéxico.
Engadindo:

68 Castro, Plácido, “O noso novo Profeta”, A Nosa Terra nº 251, 25/07/1928, pp.10-11.
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“A orientación cara as terras célticas do Norte ten que ser unha
parte esencial, a mais importante, do que poideremos chamar a
nosa política exterior inteleitual. Os trunfos dos celtas do norte
son tamén en parte victorias nosas (...). Porque o celtismo como
forza espritual e cultural ten unha valiosa siñificación internacional que é o complemento esencial de todo rexionalismo intelixente , o que endexamais debemos esquecer”69.
Cando Plácido Castro asinaba en ANT este texto, enviado desde Irlanda, estaba publicando en El Pueblo Gallego unha serie de artigos arredor
daquel país e a comunidade céltica 70. Nas páxinas de ANT daríase conta
desa colaboración nas páxinas de EPG, facéndose referencia a unha carta que Plácido Castro remitira ao voceiro das Irmandades da Fala. Nesta
misiva semella que Castro refería unha visita e conversa que mantivera
co ex-ministro e historiador Eoin Mac Neill, quen lle tería dado a benvida afirmando “¡Canto me alegro de recibir a unha persoa que vén de Galicia.
É vostede da terra dos nosos antepasados!”71.
Nesta altura, Florentino López Cuevillas e Fermín Bouza Brey seguirían
a desenvolver as súas investigacións arredor da prehistoria de Galiza. De
tal modo que publicarían no 1929 a súa obra Os Oestrimnios, os Saefes e a
ofiolatría en Galiza, da man do Seminario de Estudos Galegos. Esta obra
preséntase cunha clara vocación de absoluta rigorosidade, empregando
fontes bibliográficas de referencia nos estudos do tempo histórico que
se aborda e, particularmente, no relativo aos pobos máis antigos que poboaron a Península Ibérica; diante do que cómpre indicar que ambos
autores coñecían e empregan as obras máis recentes de afamados auto69 Ibidem
70 Existe unha edición actual dos mesmos. Vid. Antón Posse, Xulio Ríos (Coords.,

2013), Plácido Castro. Un galego en Irlanda/A Galician in Ireland, Vigo, Fundación
Plácido Castro.
71 “De Irlanda”, A Nosa Terra nº 251, 25/07/1928, p. 25.
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res na súa materia a nivel europeo, como o prehistoriador catalán Pere
Bosch Gimpera72 ou o alemán Adolf Schulten (obras cruzadas con fontes antigas, caso de escritos de Heródoto ou o poemario Ora Marítima,
do escritor romano Rufo Festo Avieno73).
Cuevillas e Bouza afirmarían neste seu volume como a Arqueoloxía
galega experimentaría ao longo da década dos vinte unha manifesta efervescencia e como as obras de autoridades europeas na Prehistoria contribuían, xunto ao traballo de campo a escala galega, a ampliar o horizonte do coñecemento sobre o pasado máis remoto da Galiza. Nesta
orde de cousas, afirmarían estes dous arqueólogos galegos:
“Nistes derradeiros anos téñense multipricado (sic) na nosa terra as investigazóns en castros e citanias, tense pubricado moito
do que xacía inédito nos nosos museus e tense recollido unha
boa cantidade de lêndas localizadas en sitios de mouros; e iste
material, xa disposto, axuntado con algún outro que víu a luz
hai tempo en obras galegas de escaso inzamento, permítenos intentar unha resposta a certas preguntas que naturalmente xurden dos comentarios a Avieno.
Hai na arqueoloxía do noroeste peninsuar (sic), anterior ô
século VI a. de Xesucristo, algunha cousa que deixe albiscar
unha relación de parentesco entre os OEstrymnios da Ophiusa
e os OEstrymnios armoricáns?”74.

72 (1921) “Los celtas y la civilización céltica en la Península Ibérica” en Boletín de la

Sociedad Española de Excursiones vol. 29 nº4, Madrid, pp.248-301.
73 Rufo Festo Avieno refire na obra Ora Marítima aos Oestrimnios e aos Saefes como

pobos celtas do noroeste peninsular.
74 López Cuevillas, Florentino e Bouza Brey, Fermín (1929), Os Oestrimnios, os Sae-

fes e a ofiolatría en Galiza, Compostela, Seminario de Estudos Galegos, p.6
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Acrescentando os autores, ao abordaren o paso da Idade do Bronce ao
do Ferro, que achaban inadmisíbel:
“(…) a ideia de un movimento mercantil que trouxera a Galiza as fíbulas, os puñales e as cerámicas hallstáticascon forza de
abondo para inzalas e entorgalas rexamente e que despois cesara de súpeto, e parez por contra moito máis verosímile que a
entrada de un pobo invasor fora a quedira lugar a tales
fenómenos. Iste pobo invasor é seguramente o que Herodoto
cita xa no século V como habitando na Península, e ô decir isto
temos nomeado o pobo celta”75.
Á produción da sección de Prehistoria e Arqueoloxía do SEG sumaría
Daniel R. Castelao unha obra de enorme interese: As cruces de pedra na
Bretaña, editada polo Seminario por volta de 1930. Traballo ao que catro anos despois seguiría o discurso As cruces de pedra na Galiza, pronunciado diante da entrada na Real Academia Galega de Castelao. Ambas
obras viñan a presentar o paralelismo entre os cruceiros en ambos países, e súa orixe común, dando lugar a numerosas presentacións e conferencias. Nestes actos aproveitaría Castelao para dar conta dun substrato
céltico común entre un e outro territorio, tal e como se pode apreciar
nesta nota de El Eco de Santiago:
“Hemos recibido en esta redacción un interesantísimo folleto de
que es autor el dibujante gallego D. Alfonso Rodríguez Castelao. Esta obra, en la que el genial caricaturista pone de relieve
una nueva modalidad artística, contiene una magnífica colección gráfica de cruces y calvarios existentes en la Bretaña francesa idénticos a los que aparecen desperdigados por los ámbitos
de nuestra región (…).
75 Ibidem p.88
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La íntima relación étnica, religiosa y cultural que existe entre
los pobladores céltigos de las Bretañas francesa e inglesa y los
de nuestra Galicia, dan a la obra una importancia excepcional,
pues sirve de base para futuros estudios en la arqueología e
imaginería gallegas (…)”76.
Coda
Sen dúbida algunha, a Arqueoloxía galega vivía unha etapa dourada no
final do primeiro terzo do pasado s.XX. Tempo no que Federico Maciñeira publicaba (1934) Los Castros prehistóricos del norte de Galicia
(aportación al estudio de tan interesantes estaciones) 77 e Ramón Sobrino
Buhígas (193578) o magnífico Corpus Petroglyphorum Gallaeciae79.
Esta amplísima produción xornalística, literaria e investigadora, da
que aquí pretendimos presentar, a modo de síntese, as obras máis relevantes, fixaron no imaxinario colectivo galego do primeiro terzo do s.XX
(particularmente nos sectores letrados afíns ao galeguismo) o vínculo
76 “As cruces de pedra na Bretaña por Alfonso Rodríguez Castelao”, El Eco de Santia-

go, nº 14731 – 16/06/1930 p.2.
77 Maciñeira Pardo de Lama, Federico (1934) Separata do Anuario del cuerpo facultativo

de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos nº1, Madrid, Tipografía de Archivos, pp.1-19.
78 No 1933 viña de publicar Ramon Otero Pedrayo a súa obra Ensayo histórico sobre la cultura

gallega, Santiago de Compostela, Nós Publicacións Galegas, na que Pedrayo fundamenta
as orixes da Galiza no pobo céltico. De especial interese ao respecto, Bello Vázquez, Raquel
(2000), “Celtismo e saudade como repertorios míticos en Otero Pedrayo”, en José Luís
Rodríguez (ed.) Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero vol.2, Universidade de Santiago, pp.91103; Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (2003), A Construción nacional no discurso de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra.
79 Redixido en latín e con prólogo de Florentino López Cuevillas. Hai que facer
constar que Sobrino Buhígas parece fuxir da corrente celtista e refírese, na introdución á súa magnífica obra, aos “primitivos” ou “antigos” galegos e non aos célticos
galegos. Vid. Sobrino Buhígas, Ramón (1935) Corpus Petroglyphorum Gallaeciae,
Compostela, Seminario de Estudos Galegos.
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entre Galiza e Irlanda e o mundo céltico, nomeadamente atlántico, póndose ao servizo desta idea as pesquisas arqueolóxicas que presuntamente
demostraban como os restos castrexos viñan a ser a proba material do
pobo máis remoto da Galiza, é dicir, dos “celtas fundadores da nación”.
Cuevillas advertía, con todo, dos perigos de vincular todo resto material antigo na Galiza á cultura celta. Realidade que banalizaba, a dicir
do significado arqueólogo, esa referencia histórica e ocultaba dos pobos
antigos da Galiza. Neste sentido expresaríase nun artigo de prensa Cuevillas, indicando o que segue:
Hoxe os Celtas percorren a nosa Protohistoria e andan xa a inzarse
na literatura e tamén nos esports, e nos envases de algúns productos
e nos rótulos de algunhas tendas. Algo excesivo todo elo?Quizais;
mais ao mesmo tempo moi prometedor e moi espranzado. (...)
En verdadeiras rigorosidades científicas, os céltigos son soio un episodio de catro séculos na nosa estorea (sic). Son a chegada
de industria e unhas cantas verbas no vello onomástico galego (...).
Clubs celtas, productos celtas, literatura celta, seredes porvir e
seredes espranza, se comoparecen aniñan dentro de vós istes
tres degaros imprescindibres [o da] diferenzazón, (...) [a] heroicidade [e a] Universialidade [do noso pobo]".80
Como se pode apreciar, Cuevillas sintetiza moi ben como á altura de
mediados da década dos '30, do pasado século XX, o "celtismo" tiña
arraigado, transversalmente na sociedade galega, penetrando mesmo no
eido empresarial, para alén do sector cultural e investigador, do que partira. Indicando implicitamente como non se tiña comprendido que a
80 López Cuevillas, Florentino, "O Celtismo galego" en Adiante nº1, 5/01/1933, Fe-
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realidade á que el lle adicaría a maior parte da súa vida (a cultura castrexa) representaba un tempo histórico, protagonizado por uns antigos poboadores da Galiza integrados nunha cultura coñecida como'céltica',
mais fundidos tanto antes como despois con outros galaicos e galaicas,
organizados en vellas tribos e pobos (caso dos brigantinos ou dos ártabros, antes da nosa Era, ou dos suevos, a partir de inicios do s.V) que
caerían no esquecemento en favor dunha denominación xenérica (a céltica) que comercialmente chega até os nosos días.
Sexa como for, a mirada do galeguismo cultural (e a súa intencionalidade política) sobre Irlanda e o celtismo confirmábase que tería dado os
seus froitos, amplificándose a percepción/idea de que os restos da cultura castrexa eran o legado duns antigos poboadores da Galiza, en clave
fundacional, que gardaban unha relación familiar cos habitantes doutros
espazos e nacións do ámbito atlántico e que facendo parte das sete 'nacións celtas'.
O golpe militar españolista de 1936 marcaría, como é sabido, unha
paréntese abrupta en todos os planos; tamén no referido ao mundo da
Arqueoloxía. Cos anos, en plena ditadura franquista, Cuevillas e Bouza
Brey seguirían as súas pesquisas e socialización sobre o mundo castrexo
galego e o celtismo, como forma, ao noso ver, d e resistencia 81. Un legado que chega até os nosos días.

81 Florentino López Cuevillas publicaría no 1953 a obra La civilización céltica en Gali-

cia, Santiago de Compostela, Porto y Cía.
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Casas das Illas Blasket (Plácido Castro, 1928)

“Algo do fuxidío
engado do soñado”
Plácido Castro, Irlanda
e a visita ás illas Blasket
David Clark
Director do Instituto Universitario
de Estudos Irlandeses Amergin
Universidade da Coruña (UDC)

Ao chegar a Irlanda no verán de 1928, camiño ás Illas Blasket co etnólogo inglés Robin Flower, Plácido Ramón Castro atopou unha sociedade
nun momento de cambio, de transformación, e de incertidume. O novo
Estado Libre de Irlanda levaba xa case sete anos de existencia, pero foi
unha existencia difícil e chea de problemas. Os dous primeiros anos do
novo Estado viron unha guerra civil cruel e implacable, onde país e irmáns loitaron para intentar definir o que ía ser a nova Irlanda despois do
Tratado que selou o final da guerra angloIrlandesa de 1919 a 1921. Aínda que oficialmente, ao asinar a paz entre as dúas continxentes en maio
de 1923, a Guerra Civil rematou coa vitoria das forzas a favor do Tratado, as feridas causadas aínda quedaron abertas no verán de 1928.
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Irlanda e a súa independencia
O proceso cara a independencia de Irlanda foi longo, de feito, pódese
precisar que o seu inicio comezou coa chegada dos primeiros colonizadores ingleses –ou AngloNormandos– na illa no século XI, pero o proceso acelerouse durante o século XIX despois da derrota da sublevación
de 1798, a dos “Irlandeses Unidos ou United Irishman. Os “Irlandeses
Unidos” beberon das fontes de liberdade, igualdade e fraternidade da
Revolución Francesa, e, aparte dos “irlandeses nativos”, é dicir, a población herdeira da Irlanda gaélica, xeralmente católicos e falantes do irlandés, logrou reunir a gran número de protestantes, herdeiros ou dos colonizadores ingleses, Anglicanos, ou dos novos colonizadores escoceses,
Presbiterianos, e incluso cos novos radicais e liberais, atraídos pola mitoloxía revolucionaria e napoleónica.
A derrota do Levantamento de 1798 provocou a disolución do parlamento irlandés e a incorporación da illa ao Reino Unido, agora o Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Representantes irlandeses todos protestantes, homes e terratenentes tomaron os seus escanos en Westminster, e Irlanda foi gobernada directamente dende Londres a través
do Lord Tenente de Irlanda e do seu réxime administrativo con base no
castelo de Dublín. O "castelo" converteríase nunha sinécdoque para a
administración británica en Irlanda, odiada e temida por unha gran parte
da poboación nativa. Aínda que a Acta de Unión de 1800 fora deseñada
para incluír unha certa relaxación das Leis Criminais (Penal Laws) que
paralizaron severamente as actividades da poboación católica nativa, o
medo de que tales medidas provocasen a rabia dos protestantes irlandeses fixo que a administración británica retirara todas as concesións á
poboación católica da lei final tal e como se aprobou. Isto significou
que, efectivamente, e malia un débil esforzo por apaciguar a ira católica
a través da Lei de Papistas de 1778, os católicos romanos en Irlanda a
gran maioría da poboación aínda eran cidadáns de segunda clase no
seu propio país.
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A Unión entrou en vigor o 1 de xaneiro de 1801, e dous anos máis tarde o segundo levantamento dos irlandeses unidos sufriu o mesmo destino
que o seu antecesor e, coa execución do novo líder, Robert Emmet, Inglaterra mostrou o seu costume pesado e creou outro mártir; sería venerado
e gañaría máis apoio á causa revolucionaria. Logo do fracaso da rebelión
de Emmet, os católicos irlandeses usarían métodos non violentos nun intento de compensar a discriminación que seguían sufrindo, e na figura de
Daniel O'Connell (1775-1847) atopou un líder que loitaría incansablemente pola emancipación dos católicos, utilizando as estruturas da democracia parlamentaria británica. A aprobación da Catholic Relief Act en
1829 permitiu que os irlandeses católicos se sentasen por primeira vez en
Westminster, mentres que as Tythe Wars dos anos 1830 lograron unha
redución das taxas que os irlandeses católicos debían pagar á igrexa anglicana de Irlanda. Aínda que a loita de O'Connell foi pacífica, algúns dos
seus partidarios máis radicais abandonaron a formación para formar o
movemento Young Ireland e, en 1848, o ano das revolucións en toda Europa e no medio da horrenda gran fame irlandesa, este grupo faría organizar unha rebelión fracasada contra o goberno británico. Unha consecuencia duradeira da rebelión de Young Ireland foi a adopción da bandeira tricolor irlandesa, baseada no modelo revolucionario francés.
A segunda metade do século XIX viu unha politización cada vez maior
das aspiracións nacionalistas irlandesas, e isto reflectíase na reactivación
do interese na lingua irlandesa e nos deportes gaélicos e outras manifestacións culturais. Das cinzas do movemento Young Ireland apareceu a Irmandade Republicana Irlandesa (Irish Republican Brotherhood, ou
IRB), tamén coñecida como Fenianos, que, usando os contactos estadounidenses, ía organizar unha rebelión fracasada en 1866. Os fenianos foron
responsables dunha prolongada campaña de terror en Inglaterra e unha
das súas, os grupos irlandeses, os National Invincibles irlandeses, levaron
a cabo o asasinato de Lord Frederick Cavendish, o secretario xefe británico para Irlanda, en 1882. Durante este período, outro gran líder irlandés,
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Charles Stewart Parnell (1846-1891), tivo éxito para conseguir o debate
sobre os proxectos de Home Rule (ou autogoberno autónomo) presentado polo seu partido parlamentario irlandés (Irish Parliamentary Party, ou
IPP) e recibiu o apoio do partido liberal de Gladstone. O primeiro proxecto de lei, o Government of Ireland Bill (1886) foi derrotado na Cámara dos Comúns, mentres que o segundo, despois da morte de Parnell, o
Government of Ireland Bill (1893), aínda que aprobado polo Comúns,
foi derrotado na Cámara dos Lores. O terceiro intento de aprobación da
lexislación de Home Rule acabaría por ser exitoso, e a Lei do Goberno de
Irlanda foi creada en 1914, aínda que a súa aplicación foi postergada debido ao estalido da guerra. O consenso acordou que os seus termos serían
aplicados tras a fin da guerra. Esta lei foi rexeitada polos sindicalistas nos
seis condados do nordeste da illa, que reaccionaron formando os voluntarios do Ulster (Ulster Volunteers), a un grupo paramilitar ben armado subrepticiamente axudado por elementos do estado británico e dos seus
aparellos militares. Os nacionalistas dos 26 condados do sur reaccionaron
formando os voluntarios irlandeses (Irish Volunteers), dos cales os membros do núcleo duro do IRN xogaron un papel importante.
O movemento nacionalista irlandés dividiuse por mor da suspensión
da lei, e unha maioría dirixida por John Redmond acordou apoiar o esforzo
de guerra británico, argumentando que canto máis cedo acabara a guerra,
máis pronto entraría en vigor a lei irlandesa. Outros nacionalistas, liderados polo IRB, decidiron usar a oportunidade que ofreceu a guerra para
planificar unha insurrección armada contra a presenza británica en Irlanda.
O Levantamento de Pascua de 1916 foi unha rebelión relativamente pequena que, ao principio, obtivo pouco apoio popular. De feito, fálase do
abucheo e atracamento dos rebeldes capturados polos dublineses de a pé,
moitos dos cales tiñan pais, irmáns e maridos loitando en Francia co exército británico. A falta de delicadeza do goberno británico cos nacionalistas derrotados, coa execución dos líderes e o internamento de miles de irlandeses,
moitos dos cales non tiveron ningunha implicación co Levantamento,
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provocaron a indignación pública e un rápido cambio de actitude cara aos
rebeldes. Este cambio fíxose evidente nas eleccións xerais de decembro de
1918, apenas un mes despois do final da guerra, que viu unha enorme vitoria
gañada polo máis radical dos partidos políticos nacionalistas, o Sinn Féin de
Arthur Griffith. Esta vitoria abrasiva levou aos membros recentemente elixidos a negarse a tomar asento en Westminster e, en xaneiro de 1919, proclamaron a apertura do parlamento irlandés, Dáil Éireann, en Dublín.
O 21 de xaneiro, nesta reunión inaugural, o Dáil emitiu unha Proclamación da Independencia, e nese mesmo día os voluntarios nacionalistas matan a dous oficiais da policía irlandesa real, comezando efectivamente a guerra angloirlandesa. O 3 de maio do mesmo ano, as forzas antinacionalistas do norte dan lugar á creación do estado de 6 condados
de Irlanda do Norte que ía ser un país constitutivo do Reino Unido. A
guerra anglo-irlandesa foi en gran parte un asunto guerrilleiro, cos voluntarios nacionalistas do Exército Republicano Irlandés (IRA) aproveitando o seu coñecemento do terreo local e a simpatía das comunidades
locais para facer unha campaña exitosa dun exército británico formado
en gran parte recentemente, de antigos soldados desmotivados, regresaron de Francia ou Bélxica, a miúdo usando como uniforme unha mestura do uniforme militar de cor caqui e do negro da policía, dando lugar ao
seu alcume os “black and tans”. A finais de 1921, os representantes do
goberno británico e da autoproclamada República Irlandesa reúnense
en Londres co obxectivo de elaborar un tratado que provocase a paz.
Este tratado angloirlandés, asinado o 6 de decembro de 1921, provocou o fin do conflito armado entre os republicanos británicos e irlandeses,
pero creou unha división nas filas do nacionalismo irlandés que duraría
décadas. O Tratado prevía basicamente o establecemento dun Estado Libre que, con todo, excluiría aos seis condados do noreste que seguirían
formando parte do Reino Unido. O monarca británico sería o xefe de Estado neste novo estado que se convertería nun dominio autónomo do
Imperio Británico, semellante ao que gozaban países como Canadá e Aus-
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tralia, pero as forzas armadas británicas serían retiradas, a mariña británica. aínda mantería o control de certos portos estratéxicos dentro do territorio do Estado Libre, os “Treaty Ports” ou Portos do Tratado.
Negociado por destacadas figuras republicanas como Michael Collins
e Edward Griffiths, pero coa retirada estratéxica (e para algúns oportunista) de Éamon de Valera da mesa, o Tratado dividiu aos nacionalistas en
dous campos, os partidarios do tratado de Collins e en contra do tratado
dirixidos por de Valera. Aínda que a principal obxección ao Tratado foi a
implementación do concepto de partición, a división da illa en dous estados separados, os activistas anti-Tratado tamén denunciaron os intentos
de Inglaterra de manter o control sobre os asuntos irlandeses. En xuño de
1922, os voluntarios anti-Tratado ocupan o edificio das Four Courts, o
tribunal supremo de Irlanda nas marxes do Liffey e o 28 de xuño Michael
Collins ordena o bombardeo dos edificios xudiciais que iniciou unha
guerra civil entre o incipiente Exército do Estado Libre e os voluntarios
do exército republicano irlandés. Logo dunha sanguenta campaña que
viu ás familias divididas e que viu o asasinato do líder do estado libre
Collins, o xefe de gabinete do IRA, Frank Aiken, ordenou ás súas forzas
deixar as armas, poñendo fin á guerra o 24 de maio de 1923.
Os cinco anos entre o final da guerra civil en maio de 1923 e a visita de
Plácido Castro a Irlanda en agosto de 1928 viu como o novo Estado Libre
intentou impoñer algún tipo de orde nun país aínda dividido. O presidente
do Consello Executivo, nome dado ao primeiro ministro do Estado Libre
antes de que se adoptase o termo Taoiseach, foi William Cosgrave, quen
supervisou a fundación de varias institucións nacionais, incluída unha nova
forza policial, para substituír aos británicos equivalentes. A oposición, liderada por de Valera e derrotada na guerra civil, non entraría no Dáil ata
1927 cando o novo partido Fianna Fáil, fundado por de Valera en 1926
para substituír o Sinn Féin, entrou como principal forza da oposición
logo das eleccións de 1927. A forte oposición de Valera á administración
Cosgrave daría os seus froitos e Fianna Fáil chegaría ao poder en 1932.
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Plácido Castro en Irlanda
Cando chega Plácido Ramón Castro a Irlanda con 26 anos no verán de
1928, o novo Estado Libre ten un goberno polo tanto, de marcado carácter conservador do partido proTratado, o Cumann na nGaedheal
baixo a presidencia de Cosgrave. Plácido xa vivía nas illas británicas desde cativo, e a súa estancia, primeiro en Cardiff, no País de Gales, logo en
Scarborough, no noreste de Inglaterra, en Glasgow, no corazón industrial de Glasgow e, finalmente, en Londres, capital do estado e, daquela,
aínda do Imperio. Era, polo tanto, coñecedor de tres dos países históricos das illas e, como non, por simpatía política, histórica e cultural, tiña
moitas ganas de coñecer Irlanda. Logo dos seus estudios universitarios
en Glasgow, Castro viviu o auxe do nacionalismo escocés e o nacemento
do Scottish Literary Renaissance, a versión escocesa do Rexurdimento e
do Irish Literary Revival, e, como moitos escoceses seguía os eventos e
acontecementos de Irlanda con moito interese e, polo menos no caso
dos escoceses, certa envexa. Traballaba en Londres como xornalista correspondente para os xornais Información, de Madrid, La Nación de Buenos Aires, O Jornal do Porto e, por enriba de todo, El Pueblo Gallego de
Vigo. El Pueblo de Vigo proporciónalle a oportunidade de escribir un
número de artigos sobre a situación irlandesa actual, o primeiro dos cales aparece no 15 de xuño de 1928 na portada do xornal co título “A influencia do pasado”. Dous meses despois, Castro visita Irlanda por primeira vez, acompañando ao doutor Robin Flower, “a principal autoridade do Museo Británico sobre cuestión célticas” (1928; 2014: 10)82.
Flower, cóntanos Plácido, “pasou oito ou nove veráns na máis remotas
das illas irlandesas estudiando ano tras ano o idioma, as lendas e as tradicións da pequena illa de Blasket”.

82 Todas as referencias que aquí se reproducen proceden da edición dos artigos de

Plácido Ramón Castro que apareceron en El Pueblo Gallego, recollidos na edición
da Fundación Plácido Castro. Castro, Plácido. Un Galego en Irlanda. Ézaro, 2017.
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Fotografía dos mariñeiros das Illas Blasket, Condado de Kerry (Plácido Castro, 1928).

En Dublín, antes de saír cara á costa oeste, Eoin McNeill, ex ministro de Educación, ex presidente do parlamento irlandés, un eminente
historiador e que, como membro dos voluntarios irlandeses, aceptou
de mala gana participar (por mor da súa crenza que aínda faltaba moita
preparación) no Levantamento de 1916. O’Neill estaba a favor do Tratado e formou unha parte importante dos primeiros gobernos do Estado Libre. Tamén foi recoñecido como un dos principais especialistas
da historia irlandesa. As súas palabras a Plácido foron efusivas e revelaron o coñecemento e empatía do ex ministro con Galicia: “¡Canto me
allegro de recibir unha persoa que vén de Galicia! É vostede da terra
dos nosos devanceiros”. Castro, ó escoitar as verbas do político e historiador, sinte “unha das máis fondas emocións que experimentei durante
a miña estadía en Irlanda”.
O primeiro artigo, do 24 de agosto de 1928, detalla a viaxe desde
Dublín cara ao oeste, con paradas en Clonard, en Durrow e en Birr,
onde Castro ve picar a súa curiosidade por a existencia de “un enorme
piar que non ten estatua algunha no seu cimo”. Ao preguntar os moti vos, cóntanlle:
… que os cidadáns de Birr fixeron construir unha columna
sen idea definida acerca do seu obxecto. Como se vendía barata
a gran estatua do Duque de Cumberland a mercaron e colocaron sobre a columna. Máis a revolución restou popularidade ós
duques británicos e o de Cumberland tivo que descender do seu
elevado pedestal.
Parece que Castro percibiu unha certa resonancia co sentido do humor galego nesta acción. Impresiónalle o campo irlandés, observando as semellanzas e as diferenzas entre a paisaxe de Irlanda e a da súa Galicia natal.
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As montañas azúis no lonxe fan resaltar aínda máis o verde
dos campos. Quen non estivera en Irlanda non pode saber o
que é o verde. A herba irlandesa reloce, parece que emite una
luz de esmeralda. O abondoso arborado, os valados de espiños
en flor, as manchas castañas dos “bog”, ou pantanos de turba
cubertos de pequenas lagoas completan esta fermosa paisaxe
da primavera irlandesa.
En Clonmacnoise, coñece as ruínas do que foi o mosteiro, fundado por
San Ciaran. Os únicos vestixios existentes son as paredes, dúas torres cónicas celtas e unha gran cruz. Ve una gran diferencia entre estas ruínas irlandesas e as que se poden atopar en Galicia:
As ruínas irlandesas non son tan fermosas como as nosas. As
pedras tórnanse grises co tempo e non adquiren eses tons dourados e quentes das nosas vellas pedras. Pero en Clonmacnoise
pensa un máis nos homes que alí viviron ca nos tristes vestixios
que aínda quedan.
Castro e Flower collen o tren desde Tralee ata Dingle, e na viaxe o galego deixa que a súa imaxinación recrease no pasado mítico de Irlanda,
lembrando, sen dúbida, a poesía bárdica de Eduardo Pondal:
Nun destes valles, “Gleann na Scail”, o Val dos Xigantes, loitaron os héroes lendarios “Cuchulain e Culaoi”, lanzando un
contra o outro as enormes rochas que cobran o val. O seu fondo
aparece hoxe completamente negro, dun negro sinistro, azulado, baixo a mesta nube que o cubre. A profusión dourada dos
toxos en flor fai resaltar máis a escuridade do val. Non é estraño que ó mirar cos seus ollos claros as nubes tenebrosas que se
enroscan entre as cumes e as misteriosas brétemas e os vales das
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montañas irlandesas, una raza imaxinativa tecera tantas lendas fantásticas cos xiróns da néboa fría.
Castro nos lembra a Pondal, pero tamén anticipa a futuros escritores galegos como Cunqueiro, Suso de Toro ou Manuel Rivas que atoparían
nas lendas e paisaxe de Irlanda unha influencia e unha fonte de inspiración e simpatía. Irlanda non é Galicia, pero existe unha resonancia, unha
corrente vital que parece unir os dous países e as súas culturas.
A viaxe continua nun vello coche modelo Ford que lles leva a
Dunquinonde pernoctan na casa de Kate, “filla do rei da Illa Blasket”.
Castro describe de xeito detallado o interior da casa de Kate, co seu teito
de palla, cunhas “cordas que pasan por riba do friso, aseguradas con arcos
de vimbio cravados na palla” e que “sosteñen unha fileira de pedras que
impiden que os ventos tormentosos do inverno levan o teitume”. Describe a sinxeleza das habitacións pintadas de branco, e o lume no chan
sobre o que colgan ollas como os galegos, o banco ao seu lado e cuberto
cunha cortina que aproveita para almacenar galiñas e outros detalles que
lembran as casas das aldeas galegas.
Kate e a súa familia falan gaélico, e Castro comenta sobre a existencia e utilidade do Gaeltacht, as partes de Irlanda en que se fala predominantemente o gaélico e que o Estado Libre xa estaba tomando medidas
para protexer, un dos primeiros exemplos da preservación lingüística
que logo tería tanta importancia en tantas áreas, incluíndo a Galicia,
onde as linguas vivían ameazadas. Plácido é marabillado de como os estudosos de todo o mundo veñen ao Gaeltacht para estudar a lingua, as
lendas e as tradicións locais. El tamén eloxia as “esperanzas que teñen
case tódolos irlandeses de facer revivir a esencia daquela cultura” que
“baséase na prosperidade destes pobres mariñeiros do Gaeltacht que
souberon conservar a tradición e o idioma mellor cos sabios e os literatos das ciudades”. Pódese dicir que Castro fala de Irlanda, pero pensa en
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Galicia. O galego, como o irlandés, salvarase se o segue usando a xente
do pobo, os mariñeiros e os labregos.
A paisaxe tamén lle recorda á de casa. Os cantís e calas da costa occidental de Irlanda parecen semellantes “ás partes máis salvaxes da costa
galega” con “cabos escarpados e pequenas praias tranquilas, terreos
montañosos cubertos de toxos, pequenos lugares pretos uns doutros”.
Nota, sen embargo, un aire de tristura “meirande ca das rexións máis ermas da nosa terra”, e cada aldea “no canto de dar unha sensación de benestar, parece aumentar aínda máis a tristura da rexión”. Pregúntase por
que tal diferenza sería perceptible, pensando en que a diferenza de latitude podería ter a responsabilidade: con todo, a costa occidental de Irlanda recorda aos galegos da súa casa:
A pequena diferencia de latitude, a pesares da semellanza física
da aldea e da parecida distribución dos pobos, fai que se sinta
no Fisterre irlandés unha tristura que non se experimenta no
Fisterre galego. Quizáis uns grupos de piñeiros fixeran variar
moito o aspecto da bisbarra, pero en toda a extensión que
abrangue a vista non se ve unha soa árbore. Nembargantes, a
atmosfera atlántica, os tons do mar, do ceo, das afastadas montañas, son os mesmos ca en Galicia. Un galego síntese aquí
máis preto da súa terra ca en moitas rexións que só distan de
Galicia uns centos de quilómetros.
Castro e Flower deixan a casa de Kate en Dunquin para viaxar ás Illas
Blasket. O galego agradecese o barco ancestral no que van navegar, a
Curragh ou naomhóg que describe como “unha chalana con catro remeiros” feita de “lona alcatranada, estirada derriba dun armazón de madeira”. Os insulares chegan a transportar gando neles e son tan lixeiros
que os homes córtanos e transpórtanos á montaña fóra do alcance do
mar. Os remos destes barcos teñen curiosidade por ter a pala do mes-
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mo ancho que o resto do remo. Os mariñeiros din que así o teñan porque senón ofrecerían demasiada resistencia ao forte vento destas costas. No arco do "curragh" que os leva atópase unha pequena botella de
auga bendita.
Ao chegar á illa de Great Blasket, nenos e nenas descalzos corren a
darlles a benvida e uns mariñeiros axudan a salvagardar a embarcación.
Os visitantes van á casa do “rei” da illa, título honorífico que leva “un
home de uns setenta anos, de cara afeitada, esbrancuxada e ollos azuis”
que, aínda que viste como os demais insulares, amosa “certa dignidade
repousada” e “algo no seu porte e no seu xeito de falar, diferénciao dos
seus conveciños”. Tamén coñece Castro a Tomás O’Criothain, o gran
poeta da illa e unha fonte viva de todo folclore, coñecemento, lendas e
tradicións do seu pobo. O'Croiothain é a principal razón pola que Robin
Flower visita a Blasket cada ano, e Castro describe a incrible sensación
de simbiose xerada cando os dous homes conversan:
A imaxinación do poeta é inesgotable e cada ano atopa o doutor Flower novo material para os seus estudos. Cando se publiquen os libros do eminente celtista, Tomás será un dos homes
máis soados de Irlanda, honrado por tódolos bos irlandeses
como fiel gardador das tradicións do pobo. Os seus ollos teñen
unha vivacidade de 70 anos, de nariz afiada e claridade extraordinaria. Aínda sen entender unha palabra das que está dicindo dáse un conta de que está en presenza dun home superior ós
demais illeiros. A entoación da súa voz, os seus xestos expresivos,
abondan para facer comprender que o que está dicindo é interesantísimo. Esta colaboración entre o poeta galaico e o sabio
celtista, chea de aprecio e afecto mutuos, é algo que enxalza a
ámbolos dous. Falan dos soños e das súas distintas variedades.
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A pesar da florecente situación cultural e lingüística na illa, Castro está
horrorizado pola pobreza e a miseria que ve ao seu arredor. Tamén se
sorprende do xeito en que os insulares ven o concepto de emigración
que para eles, como para o pobo galego, representou unha fuxida triste
pero necesaria das dificultades da vida. Os habitantes das illas falan continuamente sobre os Estados Unidos, sobre os membros das súas familias que viven alí e sobre a posibilidade e a necesidade da emigración. Os
insulares falan constantemente de Nova York e segundo Castro “se non
fora polos cartos que reciben dos seus parentes emigrados, non
poderían seguir vivindo nun sitio tan ermo e pobre como a illa Blasket”.
No seu artigo de 16 de setembro, Castro lamenta a penosa situación
económica da illa e a abafadora necesidade de emigración e axuda exterior, pero tamén critica o que percibe como a aparente falta de vontade
dos insulares para mellorar a súa situación a través do traballo duro, opinando que traballan pouco,”dende logo nin a metade do que traballan
os nosos paisanos”. Era, por suposto, moi posible que os seus longos
anos vivindo no Reino Unido levasen a Castro a adoptar os típicos estereotipos británicos dos irlandeses preguiceiros, e que os seus anos de
vida en Escocia formaron as súas ideas en algo parecido á Protestant
Work Ethic, a ética protestante do traballo, a posición ideolóxica dominante nesa terra setentrional. Sexa como for, Castro recoñece o papel da
Igrexa Católica no desenvolvemento da psique irlandesa e acredita parte
da culpa da influencia eclesiástica. O futuro, para Castro, reside na capacidade e disposición do goberno irlandés a involucrarse na reconstrución económica das illas e o seu modo de vida tradicional.
Nas Illas Blasket, Castro está cativado pola xeografía e pola proximidade entre os illas e o seu pasado, as súas tradicións, as súas lendas e o
seu folclore. As súas descricións xeográficas das illas mestúranse coas
impresións que recibe, moitas das cales parecen achegarlle a algún tipo
de epifanía transcendental. As illas son un lugar onde as fadas ben poden
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existir, onde o sobrenatural é case tanxible na súa presenza e onde un
poeta e un violinista poden producir o sublime.
A serie de artigos publicados por Castro en El Pueblo Gallego entre
agosto e setembro de 1928 ofrecen un documento marabilloso que describe o oeste rural de Irlanda a través dos ollos simpáticos dun galego
que ve e aprecia as semellanzas e diferenzas entre as dúas culturas. A
empatía de Castro convértese na súa vontade de observar e aprender da
súa experiencia, e as súas observacións son equilibradas e pertinentes. É
afectado pola súa visita, e dáse a impresión de que as súas experiencias
durante a visita teñen que reforzar as súas ideas de como desexa ver a
Galicia no futuro. A pesar dos factores negativos da pobreza e da emigración, Castro está fascinado pola conexión íntima entre o pobo e o seu
pasado, a nación e as súas tradicións, pero que, ao declarar a súa independencia, tamén tomou o futuro nas súas propias mans.
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Embarcacións dos pescadores das Illas Blasket (Plácido Castro, 1928)

FROM THE TOWER
Keith Payne
Poet and Translator

Did Plácido Castro eat well every day he was in Ireland, while he was on
the Blasket Islands, or when meeting the poet W.B. Yeats in Dublin?
Though perhaps his diaries comment on this, for now I can only assume
that he did. I can at the very least assume that he ate every day, that he
slept well, in a bed, every night and that he traveled, in relative comfort
to and from Ireland, Scotland and Galicia. So much of the conversation
around Castro and Ireland is concerned with the supposed Celtic connections between these two nations. An assumed Celtic link is celebrated with regard to language, tradition and the arts. And yet, at no point,
at least within my earshot, have we broached the subject of just how the
celebrated artists of these two countries actually make a living.
It is telling that in the section entitled ‘Vida’ of the exhibition A Irlanda de Plácido Castro, we see men and women at work, men and
women of the Blasket islands ganando a vida. In one image, three men
and a boy are stood in the yard of a stone cottage. The eldest of the men
flicking a willow switch as if giving instruction. The youngest, a boy of
seven or eight, unshod, is standing by watching. The other two men, one
of them head bent to his work while the other is laughing at the oddity
of the photographer watching his work, are weaving a lobster pot; a precious task considering the absence of the osiers needed for making bas-
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kets on the Blaskets. Further on in the exhibition we see four fishermen
‘preparándose para a faena,’ then a ‘currach’ upended waiting to be
covered then tarred and launched onto the Atlantic, a kitchen interior
and further on, a woman weaving, just as Homer described.
The subjects of Plácido Castro’s photos may be Irish or English; they
may be French or even Scots. Around the time Castro took these photographs the Brixham fishermen of Devon were bringing sole and turbot
into Dublin aboard their Ringsend fishing Smacks and revolutionizing
the Irish fishing industry. We will never know from the photographs
alone where the subjects were from. What we have, suspended in nostalgic black and white, are people making a living.
The poet Yeats, who Castro met on his trip to Ireland and whose
poems he translated into Galician, also knew about making a living.
When his fellow Sligoman and Editor of The Irish Times, Bertie Smyllie
phoned through the news on on November 14, 1923 that Yeats had won
the Nobel Prize, his reaction was allegedly ‘How much Smyllie, how
much is it?’ Yeats, like the Blasket islanders, had to put food on the table.
Yeats was not just a poet. He was also Producer of the Abbey Theatre
and a Senator –arguing, among other things for the separation of
Church and State and the implementation of divorce; he only had to
wait 100 years for the latter, the former is still not a reality. He was also a
tireless lecturer, giving lectures across Ireland, the UK and the U.S.; he
wrote for popular girls’ magazines, recycling his research and interest in
folklore into popular stories for young readers. Although his wife,
Georgie HydeLees brought much money into the marriage, enough to
buy their house on Merrion Square and then the Tower in Sligo, Yeats
still had to support his father in New York, his sisters and their Cuala
Press project at home as well as his own family. A poet yes, a Nobel
prizewinning poet yes, and a poet who had to pay his bills just like his
brother the painter, his neighbour the schoolteacher, his cousin the
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shopkeeper, and ‘like the child dancing in the wind’ would eventually
have to as well.
And through the foggy myth of the Romantic poet, the poet inspired
by the Muse, the drunken poet, the Bohemian poet, we begin to take
clear notice of the poet who works. The very word poet coming from
the Latin and PIE ‘One who makes.’ Just as the word ‘verse’ also from
Latin and PIE ‘To turn, to bend,’ from the bend in the plough working
the field. Seamus Heaney’s Field Work clearly marking out the territory
of the working poet.
And while it seems ironic that I am talking about money in this, the
time of the myth of money, when economic growth is the new heaven so
many aspire to and when economists are our new gods, the reality of
rent still comes to poets every month. The reality of food in the fridge,
oil in the radiators, petrol in our car, shoes on our feet, ink in our pen
and a light to write by.

I delight and celebrate the myth of Breogan, of Amergin, of Ith and of
the sons of Mil who ‘discovered’ Ireland and brought the first poem
there when really, there were poets already on the island:
Meanwhile back at the rath
IV
In our stories there’s a woman whose feet
are the wrong way round. When she’s coming close
it seems she runs away. It’s hard to meet
her – dangerous to see her golden face.
There are riddled meanings few can translate;
our words are birds, they fly, they leave no trace.
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We ask creatures to tell us what they’re called;
that is the way we have learned to name our world.
(Paula Meehan)
I celebrate the story of Breogan and the island he saw from his tower, the
possibility of a Celtic connection between the two nations of Galicia and
Ireland –though this, like any single story, excludes so much. Though I
can also accept that the story of a country being discovered from a tower
has been seen many times throughout European myth. Most likely what
we are reading with regard to Breogan and the discovery of Ireland, is a
storyteller’s version of the en masse emigration from the volcanic eruption
on Santorini c. 1600 BC when the great Minoan Culture was destroyed
and the Minoans had to move Westward into Europe. They incidentally
brought with them the Bull –though not to kill, just to dance with– and
after staying here on the Iberian Peninsula some 400 or 500 years, this
great Bronze Age culture moved further northwards into Ireland and the
British Isles trading and teaching the inhabitants there the ways of
bronze and wax. Santorini, Crete, Mallorca, Galicia, Ireland where they
met Swedes, Danes, Finns, Normans, Angles, French, British and, once
again, Galician emigrants.
I celebrate that we have taken ownership of this myth, both here in
Galicia and in Ireland, where we take ownership of The Tuatha de
Dannan, the Firbolg, Cu Chulainn and all the rest. But why? Is it, as the
Bible instructs, ‘to have dominion over every living thing,’ to have dominion over the earth, to own it, to subdue it, to rule over it? And yet
here we are, a relatively short time since the vernacular Bible was made
available and how soon our dominion has earned us melting ice caps,
rising sea levels and the prospect of a future without us.
So why do nationalists Irish and Galician, singers and songwriters,
poets and readers give so much weight to the myth of Amergin the first
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poet, but not to the reality of the working poet who needs to earn a living? The myth, as we have seen, is questionable to say the least. The
reality of making a living, is not. Is it too difficult for us to face up to the
fact that our cultural institutions do not reward the guardians of that
very culture with a dignified living? Should we as concert going, book
reading, feira dancing, public insist our artists are paid a living wage since the work they do is so valuable to us? Or at least we claim it is. And as
we celebrate the relationship between Ireland and Galicia, are we able to
celebrate their artists too?
If we pay not just attention, but a living wage, our poets and our
artists may in fact just save us from ourselves.
Far beyond national borders –for the great poets are not confined
by borders and nor can they be: Pato hearing Ferrín hearing Heaney
hearing Yeats– there is a place where poetry is dignified, where poets are
valued as essential members of the tribe and where bright futures can be
seen from towers.
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Mariñeiros das Illas Blasket (Plácido Castro, 1928)

As relacións
literario-culturais
entre Galicia e Irlanda
o futuro que queremos construír
Manuela Palacios
Profesora da Universidade de
Santiago de Compostela (USC)

O capital cultural herdado
Plácido Castro foi un intelectual moi atento aos acontecementos sociopolíticos e culturais do seu tempo que identificou en Irlanda unha serie
de trazos antropolóxicos e históricos de gran relevancia para Galicia,
ata o punto de promover unha política exterior intelectual orientada
cara as terras que el denominaba “célticas”: “A orientación cara as terras
célticas do Norte ten que ser unha parte esencial, a máis importante, do
que puideramos chamar a nosa política exterior intelectual” (cit. en
Ríos 2013: 12). O impacto cultural do celtismo, impulsado desde a segunda metade do século XIX por Manuel Murguía e os intelectuais da
Cova Céltica e do que beberon en distinto grao tanto os intelectuais
das Irmandades de Fala como a Xeración Nós, constitúe hoxe un valioso capital cultural e fornece un copioso imaxinario de afinidades e vínculos varios entre Galicia e Irlanda que non debemos desaproveitar, entre outras razóns porque calou fondo na cultura popular, no xeito no
que nos vemos a nós mesmos e nos ven os outros pobos ibéricos, teña
ou non este imaxinario unha contrastada base histórica ou científica,
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porque tamén os mitos teñen os seus efectos prácticos na vida cotiá, comercial, cultural e política dun país.
Se aprendemos de Plácido Castro a súa viva curiosidade pola sociedade irlandesa e analizamos a posible relevancia que hoxe en día poida
ter Irlanda para a nosa sociedade e cultura galegas, prestaremos atención aos radicais cambios históricos, políticos, sociais e culturais que tiveron lugar en Irlanda e Galicia desde a década dos setenta do século
XX: desenvolvemento da cultura democrática, progresiva apertura a
Europa, incorporación importante da muller ao eido laboral, educativo
e cultural, paulatina laicidade tanto da poboación como das institucións, sensible mellora da situación económica que permitiu o retorno
de moitas persoas emigradas ‒aínda que as crises económicas puntuais
provocaron de novo fortes fluxos migratorios ao exterior tanto de Galicia como de Irlanda‒, a xestión do conflito lingüístico e a perda de falantes da lingua vernácula, o impacto dos estudos poscoloniais para a
análise da identidade nacional, así como os desafíos do presente para
afrontar o fenómeno da globalización ou o deterioro medioambiental e
para conseguir máis xustiza social, a erradicación da pobreza e unha
igualdade de xénero real.
Son estas circunstancias políticas, sociais e culturais que viven hoxe
Galicia e Irlanda as que nos levan a reconsiderar os nosos vínculos pasados e a forxar novas relacións desde os ámbitos nos que traballamos e
desenvolvemos. É por esta razón que falarei aquí de cultura e literatura,
así como de colaboracións e reciprocidade entre as literaturas irlandesa
e galega hoxe en día; colaboracións que, cabería agardar, achegarán o
seu grao de area ao capital cultural acumulado por xeracións anteriores e
servirán de base para futuras canles de cooperación. A historiografía das
relacións entre Galicia e Irlanda volve, inevitablemente, unha e outra vez
ao mito e á creación literaria ‒o celtismo, o Lebor Gabála Érenn, as traducións da obra de Yeats, Synge e Joyce cara ao galego, etc.‒ razón pola
que, desde o ámbito filolóxico, debemos fornecer análises literarias sóli-
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das e promover vínculos culturais que enriquezan a trama de relacións
entre as dúas comunidades.
Falarei a continuación de filoloxía, universidade, docencia, investigación e tradución; darei conta do traballo realizado desde a miña especialidade en filoloxía inglesa para indagar tanto na produción cultural irlandesa
pasada e presente como nos estudos comparativos das literaturas galega
e irlandesa; informarei, así mesmo, da formación que reciben os novos
investigadores e investigadoras e os seus resultados xa accesibles nas bases de datos e repositorios institucionais. A relación cultural entre Galicia e Irlanda será a que nós construamos tanto desde a creación artística
e a investigación como desde o apoio institucional que reciban ambas as
dúas. Precisamos, logo, sumar esforzos desde o ámbito da creación, do
ensino nos seus diversos niveis e, especialmente, desde a vontade política de internacionalización da nosa cultura en sociedades especialmente
receptivas como a irlandesa.
Universidade e dinamización das relacións
culturais entre Galicia e Irlanda
Aínda que non é o único, o ámbito universitario é un dos axentes máis
activos hoxe en día na promoción e dinamización dos vínculos culturais
entre Galicia e Irlanda. As tres universidades galegas contan con especialistas en historia, filoloxía, tradución e etnografía que desenvolven os seus
estudos sobre os vínculos destas dúas comunidades. O Instituto Universitario de Estudos Irlandeses “Amergin” da Universidade da Coruña, é a
cabeza máis visible deste traballo investigador pola súa dilatada e prolífica traxectoria; súmanse a el as liñas de investigación promovidas nas Universidades de Santiago e Vigo, tanto desde a filoloxía como a tradución.
O estudos pioneiros de Antonio Raúl de Toro Santos sobre a recepción
da literatura angloirlandesa en España, a tradución de Joyce e Yeats cara
ao galego, a viaxe de Plácido Castro á illas Blasket e as súas traducións de
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poesía inglesa, as relacións intertextuais entre a literatura galega e a irlandesa e outras moitas publicacións formaron a base dunha achega comparatista ás dúas culturas que retomarían os restantes membros do Instituto
Amergin: o seu actual Director David Clark, Miguel Alonso Giráldez,
Eduardo Barros Grela, Pablo Cancelo López e José Manuel Estévez Saá.
Os seus proxectos de investigación sobre as relacións musicais entre Galicia e Irlanda, a industria cultural do patrimonio das dúas comunidades e
a produción cultural desde a periferia das nacións célticas abriron fértiles
liñas de estudo para o futuro persoal investigador.
Na Universidade de Vigo, a profesora Teresa Caneda Cabrera comezou a súa traxectoria investigadora especializándose na estética modernista de James Joyce e achegou análises da recepción de Joyce en Galicia
a través da tradución. Outros estudos más recentes da profesora Caneda
inclúen análises e dirección de teses sobre a literatura irlandesa. Pola súa
parte, e desde o ámbito dos estudos de tradución da Universidade de
Vigo, o profesor Alberto Álvarez Lugrís ten analizado a paratradución da
identidade celta no discurso público das institucións galegas.
James Joyce foi tamén obxecto dunha tese de doutoramento na Universidade de Santiago, a da actual profesora Margarita Estévez Saá, quen
conta con abundantes publicacións tanto sobre a recepción de James
Joyce en España como sobre a literatura do Tigre Celta ‒denominación
do boom económico de Irlanda desde mediados dos noventa ata a crise
financeira de 2007‒ así como sobre as narradoras irlandesas actuais: Alice Taylor, Anne Enright, Anne Haverty, Éilís Ní Dhuíbhne, Deirdre
Madden, etc. Outros dous profesores da Universidade de Santiago foron dunha grande influencia na investigación sobre Irlanda e as relacións culturais con Galicia: o actual profesor ad honorem Fernando
Alonso Romero e a profesora Anne MacCarthy, lamentablemente falecida nun momento moi produtivo da súa carreira académica. O primeiro especializouse no folclore común a Irlanda e Galicia no contexto dos
costumes e tradicións atlánticas, dirixindo numerosos traballos e pro-
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xectos de investigación sobre esta cuestión; pola súa parte, a profesora
MacCarthy, quen se especializou na obra de James Joyce e outros autores coetáneos, así como no seu impacto na literatura galega, estudou
igualmente outros aspectos identitarios comúns ás dúas comunidades.
Abrindo portas á investigación do futuro
Os estudos irlandeses das universidades galegas céntranse en tres tipos
de actividades: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos a outros sectores sociais. No tocante á docencia, podemos
apreciar a notable presenza dos estudos irlandeses nos programas do
Grao en Lingua e Literatura Inglesas ‒a anterior licenciatura en Filoloxía Inglesa‒ que se oferta, por exemplo, na Universidade de Santiago de
Compostela, tanto en materias de historia, cultura e tradicións dos países de fala inglesa como en materias literarias. Os autores canónicos ‒
especialmente Jonathan Swift, James Joyce e W.B. Yeats, pero tamén
Oscar Wilde, Bernard Shaw, Maria Edgeworth, Elizabeth Bowen e
Edna O’Brien‒ aparecen recorrentemente nos programas de “literatura
inglesa” ‒correspondente, en realidade, á producida nas Illas Británicas.
Na transición ao século XXI, os estudos filolóxicos experimentaron en
España unha transformación importante ao pasaren de ser exclusivamente filolóxicos a incorporaren estudos culturais e históricos. Igualmente, o canon literario foi cuestionado polo seu nesgo patriarcal e foi
abríndose a máis mulleres escritoras. Esta revisión do canon e dos estudos filolóxicos favoreceu a maior visibilidade dos estudos irlandeses
nos programas das materias filolóxicas e Irlanda cobrou peso en materias transversais como, por exemplo, “literatura poscolonial” ou “narrativa breve” nas que agora comparte os programas en condicións
parellas ás das outras nacións anglófonas.
Os cambios de contidos, de escritores e escritoras, e de obras literarias nos programas de filoloxía inglesa espertan o interese do alumnado
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non só no que concirne ás súas lecturas e traballos para materias espe cíficas senón, dun xeito especialmente notable, na proba final para a
obtención do Grao, o Traballo de Fin de Grao ou TFG ‒unha proba es crita dunha extensión de entre 65.000 e 120.000 caracteres seguida
dunha proba oral. Na Facultade de Filoloxía da USC ofértanse no presente curso 2018-2019 polo menos once liñas temáticas de TFG que
poden incorporar os estudos irlandeses e unha delas é, especificamente,
sobre “Literatura irlandesa e galega desde unha perspectiva comparada”. Esta liña temática adoita ter máis demanda entre o alumnado que
número de prazas dispoñibles polo que adoitamos aceptar propostas de
traballos comparativos de literatura irlandesa e galega dentro doutras
liñas de denominación máis xenérica como “Literatura e cultura británica e irlandesa” ou mesmo “Literatura en lingua inglesa”. Se observamos que hai demanda entre o alumnado por esta aproximación
comparada, deberemos facilitala e fomentala, porque o futuro das relacións culturais entre Galicia e Irlanda e da internacionalización da cultura galega está, en boa medida, nas mans destas novas xeracións de
alumnado universitario.
A liña de “Literatura irlandesa e galega desde unha perspectiva comparada” ofreceu ata o momento resultados altamente satisfactorios nos
que o alumnado realizou análises comparativas non só de autores canónicos como Joyce e Castelao, Joyce e Risco, Yeats e Pondal ou a recepción
do modernismo irlandés por parte da Xeración Nós, senón tamén de
escritores e escritoras emerxentes, máis próximos á sociedade que lle
toca vivir ao noso alumnado, como o son por exemplo Grace Wells e
Antía Otero, Éilís Ní Dhuibhne e Carmen Blanco ou María Reimóndez, así como temas que preocupan á sociedade actual como o deterioro medioambiental, que xa se trata na poesía e na narrativa irlandesas e
galegas, ou ben xéneros de emerxente autoría feminina, como ocorre na
novela policial.
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As actividades docentes de programación e traballos académicos
complétanse sempre con outras accións extracurriculares que achegan
os escritores ao alumnado mediante conferencias, seminarios, debates,
recitais, entrevistas, presentacións de libros, etc. Gustaríame reclamar
aquí a implantación dunha figura común nas universidades europeas e
americanas como a do escritor ou escritora residente, durante un período determinado e cun proxecto de creación así como de colaboración
coa institución para a transmisión ao alumnado do seu coñecemento e
experiencia. Tamén aquí podería ser pioneira a liña comparada de Galicia e Irlanda se se implican as universidades e as outras institucións que
procuran a internacionalización da cultura galega.
As figuras de escritor ou escritora residente, conferenciante e as actividades paralelas de debate e lectura espertan novas vocacións literarias
e abren novas liñas de investigación. Así ocorreu, por exemplo, coa visita
da poeta Grace Wells á USC ‒aproveitando que o poeta e tradutor irlandés Keith Payne a convidara para outra actividade na Universidade de
Vigo‒ pois a súa conferencia e lectura dos seus poemas deron pé a un
TFG cunha análise comparativa do imaxinario animal na poesía da poeta Grace Wells e a poeta galega Antía Otero (González Doval 2018).
Igualmente, esta visita tivo un impacto positivo na investigación universitaria ao publicarse a conferencia nunha revista internacional de alto
impacto (Wells 2018).
O que resulta evidente da organización destas actividades é a necesidade de colaboración entre diversas institucións para o financiamento
da visita e a conferencia, a inserción da actividade na programación académica e a implicación do alumnado na mesma. Se no caso da visita de
Grace Wells precisamos financiamento dos equipos de investigación do
noso departamento, ademais das axudas fornecidas pola Universidade
de Vigo, noutros casos precisámolo do programa europeo “Irish Itinerary”, da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG),
do financiamento que a Xunta de Galicia outorga a redes de investiga-
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ción ou grupos de referencia competitiva (GRC), etc. Porén, as fontes
de recursos son moi escasas e a burocracia excesiva, problemas estes
dous que afogan as iniciativas posibles.
Detecto, polo expresado anteriormente, un problema de base na política de internacionalización da cultura galega, tanto na loxística como no
financiamento, pois os programas de colaboración entre escritores e institucións de Galicia e outros países debería ser unha prioridade. É común
a queixa de que non temos en Galicia un Instituto Etxepare como no País
Vasco ou un Ramón Lull como en Cataluña, cando a creación dun Instituto Rosalía de Castro foi aprobada no Parlamento Galego hai aproximadamente dez anos, pero tamén me pregunto eu se as institucións
existentes ‒Direccións Xerais varias da Xunta de Galicia, Consello de
Cultura Galega, Real Academia Galega, Asociación Galega de Editores,
Asociación de Escritores e Escritoras de Lingua Galega, etc.‒ están a facer
todo o que se precisa para unha mellor visibilización da cultura galega no
ámbito internacional. Entre outras colaboracións posibles con Irlanda,
unha delas debería ser tamén a aprendizaxe da lingua irlandesa que, sen
dúbida, as institucións irlandesas estarían interesadas en fornecer de formalizarse un acordo de cooperación. Estes son, pois, algúns dos retos
para o futuro inmediato das relacións culturais entre Galicia e Irlanda.
A investigación en curso
Gustaríame a continuación centrarme, se se me permite, na investigación sobre as relacións literarias entre Galicia e Irlanda que estamos a
realizar desde o grupo de investigación IRGAL (http://irgal.es). Trátase dun grupo liderado pola Universidade de Santiago, do que eu mesma son a Investigadora Principal, que leva realizado ata o momento
cinco proxectos de investigación consecutivos desde 2005 financiados
polo Ministerio de Ciencia e Innovación. IRGAL está composto na actualidade por 14 membros de 5 universidades galegas e irlandesas
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(USC, UdC, UVigo, UCCork, UCDublin) e 5 deses membros teñen
un perfil tanto investigador como de creación literaria ben consolidada
ben emerxente: Marilar Aleixandre ‒ USC e membro de número da
RAG‒, Martín Veiga ‒UCCork e Pedrón de Honra 2017‒, María Alonso
(UVigo), Arancha Rodríguez Fernández (co pseudónimo literario de
Arancha Nogueira, USC) e Jorge Rodríguez Durán (USC). O resto de
investigadoras teñen un amplo curriculum investigador porque así o requiren estas convocatorias, altamente competitivas, de proxectos de investigación do Ministerio, que son financiadas ata nun 80% por fondos
europeos FEDER. Estas investigadoras, que están especializadas en estudos ingleses e irlandeses ou ben en estudos galegos, son as seguintes:
María Jesús Lorenzo-Modia (UdC), Olivia Rodríguez González
(UdC), María Jesús Cabarcos (UdC), Ana Acuña (UVigo), Eulalia
Agrelo (UVigo), Margarita Estévez Saá (USC), María Xesús Nogueira
(USC) e Anne Fogarty (UCDublin).
Tal e como se pode comprobar na nosa páxina web (http://irgal.es), o grupo IRGAL investiga, desde 2005, nas liñas prioritarias seguintes: 1. literatura irlandesa e galega contemporánea (poesía,
narrativa, ensaio e teatro); 2. aproximación comparada á análise destas
dúas literaturas; 3. literatura de autoría feminina, xa que o primeiro proxecto naceu de observar unha incorporación sen precedentes de mulleres escritoras aos sistemas literarios de Galicia e Irlanda a partir dos anos
oitenta do século XX, polo que decidimos investigar as circunstancias
socioculturais desa incorporación, os temas e estratexias literarias da
obra destas escritoras nas últimas catro décadas e a posible relevancia recíproca do fenómeno en Irlanda e Galicia.
O primeiro proxecto versou sobre “Poesía e xénero: Poetas irlandesas e galegas contemporáneas (1980-2004)” (Ministerio de Educación y
Ciencia HUM2005-04897/FILO) e os seus resultados se recollen parcialmente en tres libros: Palabras extremas: Escritoras gallegas e irlandesas
de hoy (M. Palacios e H. González 2008), Writing Bonds: Irish and Gali-
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cian Contemporary Women Poets (M. Palacios e L. Lojo 2009) e Creation,
Publishing, and Criticism: The Advance of Women’s Writing (M.X. Nogueira, L. Lojo e M. Palacios 2010). O primeiro deles, Palabras extremas
(2008), reúne estudos das investigadoras que formaban o equipo no
período 2005-2008, así como ensaios e entrevistas coa intervención das
seguintes escritoras irlandesas e galegas: María do Cebreiro, Anne Le
Marquand Hartigan, Chus Pato, Ana Romaní, Mary O’Donnell e Celia
de Fréine. Estas primeiras colaboracións con estas poetas deron resultados moi prolíficos que continúan hoxe en día. Os principais temas tratados nos estudos críticos de Palabras extremas son: 1. a ecoloxía; 2. a
intersección de identidade feminina e nacional coa linguaxe poética; 3.
a reescritura dos mitos polas poetas actuais. No que respecta aos ensaios
e as entrevistas, as principais cuestións de debate son: a incorporación
de mulleres escritoras aos sistemas literarios galego e irlandés nos anos
oitenta e noventa do século XX e os obstáculos na súa visibilización, os
cambios sociais en Irlanda e Galicia a principios do século XXI, o conflito lingüístico e a escrita na lingua vernácula, literatura e territorio, muller
e nación, a escrita desde a perspectiva de xénero, a influencia das escritoras devanceiras sobre as actuais, a violencia de xénero, a poesía erótica
de autoría feminina, etc.
O segundo libro, Writing Bonds (2009) combina de novo artigos
académicos, ensaios literarios e entrevistas coa participación de escritoras galegas e irlandesas. Persisten neste libro intereses que comezaran
no anterior, como a ecoloxía, pero incorpóranse outros como a experimentación poética, o impacto da cultura popular e de masas na poesía
contemporánea, a alienación e a configuración da experiencia da maternidade. Os ensaios convidados son de Carmen Blanco ‒sobre a inspiración que o celtismo segue a fornecer‒, Luz Pichel ‒sobre as tensións
entre o galego normativo e o falado e a continua alienación da escritora
con respecto á lingua aprobada oficialmente‒ Mary O’Donnell ‒sobre a
incorporación das escritoras ao sistema literario irlandés entre os anos
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oitenta e a primeira década do século XXI. As entrevistas coas escritoras Anne Le Marquand Hartigan e Luz Pozo Garza debaten cuestións
como a entrada das escritoras en institucións de prestixio cultural como
a Real Academia Galega ou, en Irlanda, Aosdána, a individualidade da
escritora fronte á formación de xeracións literarias, o diálogo entre as
escritoras consolidadas e as escritoras novas, o papel da poeta nun
mundo multicultural e globalizado, as diferenzas na promoción e desenvolvemento das carreiras literarias de homes e mulleres, a presenza
do celtismo na poesía de autoría feminina actual, a poesía amorosa de
autoría feminina, etc.
O terceiro libro, Creation, Publishing, and Criticism. The Advance of
Women’s Writing (2010), está estruturado en tres partes: poesía, narrativa e teatro e cada unha delas contempla a cuestión das oportunidades de
publicación e recepción crítica da obra de autoría feminina en Galicia e
Irlanda. Interveñen desta volta axentes dos diversos eidos: 1. representantes de casas editoras; 2. poetas, narradoras e dramaturgas; 3. representantes da crítica tanto académica como xornalística. As voces galegas
representadas son: Fran Alonso, María do Cebreiro, Marilar Aleixandre,
Mercedes Queixas, Francisco Castro, Helena MiguélezCarballeira, Ramón Nicolás, Cristina Domínguez, Ánxeles Cuña e Roberto Pascual.
Porén, o libro entretece as voces de Galicia e Irlanda, porque o obxectivo é comparalas e contrastalas dentro de cada xénero literario. As voces
irlandesas son: Jessie Lendennie (da editora Salmon Poetry), a poeta
Susan Connolly, a crítica académica Irene Gilsenan Nordin, Declan Meade (da editora The Stinging Fly), Paula Campbell (da editora Poolbeg), a poeta e novelista Kerrie Hardie, as dramaturgas Ursula Rani
Sarma e Celia de Fréine e as críticas e escritoras Colette Connor e Mary
O’Donnell. O libro constitúe, polo tanto, un foro de debate sobre as diversas políticas culturais e prácticas artísticas que afectan á produción e
difusión da obra literaria de autoría feminina.
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O segundo proxecto de investigación “Nos-outras: Discursos das
escritoras irlandesas e galegas sobre a estranxeiría (1980-2007)” (Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2009-08475/FILO) viu os seus resultados recollidos en revistas como o Boletín Galego de Literatura
(número especial coordinado por Lama e Nogueira 2011), European
Journal of English Studies, CLCWeb: Comparative Literature and Culture,
Word & Text, Nordic Irish Studies, etc. Un dos temas a tratar neste novo
proxecto foi o da alienación da escritora con respecto a ideoloxías dominadas polo patriarcado como o catolicismo e o nacionalismo conservador, pero tamén se analizou a identidade nomádica ou diaspórica e os
cambios sociais de actitude debido á inmigración en comunidades
como Galicia e Irlanda, que ata había ben pouco foran puntos de partida dos fluxos migratorios. Dous libros a salientar como resultado deste
proxecto foron Galicia, a Sentimental Nation: Gender, Culture and Politics (Miguélez-Carballeira 2013) e Lupe Gómez: Libre e estranxeira (Baltrusch 2013). Así mesmo, comezamos unha andaina de traducións de
poesía recollidas en poemarios e antoloxías: I am not from here (María
do Cebreiro 2009), Landing Places: Immigrant Poets in Ireland (Bourke
e Faragó 2010), To the Winds Our Sails (O’Donnell e Palacios 2010) e
Forked Tongues (Palacios 2012) con poemas que exploraban consideracións como pertenza e alienación, itinerancia, inmigración, os vínculos
entre comunidades con linguas galladas, a subalternidade das linguas
minorizadas, etc.
O terceiro proxecto de investigación “Ex-sistere: A mobilidade das
mulleres nas literaturas galega e irlandesa contemporáneas” (Ministerio
de Economía y Competitividad FFI2012-35872) indagou nas circunstancias que facilitan ou obstaculizan a mobilidade das mulleres así como
no papel da muller na emigración. Os resultados foron recollidos en libros como Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega (Acuña 2014) e Ex-sistere: Women's Mobility in Contemporary
Irish, Welsh and Galician Literatures (Lorenzo-Modia 2016) e en antolo-
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xías como Migrant Shores (Palacios 2017). Letras nómades (2014) comeza cunha importante disquisición teórica de Josefina Cuesta sobre a memoria e examina, a través de documentos persoais e rexistros
biográficos, a construción da identidade nun contexto de exilio, emigración e retorno. Os capítulos do libro pescudan temas como o papel das
mulleres na resistencia antifranquista e na custodia da memoria da Guerra Civil, a experiencia de desarraigo das mulleres na emigración e o exilio, os condicionamentos da mobilidade das mulleres, a pegada da viaxe
na creación literaria de escritoras galegas e a superación dos límites territoriais e lingüísticos por parte das escritoras alófonas.
Pola súa parte, o libro Ex-sistere (2016), que conta cun limiar dun dos
intelectuais máis influentes en Irlanda nas últimas décadas, Declan Kiberd, reúne estudos sobre a mobilidade feminina nos contextos galego,
irlandés e galés. Ex-sistere ‒etimoloxía latina da palabra “existir” que relaciona existencia con mobilidade e co feito de se mover para informar da
nosa presenza‒ analiza a experiencia migratoria, a toponimia estranxeira
e os cronotopos da emigración na literatura galega, desde Rosalía de
Castro ata as escritoras actuais. A sección irlandesa deste libro fala de escritoras viaxeiras e da súa percepción do estranxeiro, de teatro e emigración, así como do desafío de escribir desde Irlanda do Norte en tempos
de terrorismo. A sección galesa debate cuestións de inmigración e hibridismo, pero tamén de natureza e os tropos de mobilidade na literatura
producida en Gales. Tanto Letras nómades como Ex-sistere recollen o
meu proxecto sobre “foto-grafías”, no que solicitei a escritores e escritoras de Galicia e Irlanda que fornecesen unha fotografía dunha muller migrante da súa contorna e escribisen a historia desa muller. A análise
comparativa desta emigración feminina de Irlanda e Galicia coa discusión da súa relevancia recíproca está dispoñible en liña na revista Galicia
21 (Palacios 2014-2015). Outros resultados deste proxecto apareceron
publicados en revistas académicas de alto impacto científico como
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Abriu, Madrygal, Estudios Irlandeses, Irish Studies Review e Women’s Studies International Forum.
O cuarto proxecto de investigación, “Ecoficcións: Discursos emerxentes sobre muller e natureza en Galicia e Irlanda” (Ministerio de
Economía y Competitividad, FEDER, FEM2015-66937-P) leva ocupándonos durante os últimos catro anos e ten a súa continuación nun
quinto proxecto “O tropo animal: unha análise ecofeminista da cultura contemporánea de Galicia e Irlanda”, que vén de ser concedido en
2019 (MCIU, AEI, FEDER, PGC2018-093545-B-I00 e no que traballaremos ata 2022.
O proxecto “Ecoficcións” prestou atención aos desafíos medioambientais actuais, tanto en Galicia como en Irlanda, e pescudou os discursos emerxentes, novas prácticas e novos valores ecolóxicos na literatura
e nas artes. Varios resultados foron publicados en tres números especiais
das revistas Boletín Galego de Literatura, Women’s Studies. An Interdisciplinary Journal e Journal of Postcolonial Writing. O número especial do
BGL foi coordinado por Ana Acuña e María Xesús Nogueira (2017) e
levou por título Corpos, territorios e resistencias. Os traballos das mulleres
nas literaturas galega e irlandesa, pois o seu obxectivo era analizar os traballos das mulleres galegas e irlandesas no medio natural ‒a terra, o mar,
a olería, etc. O número especial de Women’s Studies foi coordinado por
Margarita Estévez-Saá e María Jesús Lorenzo-Modia (2018) e levou por
título The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on
Ecofeminism(s). Foi este un número máis heteroxéneo nas literaturas internacionais representadas, pero as literaturas galega e irlandesa tamén
recibiron atención comparada no que respecta ao motivo e tropo da balea nas súas poesías. As editoras forneceron ademais unha introdución
maxistral aos debates ecofeministas actuais e o seu impacto na crítica literaria. Finalmente, María Alonso e María Jesús Cabarcos (2019) editaron o número especial da revista JPW, que levou por título Eco-Fictions:
Emergent Discourses on Nature and Environment in Postcolonial Literatures
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e que, como o título indica, fai una análise ecocrítica das literaturas poscoloniais nos diversos continentes, debates sen dúbida tamén relevantes
á situación medioambiental de Galicia e Irlanda. Como en proxectos anteriores, reunimos tamén en escolmas varias a obra de escritores e escritoras como Xela Arias, Luz Pozo Garza, Xohana Torres e Urbano
Lugrís. Outros traballos en marcha inclúen dous números especiais de
revistas con análises ecocríticas da literatura irlandesa e aproximacións
ecofeministas á literatura e as artes visuais galegas de hoxe en día.
Transferencia, tradución e redes literarias
Gustaríame comezar esta sección cunha cita de Plácido Castro que sinto
como propia: “Quizáis non exista un pasatempo ‒por non chamarlle vicio‒ que se atope ao mesmo tempo tan cheo de feitizo e de tormento
como o intento de traducir doadamente os belos poemas, de longo tempo amados” (cit. en Ríos 2013: 36). Abofé, os proxectos de investigación anteriormente mencionados naceron dunha tradución: a da poesía
irlandesa recollida na antoloxía Pluriversos. Seis poetas irlandesas de hoxe
(Palacios 2003) na que traducín ao galego, coa valiosísima axuda de Arturo Casas, poemas de Eavan Boland, Paula Meehan, Nuala Ní Dhomhnaill, Mary Dorcey, Medbh McGuckian e Anne Le Marquand Hartigan.
Foi na tradución e edición de Pluriversos cando descubrín a relevancia da escrita irlandesa actual para a literatura galega, así como o
fenómeno de incorporación sen precedentes de mulleres a estes dous
sistemas literarios a partir da década dos oitenta do século XX. Foi tamén con esta antoloxía coa que comecei a tecer redes entre escritores e
escritoras de Galicia e Irlanda, pois varias das poetas representadas na
escolma colaborarían en antoloxías futuras traducindo poesía galega, así
como en entrevistas e ensaios nos libros derivados dos nosos proxectos.
As escritoras recollidas en Pluriversos coinciden, todas elas, “en reivindicar unha reescritura da identidade feminina, aínda que cada unha acen-
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túa o seu ángulo de visión particular: Eavan Boland desde o posnacionalismo, Paula Meehan desde a conciencia de clase, Nuala Ní Dhomhnaill
desde o mito celta e o subconsciente, Mary Dorcey desde a exploración
da identidade sexual, Medbh McGuckian desde a renuncia ao control
autorial do significado e Anne Le Marquand Hartigan desde o concepto
de creación como liberación” (Palacios 2003: 13).
A seguinte antoloxía demorouse ata 2010, ano no que a poeta irlandesa Mary O’Donnell, quen xa colaborara en congresos e publicacións
dos nosos proxectos, me propuxo convidar a escritores e escritoras de
Irlanda para traducir poesía galega contemporánea tanto ao inglés como
ao gaélico irlandés ‒traducións indirectas a través de versións literais en
inglés fornecidas por Minia Bongiorno García e que contaron en todo
momento coa supervisión cultural e lingüística das editoras. Foi así
como se elaborou a antoloxía To the Wind Our Sails: Irish Poets Translate
Galician Poetry (O’Donnell e Palacios 2010), que publicou en Irlanda a
casa editora Salmon Poetry e na que Luz Pozo Garza está traducida ao
inglés e o irlandés por Nuala Ní Dhomhnaill, María do Carmen Kruckenberg por Anne Le Marquand Hartigan e Rita Kelly, Xohana Torres
por Celia de Fréine, Marilar Aleixandre por Mary O’Malley e Martin
Nugent, Luz Pichel por Catherine Phil MacCarthy, Chus Pato por Lorna Shaughnessy e Rita Kelly, Ana Romaní por Maurice Harmon, María
do Cebreiro por Caitríona O’Reilly, María Lado por Máighréad Medbh
e Rita Kelly e, finalmente, Xiana Arias por Paddy Bushe. Sobre esta antoloxía comentou o poeta irlandés Michael O’Loughlin na contracapa:
“Galicia has long been seen as our distant, neglected overseas cousin
and this anthology brings her poetry into our house for the first time,
bright-voiced and strangely familiar. In it we see our own geography and
obsessions reflected and enhanced” [Galicia foi considerada durante
moito tempo como unha curmá distante e desatendida, pero esta antoloxía tráenos a súa poesía á nosa casa por primeira vez, con voces relu-
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centes e estrañamente familiares. Nesa poesía vemos reflectidas e realzadas a nosa propia xeografía e as nosas teimas].
Oito dos e das poetas de Irlanda que participaron coas súas versións
da poesía galega en To the Winds Our Sails volveron colaborar na seguinte antoloxía Forked Tongues. Galician, Basque and Catalan Women’s Poetry
in Translations by Irish Writers, concibida durante a miña participación
nun encontro do Galeusca en Barcelona con editoras, escritores e escritoras de Galicia, o País Vasco e Cataluña e publicada pola editora británica Shearsman Books. O título fai referencia ás linguas galladas das
catro comunidades implicadas, debido á coexistencia, non sempre doada, de dúas linguas oficiais. Cinco poetas de Galicia, catro do País Vasco
e catro de Cataluña foron, de novo traducidas ao inglés ‒a partir de traducións literais fornecidas por Kirsty Hooper, Juan Arana e Diana Cullell‒ por poetas de Irlanda. Desta volta, Pilar Pallarés foi traducida por
Maurice Harmon, Chus Pato por Lorna Shaughnessy, Lupe Gómez
Arto por Anne Le Marquand Hartigan, Yolanda Castaño por Máighréad
Medbh, María do Cebreiro por Mary O’Donnell, Itxaro Borda por Celia
de Fréine, Miren Agur Meabe por Catherine Phil MacCarthy, Castillo
Suárez por Susan Connolly, Leire Bilbao por Paddy Bushe, Vinyet
Panyella por Michael O’Loughlin, Susanna Rafart por Paula Meehan,
Gemma Gorga por Keith Payne, e Mireia Calafell por Theo Dorgan.
Un proxecto doutra índole foi o que conduciu á antoloxía Six Galician Poets (Palacios 2016) promovida pola organización internacional
Literature Across Frontiers e publicada pola editora británica Arc Publications dentro da súa colección de Six Poets de diversas nacionalidades
e que contou co financiamento da Xunta de Galicia. Os e as poetas representados foron Xosé María Álvarez Cáccamo, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Estevo Creus, Chus Pato e Daniel Salgado. O tradutor
de toda a escolma foi nesta ocasión o poeta irlandés radicado en Vigo,
Keith Payne. Como en antoloxías anteriores, quixen fornecer unha representación equilibrada de escritores e escritoras, así como de xera-
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cións diversas que van desde as máis consolidadas ás de idade máis
nova, aínda que non con menos mérito literario.
Gustaríame rematar cunha referencia á antoloxía máis recente, Migrant
Shores. Irish, Moroccan & Galician Poetry (Palacios 2017), publicada
doutra volta pola editora irlandesa Salmon Poetry. Nesta ocasión, recollín poemas actuais de Galicia e Marrocos sobre a experiencia migratoria ‒con especial atención á muller migrante‒ e solicitei a poetas de
Irlanda que non só traducisen ao inglés senón que respondesen a estes
poemas con outros da súa creación, non en van Galicia, Marrocos e Irlanda teñen sufrido fortes fluxos migratorios ao longo da súa historia.
Aínda que varias das traducións desta antoloxía son directas, nos casos
nos que foi necesario fornecín eu mesma traducións literais do galego e
o árabe ao inglés para que os poetas de Irlanda elaborasen as súas versións. Son sete poetas de Galicia e sete de Marrocos traducidos por catorce poetas de Irlanda que dialogan, ademais, cos textos orixinais a
través de poemas-resposta. A antoloxía inclúe tamén cinco caligrafías
do calígrafo alxeriano Hachemi Mokrane e unha fotografía familiar da
emigración fornecida polo poeta Baldo Ramos. Desta volta, os emparellamentos de poetas foron os seguintes: Martín Veiga traducido por e
con réplica de Eiléan Ní Chuilleanáin, Chus Pato por Lorna Shaughnessy, Eva Veiga por Maurice Harmon, Baldo Ramos por Celia de Fréine, Gonzalo Hermo por Keith Payne, Marilar Aleixandre por Breda
Wall Ryan, María do Cebreiro por Mary O’Donnell, Mohammed Bennis por Paula Meehan, Taha Adnan por Máighrèad Medbh, Fatima Zahra Bennis por Susan Connolly, Imane El Khattabi por Hugh
O’Donnell, Mohamed Ahmed Bennis por Catherine Phil MacCarthy,
Aicha Bassry por Sarah Clancy e Mezouar El Idrissi por Thomas McCarthy. Cada antoloxía nova vai incorporando novas voces para ampliar as redes de colaboración, pero a repetición de varios
colaboradores de antoloxías anteriores amosa tamén a satisfacción que
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poetas de Galicia e Irlanda senten polo éxito desta experiencia de creación e recreación conxunta.
Conclusión
Temos un fecundo capital de relacións culturais entre Galicia e Irlanda
que vén medrando, especialmente, desde a segunda metade do século
XIX e ao que contribuíu de xeito decisivo o propio Plácido Castro. Temos
así mesmo universidades que forman a novos investigadores e investigadoras nas análises comparativas da cultura e a literatura de Galicia e Irlanda, así como proxectos de investigación competitivos que difunden a
cultura galega internacionalmente. Só precisamos unha política de internacionalización que apoie decididamente, tanto desde o punto de vista loxístico como orzamentario, os intercambios de escritores e artistas e a
tradución da súa obra.
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