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Ao se cumpriren 90 anos da publicación de “La Saudade y el Arte en los pueblos célticos”, 
dende a Fundación Plácido Castro queremos recuperar este texto que no seu día repre-
sentou un importante contributo para a definición dos contornos da identidade galega.  
 
O estudo introdutorio elaborado por Antón Capelán Rey axuda a contextualizar o con-
xunto de variables que realzan tanto este traballo como as iniciativas de diverso tipo 
que na súa contorna daban conta dun momento histórico de especial esperanza para 
Galicia.  
 

FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO 



IX

INTRODUCIÓN 
 
 
1. Manuel Portela Valladares, de redactor a dono dun xornal 
 
Na súa intervención nas VII Xornadas de Historia de Galicia, celebradas en Ourense 
en outubro de 1993, o profesor Javier Tusell centrou o relatorio no retorno da historia 
política. A defensa do método biográfico exemplificouna no caso de Manuel Portela 
Valladares (1867-1952), do que xa se dispuña dos dous volumes memorialísticos 
editados por José Antonio Durán en 1988. Non deixa de salientar que deste destacado 
político galego e español “no tenemos un estudio bibliográfico propiamente dicho”1. 
Desde entón xa se realizou unha tese de doutoramento sobre a actividade política 
desenvolta por Portela Valladares2, aínda que, infelizmente, non proporcionou unha 
relación dos seus textos xornalísticos. Como consecuencia, carecemos polo de agora 
dunha guía precisa para a análise da súa faceta intelectual antes da Guerra Civil, que 
non debemos limitar ao volume Ante el Estatuto (1932) e á conferencia Momentos de 
Galicia (1922). Dous indicios da importancia de Portela Valladares no desenvolvemento 
da cultura na Galicia do seu tempo son as referencias á súa obra contidas en Sempre en 
Galiza e mais a descrición do seu “estilo de xornalista e ensaísta” que ofrece Otero 
Pedrayo no retrato que lle dedicou pouco despois do seu pasamento en Bandol: 
         “Un estilo preciso, gris aceiro, sin metáforas, non traballado ó Tácito e levado 
‘currente calamo’ baixo a idea de coutar o entusiasmo, deixar somentes o nervio e febra 
novos, non protexidos. Un estilo de nervios ó ar, sensitivo e cruel, de unha beleza 
quirúrxica. Lembro algún artigo de Portela dino de unha Antoloxía da prosa estoica. 
No falar levaba tamén o senso do ouxetivo, fuxía do ornamento, procuraba espir a 
anécdota, despersoalizar o conto. Tiña unha eficacia de ferro no sílex aquil estilo.”3 
         Sen ningunha dúbida, a figura de Portela Valladares adquirirá un maior relevo 
cando se leve a cabo un cumprido estudo do seu xornal El Pueblo Gallego ata xullo de 
1936 e se compilen os artigos que aí deixou esparexidos, tanto en castelán como en 
galego. 
         Desde o punto de vista da ubicación xeracional de Portela Valladares, cabe 

1 TUSELL, Javier: “El retorno de la biografía. El caso de Manuel Portela Valladares” en JUANA, 
Jesús (de) e Xavier CASTRO (eds.): VII Xornadas de Historia de Galicia. Novas fontes. 
Renovadas historias, Deputación de Ourense, 1993, p. 190.

2 MERA COSTAS, Pilar: Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela 
Valladares, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 
Políticos, Madrid, 2016.

3 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Portela Valladares” en O libro dos amigos, Ediciones Galicia, 
Bos Aires, 1953, p. 114.



XI

Plácido R. Castro

X

La Saudade y el Arte en los pueblos célticos

agrupármolo cos autores coñecidos na historia da literatura española co marbete 
azoriniano de Generación del 98, e non só por simples razóns cronolóxicas. De feito, 
mantivo relacións con algúns dos seus integrantes ao longo de varios anos. Con Valle-
Inclán, por exemplo, Portela Valladares coincidiu na tertulia formada na Casa das 
Galerías de Pontevedra, na que veraneou o escritor Manuel del Palacio desde 1882: 
         “En los primeros tiempos eran contertulios asiduos D. Ramón del Valle Inclán y 
Portela Valladares. El amor, más aun que la literatura, tuvo en el visiteo de este último 
una amable participación.”4 
         Cando xa era decano do Colexio de Avogados de Pontevedra, cargo ao que 
accedera pola maioría dun voto, e mesmo substituto do xuíz de instrucción Alfredo Souto 
Cuero, o coñecido pintor paisaxista, Portela Valladares trasladouse a Madrid para tomar 
parte nunhas oposicións a rexistrador da propiedade que comezaron en marzo de 1897 
e non remataron ata xuño de 1898: opositaron máis de 600 avogados, e el obtivo o n.º 2 
das 102 prazas concedidas – nesta oposición tamén acadaron praza os escritores galegos 
Roque Pesqueira Crespo e Manuel Núñez González.  Ao comezo do novo século, Portela 
Valladares acode ao faladoiro literario que tiña Valle-Inclán na Horchatería de Candelas 
e mais no Café de Madrid da rúa de Alcalá, ao que tamén concorren os escritores Camilo 
Bargiela, Ricardo e Pío Baroja, José Martínez Ruiz, Villaespesa, Martínez Sierra, Luis 
Bello, Andrés González-Blanco, Rafael Urbano, os debuxantes Francisco Sancha e Leal 
da Câmara e mais o músico Amadeo Vives. Ricardo Baroja evocou a mediados de 1935 
a presenza de Portela Valladares no seu grupo de escritores e artistas e indicou que entón 
sentía por el especial simpatía o bohemio Enrique Cornuty, que Pío Baroja transforma 
no anarquista Caruty de Aurora roja (1904): 
         “Manuel Portela Valladares es un muchacho gallego que, por su conocimiento y 
paisanaje con Bargiela, Valle Inclán, Trillo y el señor Feas, que alguna vez anda con 
nosotros, se ha hecho amigo nuestro y viene a la horchatería. 
         Portela es de los pocos que se ocupan de política. Sabemos que milita en el partido 
de Sagasta y que es amigo de Montero Ríos. Es registrador de la Propiedad de un pueblo 
de la Alcarria. No habla nunca de política con nosotros, sino de literatura.”5      
         No seu libro de memorias, Pío Baroja tamén cita o pontevedrés e considérao “un 
hombre ameno y gran conversador” 6. Contra 1903, o narrador vasco visitouno na vila 
de Cogolludo (Guadalaxara), onde tiña a praza de rexistrador tras pasar polas de 
Tarancón, Medinaceli, Pobra de Trives e Villadiego. 

4 LANDÍN TOBÍO, Prudencio: “Tertulias literarias” en De mi viejo carnet. Crónicas retrospectivas 
de Pontevedra y su provincia, Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1984, p. 63.

5 BAROJA, Ricardo: “Amistades, odios” en Gente del 98. Arte, cine y ametralladora, ed. de Pío 
Caro Baroja, Editorial Cátedra, col. “Letras Hispánicas”, n.º 292, Madrid, 1989, pp. 88-90.

6 BAROJA, Pío: Desde la última vuelta del camino. Memorias II, ed. de José-Carlos Mainer, 
Círculo de Lectores, col. “Obras completas”, n.º 2, Barcelona, 1997, p. 909.

         Con Valle-Inclán coincidiu no balneario de Cuntis en setembro de 1924. Once 
anos máis tarde, cando era ministro de Gobernación do gabinete de Alejandro Lerroux, 
Portela Valladares adheriuse  á iniciativa que lanzara o pobrense Victoriano García Martí 
de regalarlle un pazo a Valle-Inclán 7. Da súa carta de resposta ao autor de Don Severo 
Carballo do 22 de xullo, ilustrada na primeira páxina do xornal cunha extraordinaria 
caricatura de Valle-Inclán da autoría de Álvaro Cebreiro, interesa reter a argumentación 
en defensa do pazo a fin de facilitarlle ao escritor o retorno a Galicia: 
         “Restituirle a Galicia, devolverle a su tierra, situarle en ella, hacerle sentir otra 
vez las emociones de días lejanos, para él será ese dulce anhelo que a todos nos atrae 
de respirar el aire natal, de rodearse de las indelebles emociones de los años idos, de 
volver a sentir y a vivir los recuerdos que perennes alumbraron nuestra existencia; y 
para Galicia, debe significar la esperanza de que sea ella la visión esplendorosa del sol 
poniente que excite la fecundidad futura de nuestro insuperable artista.” 8 
         A contribución de Portela Valladares para a irrealizable adquisición do pazo 
ascendeu a 5.000 pesetas e, cando morreu o vilanovense, xa como presidente do 
Goberno da República envioulle unha coroa fúnebre. 
          Desde o século XIX, a prensa periódica constituíu un instrumento fundamental 
no lanzamento da traxectoria tanto dos intelectuais como dos políticos. De acordo coa 
súa adscrición a un partido do sistema oligárquico da Restauración canovista, non ten 
nada de particular que Portela Valladares se integrase no xornal liberal monterista El 
Diario de Pontevedra. No segundo tomo de De mi viejo carnet (1950) de Prudencio 
Landín, Portela Valladares é mencionado como un dos compoñentes da redacción deste 
xornal en maio de 1894, canda Andrés Landín (director), Torcuato Ulloa, Emilio Álvarez 
Giménez, Felipe Ruza, Francisco Portela Pérez, Enrique Labarta, José Boente, Gerardo 
Álvarez Giménez e o propio autor do volume. Caracterízao politicamente como un home 
ben integrado na facción de Montero Ríos e, no plano persoal, salienta a súa afouteza: 
         “Portela Valladares, muy vinculado entonces a Montero Ríos, fustigaba 
inteligentemente las exageraciones del regionalismo y no se entusiasmaba con la marcha 
del republicanismo, nacional y local, a pesar de sus principios liberales. Hombre de 
intrepidez y de acción, lo mismo daba la cara frente a la multitud que se lanzaba en su 
balandro de Marín, en días de temporal, desafiando todos los peligros. Presente tenemos 
todos – yo fui testigo muy cercano – aquel famoso mitin que la Junta de Defensa de La 
Coruña vino a celebrar a Pontevedra, de acuerdo con los elementos avanzados, para 
protestar del traslado de la Capitanía General de Galicia y de la pasividad de Montero 
Ríos, ministro a la sazón. Portela, en un palco del Teatro Liceo, incrustado entre 
enemigos políticos dueños del coliseo e invadido por ellos, al salir los oradores 

7 GARCÍA MARTÍ, Victoriano: “En honor de Valle-Inclán (Para el Excmo. Sr. D. Manuel Portela 
Valladares)” en El Pueblo Gallego (12-VII-1935).

8 “Una idea en marcha / El ‘pazo’ para Valle-Inclán” en El Pueblo Gallego (27-VII-1935).
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coruñeses a la tribuna, puesto en pie y alargando su brazo musculoso hacia el escenario, 
gritaba ‘¡Fuera! ¡Fuera!’ En aquel momento pagó Portela su arrojo recibiendo en la 
cabeza un fuerte y alevoso golpe. Vi correr la sangre, resbalando copiosa y roja, por el 
blanco antepecho del palco. De allí fue trasladado a una clínica.”9 
         Cómpre aclararmos que Portela Valladares era socio do Real Club de Regatas de 
los Placeres, coma Eduardo Vincenti e Avelino e Eugenio Montero Villegas, xenro e 
fillos de Montero Ríos –  o segundo fillo do cuco de Lourizán ocupou a Dirección 
General de Registros en Madrid a fins do século XIX. Como rebentador do mitin que 
a Junta de Defensa da Coruña celebrou en Pontevedra o 24 de xuño de 1893, Portela 
Valladares tivo a colaboración doutros dous monteristas de prol: Torcuato Ulloa e 
Victoriano Encinas, director da Escola Normal. Trátase dun suceso con resón na prensa 
progresista de Madrid10, pois un dos oradores nese mitin era o célebre médico 
republicano coruñés José Rodríguez Martínez, e como representante do Partido Federal  
na primeira Junta de Defensa formaba parte o tamén doutor Ramón Pérez Costales, ex-
ministro da I República, igualmente encarcerado con motivo desa protesta política 
contra o goberno do Partido Liberal. 
         O feito de ser un antigo redactor de El Diario de Pontevedra e de formar parte 
do mesmo partido político permite explicar que este xornal dese cumprida información 
sobre os éxitos acadados por Portela Valladares primeiro como opositor a rexistros e 
logo nas eleccións de deputados a Cortes polo distrito da Fonsagrada, sobre todo nos 
accidentados comicios do 10 de setembro de 1905 e do 21 de abril de 1907 fronte ao 
conservador Daniel Iturralde y MacPherson, director do xornal madrileño El Correo. 
         En Madrid foi onde Portela Valladares emprendeu as primeiras publicacións. Cos 
tamén avogados Luis María de la Sota e Francisco Munaiz González fundou a efémera 
revista La Enciclopedia Jurídica, na que asumiu o cargo de director. O primeiro número 
saíu o 1º de maio de 1900 e tratábase dunha publicación decenal que acollía algúns 
textos doutrinais de coñecidos persoeiros da política e da cultura e, sobre todo, textos 
de lexislación, xurisprudencia e administración. No número 10, no que colabora 
Francisco Pi y Margall, o propio Portela Valladares dá a coñecer un artigo sobre os 
dereitos matrimoniais da muller en ausencia do marido. 
         En abril de 1902, Portela Valladares edita co avogado do Estado Antonio Pérez 
Crespo un tomo destinado aos opositores á avogacía do Estado que custaba 6 pesetas: 
Oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. Contestaciones a la Ley Hipotecaria 
del programa actual. 
         Fronte a outros moitos políticos galegos da época que militaban nos partidos 
alternantes da Restauración, Portela Valladares distinguiuse, sobre todo, por abrirse de 

9 LANDÍN TOBÍO, Prudencio: “El Diario de Pontevedra en 1894” en Op. cit., pp. 426-427.
10 “La Junta de Defensa / Bofetadas y silletazos” en Heraldo de Madrid (25-VI-1893) e  C. 

MAYA, Eduardo: “Conflicto en Galicia / Desde Pontevedra” en El País (30-VI-1893).

vagar a dous movementos fundamentais na modernización social e política de Galicia, 
como foron o agrarismo e o galeguismo, sen deixar de militar asemade no Partido 
Liberal, mais desprazándose da facción monterista á demócrata e reformista que 
lideraba José Canalejas. Foi o político nado en Ferrol quen o nomeou para os dous 
primeiros cargos importantes no seu particular cursus honorum: gobernador civil de 
Barcelona (15-XI-1910) e fiscal do Tribunal Supremo (7-X-1912). 
         Portela Valladares e Eduardo Vincenti foron os primeiros deputados galegos en 
facérense eco do antiforalismo no Congreso, o noso personaxe xa en marzo de 1908. 
Portela enviou un texto de adhesión ao mitin que organizou no teatro Pardo Bazán da 
Coruña Unión Campesina o 26 de abril e, nun comunicado remitido ao Comité 
Redencionista de Teis, adhírese á I Asemblea Agraria de Monforte, que se celebra o 15 
de agosto, á que non asistiu por coincidirlle cunha viaxe a Londres. No ano 1909, xa 
toma parte en diferentes mitins agraristas, ás veces na compaña de Eduardo Vincenti 
ou na do director de El Liberal, Alfredo Vicenti. O 1 de setembro de 1909, unha 
comisión do Directorio Redencionista de Teis, presidida polo seu delegado xeral Emilio 
Rodal González, foi recibida en Pontevedra por Montero Ríos, Eduardo Vincenti e 
Portela Valladares: solicitoulles aos  tres parlamentarios que fixesen unha campaña nas 
Cortes a prol da redención forzosa dos foros. Catro días máis tarde, é o propio Portela 
o que se despraza a Vigo para visitar o Directorio Redencionista. 
         Polo que se refire á extensión de ámbitos de uso da lingua galega, convén 
precisarmos que Portela Valladares, aínda que a falaba perfectamente, non se serviu 
dela nos seus mitins de carácter agrarista ou político, ao igual que Basilio Álvarez, 
cousa que si facía o secretario do Directorio de Teis, o mestre Chinto Crespo. 
         Tendo en conta o interese de Portela Valladares polo agrarismo, non pode 
sorprender que tamén acudise ao faladoiro de escritores e políticos que se formou a fins 
do ano 1909 na cervexaría Excelsior, na praza de Santa Ana de Madrid,  e do que xurdiu 
a Liga  Redencionista Agraria de Acción Gallega. En Abriendo el surco, Basilio Álvarez 
lembrou os concorrentes desa tertulia: 
         “Durante el invierno de ese año reuníame en Excelsior con Alfredo Vicenti, 
Portela Valladares, Enrique Peinador, Luis Antón del Olmet, Prudencio Canitrot, 
Ricardo Vilariño, Alcalá Martín, Rafael Carvajal, Cánovas Cervantes y Eloy Páramo.”11 
         Nunha obra de orientación populista como era o ensaio de Basilio Álvarez, non 
podía faltar o capítulo centrado en Portela Valladares. Aquí interésannos tan só unhas 
liñas da etopea que ofrece do político pontevedrés no capítulo titulado “El Jefe”: 
         “Yo conozco pocos hombres que tengan un talento tan complejo. Yo no sé de otro 
político que quiera más a Galicia; ni sé, tampoco, de ninguno que ofrezca una 
característica más férrea: voluntad, voluntad y voluntad.”12 

11 ÁLVAREZ, Basilio: Abriendo el surco, Ricardo Veloso, A Habana, 1913, p. 9.
12 Ibidem, p. 175.
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         Resulta significativo que, cando Portela Valladares ingresa na loxia Fénix de 
Barcelona, no outono de 1920, o nome simbólico adoptado por el sexa o de Voluntad13, 
como se estivese sinalando o trazo que estimaba máis valioso e peculiar da súa 
personalidade, na que debeu de influír o pensamento do autor de Así falou Zaratustra. 
         A revista quincenal Acción Gallega publicou en Madrid 17 números desde o 15 
de xaneiro ata o 20 de setembro de 1910, e Portela Valladares foi dando a coñecer en 
15 números entregas dun ensaio titulado La redención de foros. No número 15, 
correspondente ao 15 de agosto, publica o texto “Para el Sindicato agrícola de 
Fonsagrada”, pois a revista centra ese número no texto dos estatutos dese sindicato 
agrícola xurdido no distrito que representaba o político pontevedrés. 
         Portela Valladares, Alfredo Vicenti e Eduardo Vincenti son os membros da xunta 
directiva de Acción Gallega, que ten como secretario a Basilio Álvarez, director da 
revista Acción Gallega. Basilio Álvarez, Alfredo Vicenti e Rafael Carvajal participaron 
na campaña de propaganda de Portela nas eleccións do 8 de maio de 1910. Tivo 
importancia, así mesmo, o mitin agrarista celebrado o 17 de xuño de 1910 no Centro 
Galego de Madrid, pois nel o director de El Liberal lanzou a idea da constitución dun 
Partido Redencionista Agrario Gallego a partir do Directorio Redencionista de Teis e 
do grupo de intelectuais agrupados en Acción Gallega coa finalidade de unificar as 
forzas galegas existentes en Galicia, América e Portugal. A Emilio Rodal faltoulle tempo 
para aceptar ese proxecto de Alfredo Vicenti e propuxo como membros do comité 
organizador da nova formación política, entre outros, a Basilio Álvarez, Eduardo 
Vincenti, Portela Valladares e o presidente do Directorio de Teis, Julián Estévez. 
         Esta primeira Acción Gallega non tardou meses en esvaerse no aire por cuestións 
alleas á realidade social de Galicia. Así, Basilio Álvarez colabora, o 1 de outubro de 
1910, na creación do xornal católico de Madrid El Debate, do que é primeiro xefe de 
redacción e editorialista e logo director. Tratábase dunha publicación destinada a 
combater as medidas secularizadores que representaba a Lei do Cadeado. Pola súa parte, 
Portela Valladares prefire desempeñar os cargos políticos que lle ofrece o seu xefe 
Canalejas. 
         É de supor que a súa primeira estadía en Barcelona como gobernador civil lle 
permitiu a Portela Valladares un coñecemento directo do catalanismo burgués que 
representaba a Lliga Regionalista de Catalunya, dirixida por Enric Prat de la Riba, entón 
presidente da deputación de Barcelona e presidente da Mancomunitat de Catalunya a 
partir do 6 de abril de 1914. De feito, o 29 de xuño de 1912, Portela Valladares 
conferenciou oficialmente con Prat de la Riba para expoñerlle as ideas de Canalejas 
sobre o Proxecto de lei de Mancomunidades Provinciais. No seu volume Memòries 

13 FERRER BENEMELI, José: “Manuel Portela Valladares. Un masón gallego que fue 
gobernador de Cataluña, presidente de la Generalidad y presidente del Gobierno” en Jefes 
de Gobierno masones. España 1868-1936, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007, p. 209.

(1876-1936) (1981), Francesc Cambó lembra que, en agosto dese ano, Portela ditou 
unha disposición na que lles recomendaba aos policías baixo o seu mando que se 
habituasen a entender e falar a lingua catalá. 
         En relación coa influencia política que exerceu a experiencia catalá en Portela 
Valladares, convén lembrar as declaracións que lle concedeu, a mediados de outubro 
de 1930, ao correspondente en Madrid do xornal La Publicitat de Barcelona, que lle 
pregunta polo movemento cívico rexistrado en Galicia, noticia entón en toda España 
pola rexa reacción en diferentes cidades galegas fronte á campaña de propaganda da 
Unión Monárquica Nacional: 
          “- ¿Compara usted el caso de Galicia con el de Cataluña? - le pregunta el periodista. 
      - Yo – responde el señor Portela Valladares – que he vivido muchos años en Cataluña, 
que la conozco a fondo, no podría hacer otra cosa. En Cataluña he aprendido a sentir el 
problema catalán de manera muy distinta a como lo sienten en Madrid. Ustedes van 
muy a la vanguardia, pero tengan en cuenta que Galicia, por su carácter, por su 
comunicación y por su alma todavía está muy separada del resto de España, de Cataluña 
misma. 
         El juicio vulgar sobre Galicia es de una completa ignorancia. La sorpresa del 
pueblo español ante la actitud de los gallegos demuestra que no nos conocen. Las otras 
regiones no nos comprenden. Acaso Galicia tampoco les comprenda bien a ellas.”14    
         Para rexistrarmos os primeiros achegamentos de Portela ao galeguismo rexurdido 
politicamente coa fundación das Irmandades da Fala, hai que agardar aos primeiros 
anos 20, en que retorna tamén á mobilización agrarista, obviamente sen a radicalización 
política e social que experimentara Basilio Álvarez coa Crise de 1917, agora 
comprometido con formacións políticas da esquerda estatal – o 16 de novembro de 
1918, Basilio Álvarez pronunciou no local do Centro Republicano de Madrid a 
conferencia titulada Necesidad inmediata de la revolución. Nese contexto enténdese o 
chamamento que Ramón Cabanillas lle dirixe a Basilio Álvarez para que abandone 
Madrid e retorne a Galicia na terceira composición a el dedicada en Da Terra 
asoballada (1917): “¡Capitán!¡Capitán! ¡Chámate a Terra!”. O 14 de decembro de 1918, 
poucas semanas despois da celebración da Asemblea Nacionalista de Lugo os días 17 
e 18 de novembro, Portela Valladares e o tamén deputado Leonardo Rodríguez 
formúlanlle o seguinte rogo ao presidente do Goberno: 
         “Los diputados que suscriben, sin perjuicio de reiterar esta proposición 
verbalmente en el Congreso, le ruegan se sirva poner en conocimiento del señor 
presidente del Consejo que, por haber sido anunciado por el Gobierno la creación de 
una comisión extraparlamentaria, encargada de formular una ponencia sobre el 
problema de la autonomía catalana, hemos de hacer presente que la opinión de los que 

14 “Otra interviú con nuestro director / El movimiento cívico gallego” en El Pueblo Gallego 
(19-X-1930).
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suscriben es que Galicia tiene una personalidad tan acentuada como cualquiera otra 
región de España, siendo indudable que existe allí una corriente que afirma cada vez 
más vigorosamente su personalidad. 
         Por estas consideraciones, y por ser de justicia, suplicamos al Gobierno que, al 
formular conclusiones respecto a las aspiraciones regionales, se tenga en cuenta el 
estado de opinión de la región gallega, concediéndole cuanto se conceda a otra 
cualquiera de la nación”15. 
         Con motivo desta iniciativa, o 23 de decembro, Portela Valladares recibiu un 
telegrama de felicitación de A. Losada, A. Noguerol e V. Risco 16. En maio de 1922, o 
político pontevedrés aparece integrando o “Concello das Roladas” canda o marqués de 
Figueroa, Leonardo Rodríguez, Prudencio Rovira, Antonio Palacios, Vicente Risco, W. 
Fernández Flórez, Castelao e Ramón Cabanillas, director da revista As Roladas. Folla 
dos rapaciños galegos. 
         Tendo en conta a súa relación con Basilio Álvarez na primeira Acción Gallega, 
resultaría estraño que Portela Valladares non reparase nas empresas xornalísticas en que 
se implicou o ex-abade de Beiro en Madrid, tanto en El Parlamentario de Antón del 
Olmet, xornal primeiro xermanófilo e logo aliadófilo en función das subvencións 
exteriores recibidas, como na revista La Zarpa. O primeiro número do semanario La 
Zarpa sacouno Basilio Álvarez en Madrid o 3 de outubro de 1920 e mantivo nel a súa 
columna “Zarpazos”, que iniciara en El Parlamentario no ano 1915. En maio de 1921, 
o crego ourensán denunciou publicamente a persecución gobernativa de que  era 
obxecto o seu semanario, pois, con 32 números editados, levaba acumuladas 27 
denuncias coas súas correspondentes recollidas de exemplares 17. Ante a asfixia 
económica a que o sometía o Goberno, Basilio Álvarez funda en Ourense, ao abeiro da 
organización agraria, o xornal La Zarpa. Diario oficial de la Federación Provincial 
Agraria, que ve a luz o 27 de xullo de 1921 co republicano agrarista Antonio Buján na 
dirección e Jacinto Santiago como subdirector. Durante uns dous anos, La Zarpa 

15 “El problema regionalista.- Un ruego en nombre de Galicia” en La Voz de Galicia (15-XII-
1918). A comisión extraparlamentaria para o estudo do establecemento dun réxime de 
autonomía rexional comezouse a reunir en Madrid a partir do 2 de xaneiro de 1919.

16 A carta de resposta de Portela Valladares  aos tres intelectuais, datada o 3 de xaneiro de 
1919, aparece reproducida en ROMÁN ALONSO, Jesús-Fernando: Ética e estética de 
Arturo Noguerol Buján, Auria Editorial, 2011, pp. 144-146. O 8 de xaneiro de 1919, estes 
tres nacionalistas dirixíronlles o seguinte telegrama ao conde de Romanones e a Antonio 
Maura: “En nombre de organizaciones regionalistas Orense y Estrada, rogamos, caso 
conformarse Comisión representación regiones informar proyecto autonomía, escúchese 
representantes regionalistas gallegos, por carecer estos de representación parlamentaria.” 
en “Los regionalistas orensanos” en El Fígaro (9-I-1919).

17 “Las denuncias de La Zarpa” en La Voz (9-V-1921) e “La libertad de la Prensa / El caso de 
La Zarpa” en La Libertad (10-V-1921).

converteuse na publicación galega de maior interese político e intelectual, xa que nela 
colaboraban algunhas das figuras sobranceiras do xornalismo e da literatura galega do 
momento: Lustres Rivas, A. Villar Ponte, Vicente Risco, Blanco Torres, Xaime 
Quintanilla, Ramón Fernández Mato… Se Ramón Cabanillas enviou desde Madrid 
bastantes poemas e algúns artigos, Castelao fíxolle o deseño de cabeceiras e publicou 
varias viñetas e algún artigo. La Zarpa tamén foi unha importante plataforma para o 
agromar dos compoñentes ourensáns da Xeración de 1925, pois nas súas páxinas 
colaboraron Euxenio Montes, Francisco Luis Bernárdez, Ben Cho Shey, Cándido 
Fernández Mazas, Álvaro e Augusto M.ª Casas… Cando Valentín Paz-Andrade lanzou 
Galicia. Diario de Vigo o 25 de xullo de 1922, os máis dos escritores de orientación 
galeguista abandonaron o xornal de Basilio Álvarez; ata o acabou facendo  o seu novo 
director, Roberto Blanco Torres, que asumiu a xefatura de redacción do xornal vigués, 
deixada vacante por Lustres Rivas ao emigrar a Bos Aires a comezos de 1924. 
         Pola súa parte, Portela Valladares adquire novo protagonismo político no mesmo 
remate do sistema da Restauración co goberno liberal de Manuel García Prieto, xenro 
de Montero Ríos: o 28 de xuño de 1923 nomeouno gobernador civil de Barcelona e, o 
3 de setembro, ministro de Fomento. O 15 de setembro de 1923, Alfonso XIII asinou 
en Palacio o decreto da dimisión de todo o Consello de Ministros que lle presentara 
Miguel Primo de Rivera, presidente do Directorio Militar. Ao mes xusto do golpe de 
Estado e da instauración da Ditadura, chegou Portela Valladares a Pontevedra. Velaquí 
a noticia que publica o xornal dirixido por Paz-Andrade: 
         “Ayer a las seis de la tarde llegó a esta ciudad el ex ministro de Fomento D. 
Manuel Portela Valladares y su distinguida esposa la condesa de Brías. 
         Por haberlo prohibido terminantemente el señor gobernador, no se le tributó el 
recibimiento que el pueblo se disponía a hacerle y para ello destacó en la plaza del 
Ayuntamiento dos parejas de Guardia civil de a caballo y varias de Seguridad, para 
impedir toda clase de manifestaciones, con arreglo a los bandos publicados. 
         El Sr. Portela Valladares estará en Pontevedra unos días, que los pasará en casa 
de su prima la señora viuda de Carballal.”18 
         Esta curmá de Portela Valladares non era outra que Carmen Malvar Portela, viúva 
de Valeriano Carballal Touza e filla da súa tía Emilia Portela Dios. O ex-ministro tamén 
adoitaba pasar algúns días das vacacións estivais na “Villa Valeriano” que ela tiña na 
parroquia de Seixo (Marín), de aí que, talvez pola curiosa coincidencia onomástica entre 
o río Loira que baña esa parroquia e o francés, el acabase adoptando o pseudónimo 
xornalístico de Johan de Loira e instaurase en 1928 un premio homónimo dotado con 
500 pesetas destinado a honrar os homes do mar. 
         Galicia ocupárase por primeira vez de Portela Valladares, en termos laudatorios, 

18 “Pontevedra / Ayer llegó a la capital el último ex ministro de Fomento” en Galicia (14-X-
1923).
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a fins de agosto de 1922. A crónica da homenaxe que a intelectualidade galega lle rendeu 
en Cambados a Francisco Asorey o día 20, deu conta da alocución de Portela Valladares: 
         “El Sr. Portela Valladares pronunció en nuestra lengua un sentido discurso del 
que debe destacarse un apasionado llamamiento que dirigió a la juventud gallega, 
alentándola a seguir en la vida de las ideas y las luchas.”19 
         O 27 de agosto, Portela Valladares interveu nun mitin agrario que reuniu unhas 
3.000 persoas no Campo de Granada de Vigo. Tamén falaron Manuel Domínguez, 
presidente da Federación Agraria de Lavadores, Ramón Salgado, Juan Amoedo, Amado 
Garra Castellanzuelo, Basilio Álvarez e Luis de Zulueta 20. Ao día seguinte, o político 
pontevedrés pronunciou no Ateneo de Vigo a conferencia en castelán Momentos de 
Galicia, presentado polo avogado republicano ponteareán Amado Garra. Logo da 
disertación foi agasallado cun banquete no Hotel Moderno. Aí fixeron uso da palabra 
Amado Garra, Joaquín Martín Martínez, Euxenio Montes, Alfonso R. Castelao, Manuel 
Gómez Román, Basilio Álvarez e o propio conferenciante 21. Segundo as páxinas 
anónimas en galego que serven de prólogo, desta disertación en castelán sobre historia 
de Galicia cunha orientación plenamente galeguista fixérase unha tiraxe en folla de 
“vinte mil númaros” e, co engadido de varias notas aclaratorias ao final, levouse a cabo 
en Barcelona a edición doutros “vinte mil exemplares dos Momentos de Galicia pra ser 
espallados polo mundo inteiro.” 
         É lóxico pensarmos que Portela Valladares aproveitase a viaxe a Pontevedra  de 
mediados de outubro de 1923 para seguir de preto o proceso de constitución dun novo 
xornal que non só acabaría mudando o sistema comunicacional da cidade de Vigo, senón 
que se convertería no de referencia dominante de toda Galicia ata xullo de 1936: El 
Pueblo Gallego. Este periódico permitiulle a Portela Valladares manterse en contacto 
co seu electorado potencial e tamén recrutar persoal político para a súa propia formación 
política á fin da República. De feito, o primeiro director, Ramón Fernández Mato, e o 
derradeiro editorialista, Valentín Paz-Andrade, foron candidatos con desigual fortuna 
nas eleccións de febreiro de 1936 nas listas do seu Partido Republicano de Centro. 
         O 15 de outubro de 1923, constituíuse a empresa Editorial Vigo S. A., encargada 
de publicar o novo xornal. Portela Valladares era o seu presidente e un dos máximos 
accionistas, só superado por Miguel Fernández Lema, director e propietario de La 
Concordia. Este xornalista era propietario de 1.200 accións de 50 pesetas cada unha, 
Portela Valladares de 1.040 e Ramón Fernández Mato de 1.000 22. A vicepresidencia da 

19 “Galicia honra a sus artistas / Banquete magno a Paco Asorey” en Galicia (22-VIII-1922).
20 “El problema de los foros gallegos / Reseña del mitin de Vigo” en Galicia (29-VIII-1922).
21 “Portela Valladares en el Ateneo / Momentos de Galicia” en Galicia (29-VIII-1922).
22 BERNÁRDEZ ROMERO, Bernardo: Tratado de … ‘viguismo’ o resumen histórico comentado 

de los diez últimos años de la Monarquía española en Vigo, Editorial Roel, vol. 1, Vigo, 
1932, p. 224.

nova sociedade editora recaeu no coñecido arquitecto Manuel Gómez Román, entón 
presidente da Liga de Defensores de Vigo, á que lle correspondía a iniciativa da 
fundación dun xornal moderno desde comezos de 1921 para as súas campañas 
rexeneracionistas na cidade da oliveira. Á Liga tamén se sumara o escritor e xornalista 
Ramón Fernández Mato, que se fixo cargo da dirección de El Pueblo Gallego co poeta 
Francisco Luis Bernárdez como xefe de redacción ata o 31 de maio de 1924 23. Estaba 
prevista a aparición de El Pueblo Gallego no aninovo de 1924, mais tivo que adiarse 
ao 27 de xaneiro. 
         Foi boa mágoa que, nas súas Memorias, Portela Valladares tan só lle dedicase un 
parágrafo á que foi talvez a súa empresa máis relevante para a cultura e a política de 
Galicia, pero esas liñas son elocuentes dabondo do orgulloso que estaba do seu xornal, 
incautado polo fascismo triunfante ao comezo da Guerra de España: 
         “En este tiempo, desde 1923, tuve el pensamiento y la voluntad dedicados a 
Galicia, donde personalmente dirigí y administré El Pueblo Gallego desde Barcelona, 
merced a mucho método y mayor trabajo. No fueron perdidos, pues llegó a ser uno de 
los mejores periódicos de España y a tener doble tirada (y más autoridad, no hay que 
decirlo) que todos los diarios de la región reunidos. Se adelantaba, gracias a un servicio 
de autos, a la salida de los diarios locales y les aventajaba enormemente en información; 
exaltaba los valores materiales y espirituales de nuestro pueblo, y predicaba la rebeldía 
contra las injusticias y postergaciones que venía soportando. Por sus campañas sufrió 
de la Dictadura suspensiones, multas y persecuciones de todos órdenes; con ellas, en 
definitiva, vino a acrecentarse y a consolidarse su influjo, surgiendo a su alrededor 
como un nuevo mundo, como una nueva Galicia, como una resurrección del alma 
regional, plena de afirmaciones y de altos propósitos, dueña de sí y en camino de realizar 
su destino.”24 
         Coa saída de El Pueblo Gallego, a cidade de Vigo pasou a ter, durante uns sete 
meses, nada menos que catro xornais. Como o liberal La Concordia non tardou en ser 
sacrificado por pertencer á Editorial Vigo S. A., a loita polo mesmo sector do lectorado 
librouse entre Galicia e o novo periódico ao presentárense ambas as publicacións como 
liberais e progaleguistas. Aquí non nos ocuparemos da petite histoire dos enfrontamentos 
habidos entre os dous xornais. Abonda con indicarmos que as primeiras escaramuzas xa 
as iniciou Galicia a fins de marzo de 1924, mais a verdadeira hostilidade produciuse con 
motivo do encarceramento de Paz-Andrade, na primeira quincena de xuño, ao negarse 
a pagar dúas multas de 250 pesetas impostas polo gobernador militar de Vigo, o xeneral 
Ángel Rodríguez del Barrio, que utilizara as páxinas de El Pueblo Gallego para verter 

23 “Prensa viguesa / Una baja sensible” en Galicia (4-VI-1924) e “D. Francisco Luis Bernárdez” 
en El Pueblo Gallego (5-VI-1924).

24 PORTELA VALLADARES, Manuel: Memorias. Dentro del drama español, Alianza Editorial, 
ed. de Jose Antonio Durán, Madrid, 1988, pp. 118-119.
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as súas opinións sobre o sistema ferroviario español, contrarias á liña defendida por 
Galicia. Os dous xornais da Editorial Vigo non secundaron o día de folga da prensa local 
que adoptara a Asociación de la Prensa en sinal de protesta polas medidas coercitivas da 
máxima autoridade da Ditadura na cidade. Francisco Luis Bernárdez, nun texto que 
mandou espallar pola cidade, explicou o abandono da redacción de El Pueblo Gallego 
e acompañou o director de Galicia na cadea durante varias horas. O curioso foi que, xa 
en liberdade, Paz-Andrade iniciou un ataque a Portela Valladares como presidente da 
empresa editora de El Pueblo Gallego e non a Fernández Mato en tanto que director do 
xornal. Preténdeo desenmascarar en tres artigos ao presentalo como un representante da 
vella política da Restauración 25. A Portela Valladares non lle quedou máis remedio que 
intervir cunha “Carta abierta” para sinalar que o verdadeiro adversario era a Ditadura, 
pois declara 
         “ansiar sinceramente que cese una polémica cuyo menor inconveniente es dilapidar 
necesarias energías. 
         El enemigo está enfrente, y no al lado.”26 
         Ao dar conta da aparición de El Pueblo Gallego e felicitar os seus promotores, o 
voceiro da Irmandade da Fala da Coruña salientou a súa “modernidade” e non dubidou 
en eloxiar o seu director: 
         “Na longa e escollida ringleira de colaboradores ollamos nomes para nós tan 
queridos como os de Lugrís Freire, Vicente Risco e Peña Novo e outros. 
         Aparece El Pueblo Gallego con un matiz fondamente galeguista, sinceiro e 
sentido, non facendo de tan outo sentimento un tópico para engaiolar a parvos como 
tantas veces temos visto, que meresce as nosas gabanzas.”27 
         O epistolario de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro, colaboradores de Galicia, 
revela a preocupación con que se observou desde o ámbito da Irmandade Nazonalista 
Galega a aparición de El Pueblo Gallego, máis moderno, con moitos máis medios e, 
sobre todo, coa ambición de estenderse a toda Galicia. O pintor coruñés pregúntalle ao 
amigo rianxeiro: 
         “Que che pareceu El Pueblo Gallego? A min pareceu-me o orgâo oficial do 
foulardismo, uma cousa eminentemente cursi! Polo de agora o único xornal galego que 
se pode ler é Galicia, non hai outro. As que non me acaban de convencer son as follas 
que pubrica os Domingos, son moi pesadas xeneralmente.”28 

25 “Arrancando caretas / Once preguntas a un viejo político” en Galicia (6-VIII-1924), 
“Arrancando caretas / Otras once preguntas a un viejo político” (13-VIII-1924) e 
“Arrancando caretas / Ocho preguntas más a un viejo político” (15-VIII-1924).

26 PORTELA, Manuel: “Carta abierta” en El Pueblo Gallego (15-VIII-1924).
27 “Prensa rexional / El Pueblo Gallego” en A Nosa Terra (1-III-1924).
28 MANUEL ANTONIO: Obra completa volume III: Epistolario, ed. de Xosé Luís Axeitos, Real 

Academia Galega-Fundación Barrié, col. “Clásicos da Academia”, A Coruña, 2015, p. 449.

         Manuel Antonio, que non colaborou nunca no novo xornal e se negou a enviar 

un texto para o número extraordinario de El Pueblo Gallego do 25 de xullo de 1924 
que lle solicitou Luís Amado Carballo o  3 de xullo, contéstalle: “Estou contigo no que 
dis de El Pueblo Gallego: é un diario nouveau riche.”29 
         Ese número extraordinario de 32 páxinas mereceu os eloxios de El Liberal e 
Heraldo de Madrid. Hai que consignar que Álvaro Cebreiro si colaborou como 
ilustrador dese número con Camilo Díaz Baliño, Carlos Sobrino, Francisco Llorens, 
Juan Luis e Prieto Nespereira. O artigo de Portela Valladares titúlase “Irlanda / De Valera 
en libertad”. Outros colaboradores dese especial son: Leonardo Coimbra, Armando 
Cotarelo Valledor, Leandro Pita Romero, José García Acuña, Roberto Nóvoa Santos, 
W. Fernández Flórez, Fernando de los Ríos, Evaristo Correa Calderón, Manuel Fuentes 
Jorge, M. Paz Varela e Herberto Blanco. Os textos escritos en galego corresponden a 
Euxenio Montes, Gonzalo López Abente, Manuel Lugrís Freire, marqués de Figueroa, 
Leandro Carré e Posada Curros. Ademais, reprodúcense breves notas manuscritas de 
Gabriel Alomar, Marcelino Domingo, o arcebispo Lago González e do propio Portela 
Valladares, a deste en galego. 
         O número extraordinario do 25 de xullo de 1925 ampliou a súa extensión ata as 
40 páxinas.  Johan de Loira asina o artigo “La diada de Galicia”. As ilustracións correron 
a cargo de Carlos Maside, Juan Luis, Bonome, Álvaro Cebreiro e Bello Piñeiro. Os 
poemas en portugués corresponden a Júlio Dantas e Alfredo Pedro Guisado. As demais 
colaboracións pertencen a Salvador Cabeza León, Ramón Fernández Mato, Marcelo 
Macías, Manuel Remuñán, Ramón G. García Lago, Juan Jesús González, Pedro Rahola, 
Manuel Cordero, M. Fuentes Jorge, Luis Pimentel, Luis Peña Novo, Correa Calderón, 
Gonzalo Reparaz, Leandro Pita Romero, José Vidal de Bustamante, Luis Blanco Rivero, 
José Reino Caamaño, C. Blanco Cicerón, Posada Curros, Jesús Bal, José García Acuña, 
Xosé Ribas Montenegro, Antonio Ramos, Federico Maciñeira, doutor Devesa, Artemio 
Precioso, Antón de Pepiño, Amelia Aller, A. Capelo e Eloy Luis André. 
         Ao día seguinte deste especial, xa empeza Jesús Bay y Gay a publicación de tres 
artigos titulados “Tres pieza para gaita gallega”, de autoafirmación da nova xeración 
intelectual. O primeiro ábrese co seguinte parágrafo: 
         “Ahora en Galicia alborece una generación que, tal vez, deje indeleble huella en 
la historia gallega. La creo gemela de un cierto movimiento que, apenas apuntado, 
asoma por España y la América más española. Es la generación del que esto escribe.”30 
         Os enormes gastos que esixiu o lanzamento de El Pueblo Gallego non tardaron 
en pór en graves apertos económicos a Editorial Vigo S. A. Foi entón cando Portela 
Valladares deu acadado a propiedade completa do xornal nunha xunta xeral 

29 Ibidem, p. 194.
30 BAL, Jesús: “Tres piezas para gaita gallega I.-Alborada” en El Pueblo Gallego (26-VII-1925). 

Iniciara a súa columna en castelán “Marginales” o 20 de abril de 1925.
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extraordinaria da sociedade que se celebrou o 7 de novembro de 1925 31. A fins dese 
ano, o equipo que sacaba adiante El Pueblo Gallego era o seguinte: Ramón Fernández 
Mato (director), Miguel Fernández Lema (xefe de redacción), José Vidal de Bustamante, 
Luis Larrañaga, Adolfo Casado, Vicente Fernández Vicetto, Julio Vila, Carlos Maside, 
Rafael Dieste (redactores), Antonio Iglesias (administrador) e Tomás Rodríguez Sabio 
(subadministrador). 
         O 28 de decembro de 1926, El Pueblo Gallego publicou no centro superior da 
primeira plana a noticia da dimisión de Ramón Fernández Mato e a asunción da 
dirección por parte de Portela Valladares, que a exerceu sempre desde Barcelona. Outro 
xornal si explicou o motivo dese cesamento: “Parece que esta decisión obedeció a no 
ser aceptado por la empresa del colega el veto que el Sr. Mato ponía a cierto empleado 
de la casa.”32 Nesa altura, o xornal portelista xa acollera como columnistas algúns dos 
principais colaboradores de Galicia, desaparecido o 15 de setembro de 1926, como A. 
Villar Ponte, Otero Pedrayo e Castelao – Vicente Risco, que mantiña en Galicia o 
glosario “Leria”, colaborou en El Pueblo Gallego desde o primeiro número. 
         Portela Valladares comezou a publicar artigos en El Pueblo Gallego a partir de 
marzo de 1924, mais ao asumir a dirección do xornal tamén deu a coñecer textos en 
galego, asinados estes case sempre co pseudónimo de Johan de Loira. Son merecentes 
dunha compilación cos reunidos por Xosé Enrique Acuña en 1991 das revistas Nós e A 
Nosa Terra, precedidos do prólogo á obra de Plácido R. Castro. Os temas dos seus 
textos galegos son moi diversos e van desde a paisaxe á unificación ortográfica do 
galego; mesmo chega a publicar a tradución de anacos da Chanson de Roland. 
Tampouco faltan recensións de obras da literatura galega, como O porco de pé de 
Vicente Risco e Romances galegos de Eduardo Blanco-Amor. A descrición do estilo 
literario feita por Otero Pedrayo corresponde, sobre todo, aos artigos en galego e non 
tanto aos máis tradicionais en castelán sobre política galega, española ou internacional. 
A de Portela Valladares é unha prosa destinada a convencer o lector pola riqueza e 
solidez argumentais e non a seducilo pola brillantez do estilo, como lle ocorría ao 
xornalismo de Ramón Fernández Mato. Nos textos en galego de carácter doutrinal tende 
ao fragmentarismo, se cadra por influencia do seu admirado Nietzsche. 
         Entre os donos de xornais da Galicia dos anos 20 e 30, Manuel Portela Valladares 
constitúe unha excepción rechamante non só na utilización da lingua galega, senón 
tamén na concepción clara dos dous tipos de nacionalismo que estaban en conflito en 
Europa e, sobre todo, en España.   Coidamos que foi esta visión da cuestión nacional o 
que explica a acollida que lle deu á intelectualidade galeguista en El Pueblo Gallego 
ata 1936, con independencia dos puntuais encontróns na súa condición de propietario 
e director con xefes de redacción,  editorialistas e colaboradores: 

31 “Nueva empresa de El Pueblo Gallego” en El Pueblo Gallego (10-XI-1925).
32 “Apuntes noticieros” en El Diario de Pontevedra (29-XII-1926).

         “Nunha ocasión, para min memorábel, escoitei de Marshall, vicepresidente dos 
Estados Unidos, durante a guerra mundial, un pensamento que non se me esquecerá, 
como tampouco hei de esquecer os ollos de aceiro, o nimbo de prata, os labios finos de 
donde saíron as seguintes verbas: ‘As guerras, cos seus horrores, cos torrentes de 
sangue, viñeron sempre ou polas ambicións dos reises, ou pola tolería duns homes que 
se consideraban superiores aos outros, de millor calidade que os outros. E non haberá 
paz na terra – añadiu – mentras non nos reconozamos iguals cantos vivamos nela’. 
         E ben: hai un nazonalismo de superioridade, de absorción, de tiranía moral ou 
material, que leva máis cedo ou máis tarde ao retroceso i-a morte. Chámase tamén 
imperialismo e fúndase en rebaixar aos demais, en se alimentar da probeza allea, en 
afogar canto non vai coas súas conceiciós. 
         Hai outro nazonalismo que pregoa a direito santo de tódolos pobos á vida, que 
deixa que cada un deles espanda o seu xenio i-a súa cultura, que non ademite imposición 
de ideas nin sentimentos, razoando que hai o mesmo crime cando se mata un home que 
cando se abafa a i-alma dunha coleitividade. Este nazonalismo está alumeado por un 
Sol de grandeza, de fecundidade, de creación.”33 
         Por ser ben representativo tanto da forma como dalgunhas ideas defendidas por 
Portela nas súas colaboracións galegas, reproducimos a terceira unidade dunha columna, 
que moi ben puido alentar algúns dos redactores e colaboradores da Xeración de 1925 
(Rafael Dieste, Bal y Gay, Fernández Armesto...) a reaccionar contra figuras do Grupo 
Nós - de feito, o ano anterior xa fixera unha gabanza explícita da columna “Temas 
galegos”, da que era responsable o escritor rianxeiro 34: 
         “O panorama espiritoal de Galicia – para quen o mire por dentro, afundido (sic) 
os ollos neles – é algo fremoso e sorprendente, que quizaes non presente par. 
         De secular quietude, incubada no medo, pasamos ao degoro dos precursores – 
canto de galo que rachou a noite, sensibilidade, lirismo lóstrego de anguria de quen está 
perdido no camiño. 
         De repente, unha ferventía de traballo, de acción mental – hai pensamentos con 
brazos – para desfacer, para edificar, para convulsionar un país -, o tremer dunha riada, 
como si tódalas burgas encadeadas dende milenios na friaxe do granito se abriran de 
novo para refacer o eido regional. 
         No centro de máxima vitalidade – a juventude escolar de mestres e alumnos – as 
ideas ergueitas  como ‘geisseres’ buscan a outura para acadaren millor ourientazón, 
para abrumaren co seu peso canto é podre, falso, decrépito. 
         É a hora das audacias creadoras, das rebeldías de aceiro, do san heroísmo que 
vai por dentro sen que lle importe o que fagan ou digan os máis. 
         Estamos fartos do encollimento dos vellos, do saber dos vellos, do escepticismo 

33 LOIRA, Johan (de): “Aires de fóra / Os nazonalismos” en El Pueblo Gallego (22-XI-1924).
34 LOIRA, Johan (de): “Temas galegos” en El Pueblo Gallego (16-III-1926).
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dos vellos, dos continuadores dos vellos, de vivirmos cangados pola anemia e o desgano 
da vellés. 
         Non-os importan as gaiolas de grilos, senón os grandes bloques para alzarmos a 
cratedral dos nosos soños. 
         Aos ‘constructores’ cómpre chegar á pedra firme, desbotar o cascallo, saír das 
voltas e revoltas das congostras ancestrais, para marchar, a peito descuberto, mirando 
ao longo ceo azul. 
         Unha elite sinceira e fervorosa abonda para consumar a revolución espiritoal 
escomenzada en Galicia. O porvir valerá o que valgan as novas generazóns. 
         E neste instante supremo do alumbramento hai que fuxir das contaminazóns, 
percísase empregar a máis coidadosa asepsia. 
         Mozos: tripade rexo cos vosos pés, escoitade a voz da vosa persoalidade e 
cumpride o canto acirrador do bardo: 

         onde haxa virtú, bicade, 
         onde haxa vicio, feride.”35          

         Convén advertirmos que Portela Valladares foi un dos primeiros mecenas con 
que contou o Seminario de Estudos Galegos, a principal institución cultural creada por 
membros da Xeración de 1925, pois ofreceulle a Armando Cotarelo Valledor 2.000 
pesetas para a creación do Premio Portela Valladares ao “mellor traballo encol do tema 
Cooperativismo agrario” en lingua galega 36. Debía ser entregado en Compostela nas 
festas patronais de 1925, mais os membros do xurado declarárono deserto 37, e o seu 
importe permitiulle ao SEG instalarse nun local cedido pola Sociedad Económica e 
iniciar o Museo Etnográfico a mediados de marzo de 1926. Ademais, o 25 de abril de 
1926, El Pueblo Gallego empezou a publicar o Vocabulario popular galego-castelán, 
colleitado polos membros do SEG Xosé Filgueira Valverde, Lois Tobío, Xulián 
Magariños Negreira e Xulio Cordal Carús. 
         Como complemento desa obra lexicográfica, no número 800 de El Pueblo 
Gallego, correspondente ao 27 de agosto de 1926, Johan de Loira iniciou a “tribúa 
aberta” “A fala galega”, na que interviñeron escritores de varias xeracións, entre outros, 
Vicente Risco, Leandro Carré, Fermín Bouza Brey, Rafael Dieste, Ramón Martínez 
López, Ben Cho Shey, Xoán Xesús González, Xoaquín Lorenzo, Manuel García Barros, 
e o propio Johan de Loira con tres textos. Nin que dicir ten que, entre eles, non apareceu 

35 LOIRA, Johan (de): “Rachas / Infeccións” en El Pueblo Gallego (9-IV-1927).
36 “Noticias” en El Compostelano (12-VI-1924) e “Por la cultura gallega / Un rasgo de Portela 

Valladares” en El Pueblo Gallego (17-VI-1924). Véxanse as bases dese premio, asinadas 
por Lois Tobío e Armando Cotarelo, en “Seminario de Estudios Gallegos / Premio ‘Portela 
Valladares’” en El Pueblo Gallego (19-X-1924).

37 “Seminario de Estudios Gallegos / Premio Portela Valladares” en El Pueblo Gallego (28-
VII-1925).

ningún equivalente ou aspirante a Pompeu Fabra, debido ao alleamento secular da 
Universidade de Santiago de Compostela da lingua e da cultura galegas. 
         Como consecuencia directa da intensificación do galeguismo durante os anos da 
Ditadura de Primo de Rivera e mais do contacto coa intelectualidade nacionalista que 
colaboraba nas páxinas do seu xornal, Portela Valladares vai utilizar o galego en mitins, 
a comezar polos dous primeiros en que toma parte despois da caída do ditador, 
celebrados na Sociedad Agraria de Porriño o día 17 de setembro de 1930 e na de Sestás 
(Tui) o 18. Así rematou a súa intervención en Porriño, onde fixo uso da palabra despois 
de Ramón Salgado e Enrique Peinador Lines, este tamén en galego: 
         “Eiquí, na cova do lobo, na súa camada, onde salen os lobicáns a rondar os vosos 
eitos, proclamamos o frente único contra os que hasta eiquí explotaron a Galiza. 
         Non teño máis que decirvos. Este é o comenzo. Mentras as forzas non me deixen; 
eiquí, en Tui, onde se erga bandeira galegaa, alí estarei para dar o último folgo da vida. 

         ¡Viva a Terra nosa! 
         ¡Viva Galiza ceibe! 
         ¡Sin caciques, sin a purria que hasta hoxe a consumiu!”38 

         No mitin de Tui, o agrarista Raimundo Vidal Pazos substituíu o xerente do 
balneario de Mondariz. Estes catro oradores figuran entre os 25 asinantes do Pacto de 
Barrantes, realizado no pazo dos condes de Creixell o 25 de setembro de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 “La lucha ciudadana en Galicia / En Porriño, entra en la cueva del cacique” en El Pueblo 
Gallego (18-IX-1930)
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2. A saudade no contexto cultural galego dos anos 20 
 
O 29 de xaneiro de 1904, a petición do sociólogo Émile Durkheim, o socialista e 
dreyfusista Gustave Lanson (1857-1934) pronunciou na École des Hautes Études 
Sociales de París a conferencia L’Histoire littéraire et la sociologie, que viu a luz no 
n.º XII (1904) da Revue de Métaphysique et de Morale. Este profesor da Sorbona e 
director da École Normale Supérieure, que é considerado como un dos pais da 
historiografía literaria francesa e foi dado en esquecemento ao irromper a “Nouvelle 
Critique” do estruturalismo nos anos 60 co seu consabido antihistoricismo, formulou 
entón seis leis da socioloxía literaria. A segunda denominouna “loi des influences 
étrangères” e nela referiuse ás relacións e contactos entre  literaturas, sobre todo no 
ámbito das traducións e adaptacións. Esas relacións son reveladoras dunha dependencia, 
pois adoitan ser as literaturas pequenas as que toman elementos doutras máis grandes 
ou máis desenvoltas, pero utilízanas sempre para unhas funcións determinadas. Así, 
Lanson chama a atención sobre a literatura alemá do prerromanticismo que pasa a 
inspirarse na literatura inglesa como unha forma de librarse do dominio cultural que 
exercía daquela o neoclasicismo francés nas cortes dalgúns principados alemáns: 
          “l’Angleterre sert aux Allemands à rejeter l’influence française. Leur conscience 
et leur goût qui ne peuvent encore créer des chefs-d’oeuvre nationaux, se reconnaissent 
des affinités avec le génie anglais: d’où l’emploi qu’ils en font contre la littérature 
française dont le prestige n’a donné lieu chez eux qu’à une production artificielle.”39 
         Como un exemplo parecido, poderíase aducir a adaptación das escolas poéticas 
francesas que levaron a cabo os modernistas latinoamericanos a fins do século XIX, 
sobre todo Rubén Darío, para acadaren a definitiva emancipación literaria das súas 
novas repúblicas, aínda en relación de dependencia coa literatura española, que quedara 
desfasada esteticamente, polo menos no ámbito da poesía. Unha operación análoga á 
do autor de Prosas profanas foi a que levou a cabo despois da I Guerra Mundial o 
chileno Vicente Huidobro coa poesía de vangarda. Ao explicar a inserción da literatura 
portuguesa en Europa, o profesor Jacinto do Prado Coelho concluíu coas seguintes liñas: 
         “Note-se ainda à margem que, num pequeno país como Portugal, tem havido o 
compreensível desejo de cultivar as diferenças que justificam a sua autonomia, e um 
dos modos de se diferenciar da vizinha Espanha – mais propriamente de Castela – foi, 
no plano cultural, dar a primazia à França.”40 

39 LANSON, Gustave: “L’histoire littéraire et la sociologie” en Essais de méthode, de critique et 
d’histoire littéraire, ed. de Henry Peyre, Librairie Hachette, París, 1965, p. 76.

40 PRADO COELHO, Jacinto (do): Originalidade da literatura portuguesa, Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, col. “Biblioteca Breve”, n.º 1, 2ª ed., Lisboa, 1983, p. 39. Este mesmo 
parágrafo foi utilizado como epígrafe por Álvaro Manuel MACHADO en O ‘francesismo’ na 
literatura portuguesa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, col. “Biblioteca Breve”, n.º 

         No caso de Galicia, achámonos cunha situación semellante no movemento 
iniciado por intelectuais galegos da Xeración do 16 despois da Asemblea Nacionalista 
de Lugo de 1918, interesados en lograren a “soberanía estética da nazón galega”. Antón 
Villar Ponte (1881-1936) defendeu en abstracto unha aproximación a Portugal nun 
relatorio breve titulado “Pangaleguismo”41, que destina “Para a Academia de Ciencias 
de Portugal”. Para o escritor viveirense, as relacións de Galicia con Portugal eran 
postulados fundamentais do seu proxecto iberista, que non tiña correspondencia coa 
evolución seguida polo nacionalismo portugués: 
         “Galiza considera que ela con Portugal forma nazón completa, tallada polo 
fatalismo histórico. E afirma que somente Galicia pode ser prenda e única clave dunha 
futura grande Iberia.”42 

                Convén precisarmos que, ao longo dos anos 30, Vicente Risco (1884-1963), que 
sempre dispuxo dun máis profundo coñecemento da cultura portuguesa que o fundador 
da Irmandade da Fala da Coruña, fixo varias recomendacións do abandono do iberismo 
de vez para poder mellorar as relacións culturais entre Galicia e Portugal 43. 
         Se a adopción dun elemento cultural foráneo nunca ten lugar no baleiro, senón 
nun contexto histórico preciso, tampouco un grupo acolle calquera tendencia cultural, 
por moi moderna que sexa, se non é quen de asimilala doadamente en función das súas 
necesidades. Neste sentido, é preciso aludir ás relacións que escritores galegos 
mantiveron cos diferentes núcleos intelectuais formados en Portugal na segunda década 
do século XX 44 para salientar logo a relación especial co saudosismo comandado por 
Teixeira de Pascoaes desde a Renascença Portuguesa. Cae dentro da lóxica que, nun 
momento de reconstitución da cultura galega, os escritores e artistas non os atraese o 
rupturismo que representaban os vangardistas de Lisboa e, en cambio, se sentisen 
cativados polo sector portuense nucleado ao redor da figura prócer de Teixeira de 
Pascoaes. Ademais, o nacionalismo espiritualista do poeta e o seu rexeitamento da 
civilización industrial europea cadraban coa ideoloxía de Vicente Risco, entón 
indiscutible líder cultural do nacionalismo das Irmandades da Fala, aínda que non na 
dimensión política propiamente dita. Co seu achegamento ao saudosismo portugués, 
os homes do Grupo Nós vanse apropiar dunha teoría estética allea para poderen expresar 
mellor a propia realidade, unha operación semellante á que levarían a cabo pouco 

80, Lisboa, 1984.
41 VILLAR PONTE, A.: “Pangaleguismo” en A Nosa Terra (15-I-1919).
42 Ibidem.
43 RISCO, Vicente: “Portugal y Galicia” en Euzkadi (14-VIII-1931) e “Después de la semana 

portuguesa” en Euzkadi (12-IV-1933).
44 Véxase unha descrición panorámica deses núcleos intelectuais en CATROGA, Fernando e 

Paulo A. M. ARCHER DE CARVALHO: Sociedade e cultura portuguesa II, Universidade 
Aberta, Lisboa, 1994, pp. 289-313, 329-369.
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despois os primeiros vangardistas da poesía galega, Euxenio Montes e Manuel Antonio 
co creacionismo de Huidobro. 
         O grupo intelectual aglutinado primeiramente ao redor da revista Orpheu 
representa a renovación literaria e artística de Lisboa, que xorde case simultáneo a outras 
manifestacións da modernidade na Europa da Gran Guerra. Aínda que desta publicación 
só saíron dous números, o 25 de marzo e o 28 de xuño de 1915, ten importancia histórica 
por constituír a primeira mostra da vangarda en Portugal, que se manifesta tamén 
noutras revistas efémeras, como Centauro (1916), Exílio (1916), Portugal Futurista 
(1917)... Case todos os autores de Orpheu naceran nos últimos anos do século XIX: 
Almada Negreiros (1893-1970), António Ferro (1895-1956), Luís de Montalvor, 
pseudónimo de Luís da Silva Marques (1891-1947), Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), 
Santa-Rita Pintor (1890-1918), Álvaro de Campos (1890), heterónimo de Fernando 
Pessoa (1888-1935), Alfredo Pedro Guisado (1891-1975)… As escisións non tardaron 
en chegar ao grupo, pois António Ferro e Alfredo Guisado abandonárono asinando unha 
carta que deu a coñecer o xornal O Mundo o 7 de xullo de 1915 como reacción a outra 
que lle enviara Álvaro de Campos ao periódico A Capital, onde  insería unha referencia 
xocosa a Afonso Costa, o famoso xefe do Partido Democrático, quen, o día 3, sufrira 
un grave accidente de tranvía que  houbo custarlle a vida 45. O futuro autor de Mensagem 
mostrouse sempre como un nacionalista autoritario, antidemócrata e antisocialista, de 
aí o seu apoio á ditadura militar de Sidónio Pais e mais á ditadura militar que puxo fin 
á I República en 1926 coa publicación do folleto O Interregno. Defesa e justificação 
da ditadura militar em Portugal (1928), editado polo Núcleo de Acção Nacional 46. 
         Dificilmente podería Fernando Pessoa exercer verdadeira influencia estética en 
autores galegos ao dirixir e colaborar en revistas efémeras e deixar inédita case toda a 
súa produción poética e ensaística. Ademais, ao abordar a cuestión iberista, Pessoa non 
lles concedía aos galegos dereitos políticos, xa que Galicia constituía para el unha 
simple terra de anexión: 
         “Já o problema da Galiza se não assemelha ao problema catalão. O incerto 
separatismo galego também não pode visar a independência da região, mas já pode 
visar, sem crime de lesa-Ibéria, a integração no estado português. Há tantas razões para 
a Galiza ser região espanhola, como para ser parte de Portugal (não digo ‘região 
portuguesa’, porque Portugal é uno). Integrada na Espanha, a Galiza segue uma 
continuidade histórica e não perde pé no valor civilizacional. Integrada em Portugal, 

45 SIMÕES, João Gaspar: Vida y obra de Fernando Pessoa. Historia de una generación, Fondo 
de Cultura Económica, col. “Obras de lengua y estudios literarios”, México, 1996, pp. 443-
446.

46 Para unha visión crítica do pensamento político e social do creador dos heterónimos, vid. 
MORODO, Raúl: “Notas sobre o pensamento político de Fernando Pessoa” en Fernando 
Pessoa e as ‘revoluções nacionais’ europeias, Editorial Caminho, col. “Estudos de 
Literatura Portuguesa”, Lisboa, 1997, pp. 49-102.

fica parte do estado a que por natureza e raça pertence, e também não perde pé no valor 
civilizacional, porque passa a ser parte de outra nação europeia definida 
civilizacionalmente.”47 
          O xornalista, avogado e político republicano Alfredo Guisado era fillo de galegos, 
propietarios do restaurante lisboeta Irmãos Unidos, un dos lugares de encontro do grupo 
do Orpheu xunto cos cafés Martinho e A Brasileira. Foi un notable poeta do paulismo e 
mantivo relación con Galicia por medio das súas colaboracións xornalísticas co 
semanario agrarista El Tea de Ponteareas, que fundara o republicano Amado Garra e, 
entre a súa produción poética, cómpre salientarmos o libro en galego Xente da Aldea 
(1921), con portada de Castelao 48. O único poema deste volume publicado anteriormente 
en A Nosa Terra (25-IX-1919) foi “El y Ela”, no que aborda a fraternidade entre Galicia 
e Portugal co adaxo da subscrición que a colonia galega de Lisboa abrira a prol dos 
mutilados portugueses da Gran Guerra. Sen ser un saudosista, Alfredo Guisado tamén 
se serviu do tópico da saudade cando enviou ao especial do xornal portelista o soneto 
inédito “Dois irmãos”, que asina en Lisboa o 20 de xullo de 1925: 

         “Pra lá do Minho entre a Saudade e o mar 
         E altas torres dos feudais castelos, 
         Galiza fia o linho do luar, 
         Deixa na tarde a noite dos cabelos. 
 
         Passam no rio trémulas as águas. 
         Passam tranquilas pra poder beijá-la. 
         Portugal, seu irmão, tenta abraçá-la 
         na inquieta ânsia de sentir-lhe as máguas. 
 
         Meu lindo Portugal das idas lendas, 
         Sonho de infanta desenhando rendas 
         Sobre praias vencidas de segredos… 
 
         Ó minha Santa Terra da Saudade, 
         Estende mais os teus braços de ansiedade, 
         Prende-lhe os dedos nos teus longos dedos...”49 

47 PESSOA, Fernado: “Ibéria” en Portugal, Sebastianismo e Quinto Império, ed. de António 
Quadros, Publicações Europa-América, col. “Obra em prosa de Fernando Pessoa”, ‘Livros 
de bolso’, n.º 472, p. 98.

48 Sobre este poeta e a súa vinculación con Galicia, vid. PAZOS JUSTO, Carlos: Trajectória 
de Alfredo Guisado e a sua relação com a Galiza (1910-1921), Edicións Laiovento, col. 
“Ensaio”, n.º 264, Santiago de Compostela, 2010.

49 El Pueblo Gallego (25-VII-1925).
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         Ao evocar unha conferencia que impartiu en Lisboa en 1971 sobre as relacións 
cos escritores portugueses que mantiveran os homes do que el chama Xeración Nós, 
Francisco Fernández del Riego lembrou o diálogo con Alfredo Guisado: 
         “O Dr. Alfredo Guisado, despois de falar da constitución do grupo de Orpheu, 
aludiu á obra ortónima e heterónima de Pessoa. Revelou que este léralle a Mario 
Carneiro certa noite, no desaparecido restaurante ‘Irmãos Unidos’, a ‘Ode triunfal’ 
suscrita por Álvaro de Campos. Acentuou a necesidade de lle amosar aos outros 
elementos do grupo aquel poema, escrito en papel timbrado nun lugar fóra de Portugal. 
Tentaba, así, conferirlle autenticidade vivinte ao heterónimo que viña de criar. 
         Mantiña Alfredo Guisado, de raizame ponteareana, vencellos familiares con 
Galicia. Por ser así, ofreceuse a entrar en contaco – segundo manifestou – cun dos seus 
moitos amigos de Vigo: o abogado Amado Garra. Este mandoulle decontado diversas 
follas de papel timbrado do ‘Ateneo’ vigués. Nunha delas dactilagrafou Fernando Pessoa 
o devandito poema. E a seguida remesoullo a Luis de Montarvor, Guilherme Santa Rita, 
Armando Cortes Rodrigues e a Almada Negreiros. Tratábase de lles facer ver que o seu 
autor, Enxeñeiro Álvaro de Campos, era un poeta residente por entón en Vigo. 
         Si o miñoto Teixeira de Pascoaes sintiu especial devoción pola terra de aquén 
Miño, Fernando Pessoa que contaba, quizais, con devanceiros na comarca muradana, 
quixo que fose Vigo o lugar no que o seu heterónimo Álvaro de Campos, firmase a 
‘Ode triunfal’.”50 
         O 8 de abril de 1914, viu a luz a revista Nação Portuguesa, voceiro do 
movemento monárquico e contrarrevolucionario Integralismo Lusitano, que se acabaría 
disolvendo en 1932. As súas principais figuras foron António Sardinha (1888-1925), 
Hipólito Raposo (1885-1953), Luís de Almeida Braga (1890-1970), Alberto de 
Monsaraz (1889-1959) e Rolão Preto (1893-1977). O Integralismo Lusitano non só se 
opuña á República Portuguesa, senón tamén á monarquía liberal e constitucional 
desaparecida en 1910. En realidade, constituía a versión portuguesa da corrente 
contrarrevolucionaria, monárquica, tradicionalista, nacionalista e antiparlamentaria, que 
sobresaía en Francia no movemento xurdido ao redor de Action Française de Charles 
Maurras. O Integralismo Lusitano defendeu a ditadura de Sidónio Pais e logo, en 1919, 
participou na Revolta de Monsanto e na Monarquía do Norte, e en 1926, no golpe militar 
que puxo fin á I República. 
         A revista Nação Portuguesa chegou puntual durante anos á sede da revista Nós. 
Porén, o nacionalismo galego das Irmandades da Fala tomou unha posición clara a prol 
da República Portuguesa, como proba a resolución aprobada na II Asemblea 
Nacionalista, celebrada en Santiago do 7 ao 9 de novembro de 1919: 
         “31ª Oporse á intervención armada de Hespaña en Portugal, se chegara a estalar 

50 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: “De Teixeira de Pascoaes a Pessoa” en La Voz de 
Galicia (11-XII-1988).

un movimento sindicalista alén, por considerar Galicia irmá á nazón portuguesa e te-la 
independencia desta coma a súa propia independenza.”51 
         António Sardinha, o principal intelectual do Integralismo Lusitano, viviu exiliado 
en Madrid de xaneiro de 1919 a maio de 1921, e aí tivo oportunidade de tratar escritores 
españois da dereita monárquica. Corresponden a esa época os dous sonetos inéditos de 
António Sardinha que publicou A Nosa Terra, remitidos desde Madrid por Correa-
Calderón: “Monsalvato” (25-IX-1919) e “Emigrados” (1-I-1920). O seu principal ensaio 
doutrinario é A Aliança Peninsular. Antecedentes & Possibilidades (1924), editado 
poucos meses antes do seu pasamento cun prólogo en castelán de Gabriel Maura. 
António Sardinha tamén publicou varios volumes de poesía e no titulado Quando as 
nascentes despertam (1921) dedica o soneto “Até quando?” a Castelao. Nas páxinas 
de El Pueblo Gallego, o pintor Cándido Fernández Mazas publicou un fermoso debuxo 
do líder integralista, e o seu amigo Euxenio Montes, que acompañara o intelectual 
portugués en viaxes a Ávila, o Escorial e Toledo, dedicoulle unha necrolóxica 52. 
         A revista Seara Nova, o principal voceiro dos intelectuais reformistas da I 
República e logo da oposición á Ditadura e ao Estado Novo, viu a luz en Lisboa o 15 
de outubro de 1921, fundada e dirixida polo escritor e ensaísta político Raúl Proença 
(1884-1941). Como esta publicación perdurou ata o ano 1984, polas súas páxinas 
pasaron varias xeracións de intelectuais portugueses que lle foron imprimindo 
orientacións diversas dentro dun constante progresismo e tendo que lidar coa acción da 
censura ditatorial.  Seara Nova xurdiu no marco das actividades de intelectuais que se 
reunían na Biblioteca Nacional, da que Raul Proença era funcionario desde 1911 e 
experto en biblioteconomía. Jaime Cortesão (1884-1960) fora nomeado director da 
Biblioteca en abril de 1919. En xaneiro de 1919, estes dous intelectuais participaron coas 
armas na man na defensa da República fronte á revolta monárquica de Monsanto. O 
profesor Luís da Câmara Reys (1885-1961), como os dous escritores anteriores, tamén 
se adherira anos antes á sociedade Renascença Portuguesa e impartía clases de 
Portugués e Francés no Liceu Gil Vicente, pois negárase a formar parte da Faculdade 
de Letras do Porto. O funcionario da Biblioteca António Ferreira de Macedo (1887-
1959) era matemático e experto en cuestións pedagóxicas e, desde 1919, director da 
Universidade Popular Portuguesa. Un pedagogo de proxección internacional era 
António de Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939), profesor de Pedagoxía na Escola 
Nornal Superior de Lisboa. Á mesma xeración pertencía o novelista de sona Aquilino 
Ribeiro (1885-1963), quen tomou parte activa na loita contra a Ditadura e acabaría 
casando cunha filla do ex-presidente da República Bernardino Machado. O máis vello 
dos fundadores de Seara Nova era o xa famoso escritor Raul Brandão (1867-1930). En 

51 “A II Asambleia nazionalista galega / Concrusiós aprobadas en Santiago” en A Nosa Terra 
(15-XI-1919).

52 ABOÍN: “El poeta Antonio Sardinha” en El Pueblo Gallego (13-I-1925).
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1923, incorporouse a Seara Nova o principal ensaísta da época, António Sérgio de Sousa 
(1883-1969), que xa dirixira en 1918 a revista Pela Grei, órgano da Liga de Acção 
Nacional, e dera a coñecer o primeiro volume de Ensaios en 1920 53. Tendo en conta a 
ideoloxía dos seareiros, compréndese que a revista prestase atención á instauración da 
II República en España e ás mortes de García Lorca e Antonio Machado 54. 
         As primeiras colaboracións en galego na revista Seara Nova son da autoría de 
Eugenio Carré Aldao, que publica nos números 3 (20-XI-1921) e 12 (15-IV-1922) os 
artigos titulados “Portugal e Galicia” e “O lusitanismo en Galicia” 55. Da aparición da 
revista Seara Nova deuse conta na sección “Os homes, os feitos, as verbas” do n.º 9 
(31-I-1923) de Nós, mais houbo que agardar ata 1927 para que os índices dos seus 
números figurasen na sección bibliográfica da revista con certa continuidade. En 
outubro de 1928, Vicente Risco visitou a redacción da revista en Lisboa. De todos os 
xeitos, a proba do afastamento que mantivo o ensaísta ourensán coa orientación político-
social dos seareiros e, en especial, cunha figura tan sobresaínte coma António Sérgio, 
achámola no feito de que non lle dedicase ningunha nota especial en Nós cando impartiu 
un ciclo de conferencias sobre literatura portuguesa no Instituto de Estudios Portugueses 
da Universidade no trimestre de xaneiro-marzo de 1933, ao tempo que se encargaba de 
divulgar en Seara Nova “semi-adoptações” de Victoriano Taibo e Curros Enríquez e 
ingresaba, no mes de febreiro, no Seminario de Estudos Galegos. 
        A publicación galega que si lle deu cabida a textos de António Sérgio foi El Pueblo 
Gallego: o seu artigo “El Brasil y Portugal ante la Sociedad de Naciones” apareceu en 
dúas entregas os días 14 e 16 de xuño de 1928. O xornal portelista tamén deu a coñecer 
dous artigos logo da caída de Primo de Rivera: “Los peligros de las dictaduras” (7-II-
1930) e “La caída de una dictadura” (24, 26-II-1930) 56. 
         Na cidade do Porto, o rexurdimento cultural que provocou a instauración da 
República o 5 de outubro de 1910, concretouse na fundación da sociedade cultural 

53 Para a formación deste grupo intelectual, vid. CARDIA Sottomayor: “Prefácio / Para a 
compreensão do ideário do primeiro grupo seareiro” en Seara Nova. Antologia, Publicações 
Alfa, col. “Testemunhos Contemporâneos”, n.º 12, Lisboa, 1990, pp. 9-77.

54 CUADRADO, Perfecto E.: “Un capítulo de la historia de las relaciones hispano-portuguesas: 
la revista Seara Nova” en VICENS PUJOL, Carlota (ed.): Au bout du bras du fleuve. 
Miscelánea a la memoria de Gabriel M.ª Jordà Lliteras, Universitat de les Illes Balears, 
Palma, 2007, pp. 228-233.

55 Sobre a presenza de Galicia e da cultura galega nesta revista, vid. VENTURA, António: “A 
Seara Nova e a Galiza. Contribuição para o estudo das relações luso-galegas” en Clío. 
Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, vol. 8 (1987-1988), pp. 141-157.

56 En relación coa presenza de António Sérgio en Compostela, vid. CAPELÁN REY, Antón: 
“António Sérgio no Instituto de Estudios Portugueses da Universidade de Santiago” en 
Contra a Casa da Troia. Cultura e sociedade no Santiago dos anos trinta, Edicións 
Laiovento, n.º 45, Santiago de Compostela, 1994, pp. 160-206.

Renascença Portuguesa, promovida por un grupo de destacados intelectuais, como 
Joaquim Teixeira de Pascoaes (1877-1952), Jaime Cortesão, Augusto Casimiro (1889-
1967) e Leonardo Coimbra (1883-1936), co editor Álvaro Pinto (1889-1956), 
propietario e director da revista A Águia, na súa primeira serie de decembro de 1910 a 
xullo de 1911. Desde o seu centro portuense, a Renascença Portuguesa estendeuse a 
toda a nación con xuntanzas nas cidades de Coimbra e Lisboa en agosto e setembro de 
1911, respectivamente. Segundo os seus estatutos, esta sociedade tiña como finalidade 
“promover a maior cultura do povo português, por meio da conferência, do manifesto, 
da revista, do livro, da biblioteca, da escola, etc.”57 Así se explica que fundase unha 
editorial e varias universidades populares, organizase ciclos de conferencias e editase 
as revistas A Águia e A Vida Portuguesa; esta publicación foi dirixida por Jaime 
Cortesão, e a primeira, desde xaneiro de 1912 ata xaneiro de 1917, correu a cargo de 
Teixeira de Pascoaes como director literario, António Carneiro  (1872-1930) como 
director artístico, José de Magalhaes como director científico e Álvaro Pinto como 
secretario 58. 
         Desde a súa mesma fundación, a Renascença Portuguesa padeceu unha clara 
división ideolóxica, como revelan  os manifestos fundacionais elaborados por Teixeira 
de Pascoaes no Porto e Raul Proença en Lisboa, de acordo cos eixos dereita-esquerda, 
tradición-modernidade e cultura nacionalista-cultura cosmopolita. Esa foi a razón da 
desafección dos poetas Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro en 1914 e mais dos 
debates que sostivo António Sérgio con Jaime Cortesão sobre a educación en A Vida 
Portuguesa e logo con Teixeira de Pascoaes en A Águia sobre o saudosismo. Cunha 
obra poética extensa e unha posición xa moi consolidada no campo literario portugués, 
Teixeira de Pascoaes iniciou, como director de A Águia en 1912, a súa faceta de 
doutrinario do saudosismo. É o seu un nacionalismo esencialista, mesiánico e elitista, 
que responde á tradición conservadora de terra e mortos. Está en consonancia coa súa 
clase social de abastado propietario agrícola. O seu pai, João Pereira Teixeira de 
Vasconcelos, foi presidente da Câmara Municipal de Amarante, deputado, gobernador 
civil de Viseu e do Porto, Conselleiro e Par do Reino. Ademais, Teixeira de Pascoaes 

non soamente discrepa da política xacobina, positivista e secularizante do goberno 
republicano, senón tamén do constitucionalismo da desaparecida monarquía liberal por 
consideralo estranxeirado: 
         “Somos um Povo divinamente estúpido, a quem a bacharelice roubou a 
divindade, deixando-lhe a estupidez. Em Portugal, há meia dúzia de almas sublimes e 

57 “Estatuto da Renascença Portuguesa” en SAMUEL, Paulo: A Renascença Portuguesa. Um 
Perfil Documental, Fundação Eng. António de Almeira, Porto, 1990, p. 39.

58 As colaboracións pascoaesianas nesta publicación foron compiladas e estudadas por Paulo 
SAMUEL: Teixeira de Pascoaes na revista A Águia, Edições Caixotim, col. “Caixotim Ensaio 
– Temas”, Porto, 2004.
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o analfabeto labrosta das Cantigas. O mais é cisco de ciência e literatura varrido das 
estantes parisienses.”59 
         En “O Espírito Lusitano ou o Saudosismo”, Teixeira de Pascoaes oponse ao alto 
clero de Portugal e propugna mesmo unha Igrexa Lusitana, mais rexeita radicalmente 
as medidas secularizadoras adoptadas polo Governo Provisório nos primeiros meses 
da instauración da República: 
         “Eu creio que conviria imenso à República e a Portugal, não a separação das 
Igrejas do Estado, mas a separação de Roma, podendo talvez eliminar-se o alto clero 
que foi quase dempre uma nódoa estrangeira na nossa Pátria, à semelhança dos políticos. 

[...] 

         Outra reforma importante, no sentido da ressurreição do espírito da Raça, seria a 
organização municipalista do País, conforme a tradição e as modernas ideias. 
         Mas a própria economia implica com o espírito lusitano. O português, pela 
saudade, ama a natureza, a paisagem; ama, portanto, a terra; e vê na terra a principal 
fonte da sua riqueza. Uma Democracia religiosa e rural, eis o que deveria ser a nossa 
República.”60     
         Segundo a análise do profesor Vítor Viçoso, a renacencia de Portugal propugnada 
polo escritor de Amarante era 
         “regressar aos mitos fundadores, para numa perspectiva futurante não só 
singularizar a raça lusíada mas também torná-la um foco de irradiação universalizante, 
relevando a nossa dimensão espiritualista em oposição à hipervaloração do progresso 
técnico-científico e industrial europeu.”61 
         Na súa obra poética, Teixeira de Pascoaes ofrece unha visión panteísta e 
transcendida das terras do Tâmega e da serra do Marão, mais, como adoita suceder na 
obra de tantos literatos e pintores da paisaxe, dela quedan excluídas as persoas. Se no 
poema “A Fábrica” de Para a luz (1904) plasma o seu rexeitamento da industria 
moderna ao equiparala ao inferno de Dante, a composición “Os cavadores” de Vida 
etérea (1906) deixa ao descuberto a súa defensa paternalista do statu quo da sociedade 
labrega, ao servizo do cal pon a relixión tradicional. A columna central do universo 
poético de Teixeira de Pascoaes, e tamén o fundamento ideolóxico do seu proxecto de 

59 TEIXEIRA DE PASCOAES: Os Poetas Lusíadas, Assírio & Alvim, col. “Obras de Teixeira de 
Pascoaes”, n.º 5, Lisboa, 1987, p. 175, nota 2.

60 TEIXEIRA DE PASCOAES: “O Espírito Lusitano ou o Saudosismo” en A saudade e o 
saudosismo (dispersos e opúsculos), ed. de Pinharanda Gomes, Assirio & Alvim, col. 
“Obras de Teixeira de Pascoaes”, n.º 7, Lisboa, 1988,  pp. 54-55.

61 VIÇOSO, Vítor: “O saudosismo de Teixeira de Pascoaes e a identidade cultural portuguesa” 
en MORÃO, Paula e Maria das Graças MOREIRA DE SÁ (org.): Encontro com Teixeira de 
Pascoaes. No cinquentenário da sua morte. Actas do Colóquio (Faculdade de Letras de 
Lisboa, 29 de Abril de 2003), Lisboa, 2004, p. 99.

rexeneración de Portugal, está constituída pola saudade. Como non pode ser doutro 
xeito tratándose dun sentimento, a saudade é de carácter universal, mais foi moi 
tematizada por literatos portugues, tanto poetas como ensaístas, ao longo de séculos 62. 
O escritor amarantino recupera a definición que dela ofrecera Duarte Nunes de Leão 
en Origem da Língua Portuguesa (1606): “lembrança de alguma cousa com desejo 
dela” 63. O profesor Vítor Viçoso utiliza con razón o termo “macro-oxímoro” 64 para 
describir a síntese de contrarios da concepción que ten Teixeira de Pascoaes da saudade. 
Esa serie de antíteses aparece ben clara na conferencia O Espírito Lusitano ou o 
Saudosismo, que impartiu no Ateneu Comercial do Porto o 23 de maio de 1912, no 
marco das actividades da Renascença Portuguesa: 
         “O desejo e a dor fundidos num sentimento dão a Saudade. 
         Mas a Dor espiritualiza o Desejo, e o Desejo, por sua vez, materializa a Dor. O 
Desejo e a Dor penetram-se mutuamente, animados da mesma força vital, e precipitam-
se depois num sentimento novo, que é a Saudade. 
         Pelo desejo, a Saudade descende do sangue ariano, e pela dor, do sangue semita. 
         Desta forma, os dois grandes ramos étnicos que deram origem a todos os povos 
europeus, encontraram na Saudade a sua suprema síntese espiritual. E quando digo 
Saudade, digo alma portuguesa. Nascendo ela do casamento do Desejo carnal ou pagão 
com a Dor espiritual ou cristão -, a Saudade é também a Tristeza e a Alegria, a Luz e a 
Sombra, a Vida e a Morte. Ampliada à Natureza, a Saudade é a própria alma universal, 
onde se realiza a unidade de tudo quanto existe. Está-se a perceber a Religião e a 
Filosofia que ela contém. 
         A Saudade pelo desejo (desejar é querer, e querer é esperar), em virtude da própria 
natureza do Deseio, é também Esperança, e pela Dor é Lembrança. Pela esperança e 
pelo desejo, a Saudade é Vénus; pela dor e pela lembrança é a Virgem Dolorosa. Vénus 
é a flor dos árias; a Virgem a flor dos semitas; e a gora, a Saudade é a nova Flor, a Flor 
d’Os Lusíadas, filha daquelas duas flores que perfumaram o mundo… 
         Mas para além desta parte definida e revelada da Saudade, prolonga-se ainda 
indefinidadamente a sua parte misteriosa, transcendente, ainda inatingível, que constitui 
a mais alta Divindade do seu ser.”65 
         O folleto desta conferencia e mais o artigo “Renascença” que publicou no número 

62 Sobre a tradición poética da saudade, vid. TAVARES RODRIGUES, Urbano (ed.): A saudade 
na poesia portuguesa, Portugália Editora, col. “Antologias universais / Poesia”, n.º VII, 
Lisboa, 1967.

63 NUNES DE LEÃO, Duarte: “Saudade” en BOTEHLO, Afonso e António BRAZ TEIXEIRA 
(eds.): Filosofia da Saudade, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, “Colecção Pensamento 
Português”, Lisboa, 1986, p. 18.

64 VIÇOSO, Vítor: “Art. cit.”, p. 98.
65 TEIXEIRA DE PASCOAES: “O Espírito Lusitano ou o Saudosismo” en A saudade e o 

saudosismo (dispersos e opúsculos), p. 47.



XXXVII

Plácido R. Castro

XXXVI

La Saudade y el Arte en los pueblos célticos

1 da segunda serie da revista A Águia deron orixe a un longo debate intelectual con 
António Sérgio nas páxinas desta revista nos anos 1913 e 1914. O futuro autor dos 
Ensaios admitía a saudade como concepción particular do poeta, mais rexeitaba que a 
difundise como doutrina oficial da sociedade que editaba a publicación. Este membro 
do Comité de Lisboa da Renascença Portuguesa tiña en alta estima a obra poética do 
escritor amarantino; porén, nunca tomou en serio as súas teorías saudosistas. Segundo 
declarou anos máis tarde en terceira persoa na entrada que lle dedicou ao saudosismo 
na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, opúxose frontalmente ao saudosismo 
         “porque via na doutrina uma manifestação do psitacismo nacional, daquela 
fraqueza de pensamento, daquela nebulosidade ideativa, daquele dogmático simplismo, 
que lhe parecia urgente combater nos seus letrados compatriotas, como o tem feito por 
várias formas, desde O Isolamento dos Povos Peninsulares (1911) até às Cartas de 
Problemática (1953).” 66 
         É significativo que a penúltima conferencia de Teixeira de Pascoaes se titulase 
tamén Da Saudade 67. A solicitude do seu amigo Afonso Botelho, impartiuna o 4 de 
marzo de 1952 no Conservatório Nacional de Lisboa, e entre os seus oíntes achábase 
António Sérgio, quen, con este encontro, se reconciliaba persoalmente co seu antigo 
oponente, aínda que sen renunciar ás súas teses antisaudosistas. 
         Ao concibir a saudade como unha realidade exclusiva do pobo portugués, Teixeira 
de Pascoaes viuse na obriga de abordar a relación con Galicia. Como o seu é un 
nacionalismo de carácter estatal, opta pola solución irredentista, o que evidencia un 
notorio descoñecemento da historia do galeguismo desde o século XIX: 
         “Nós somos, na verdade, o único Povo que pode dizer que na sua língua existe 
uma palavra intraduzível nos outros idiomas, a qual encerra todo o sentido da sua alma 
colectiva. A alma lusitana concentrou-se numa só palavra, e nela existe e vive, como 
na pequena gota de orvalho a imagem do sol imenso. Sim: a palabra Saudade é 
intraduzível. O único povo que sente a Saudade é o povo português, incluindo, talvez, 
o galego, porque a Galiza é um bocado de Portugal sob as patas do leão de Castela. A 
Galiza é a nossa Alsácia!”68 
         As dimensións políticas que Teixeira lle adxudicaba á saudade na oposición a 
España e a referencia a Galicia como terra irredenta non lle pasaron desapercibidas a 
un crítico español lusófilo como era Andrés González-Blanco (1886-1924) 69, tradutor 

66 “Saudosismo (Fil. e Lit.)” en BAPTISTA, Jacinto: António Sérgio enciclopedista, Edições 
Colibri, Lisboa, 1997, p. 143.

67 TEIXEIRA DE PASCOAES: “Da Saudade” en A saudade e o saudosismo (dispersos e 
opúsculos), pp. 231-247.

68 TEIXEIRA DE PASCOAES: “O Espírito Lusitano ou o Saudosismo” en A saudade e o 
saudosismo (dispersos e opúsculos), p. 51.

69 GONZÁLEZ-BLANCO, Andrés: “Teixeira de Pascoaes y el saudosismo” en Estudio, n.º 57 

ao castelán de textos de Camões, Antero de Quental, Fialho de Almeida e, sobre todo, 
de Eça de Queirós 70 . 
         As reflexións sobre a saudade que lanza Teixeira de Pascoaes en 1912 cómpre 
inserilas no marco xeral da chamada psicoloxía étnica que crean os discursos 
nacionalistas para a afirmación da identidade nacional. Obviamente, a psicoloxía étnica 
descansa nunha analoxía que non admite a socioloxía, como é a nación vista coma un 
individuo colectivo. 
         Nun ensaio elaborado en xullo de 1913 para a revista Dionysos e ampliado en 
1914 sobre o tema de Inés de Castro e o mote “Saudade minha, Quando te veria?”, 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925) coincidiu con António Sérgio no 
rexeitamento das teses pascoasianas sobre o carácter exclusivo do sentimento da saudade: 
         “É inexacta a ideia que outras nações desconheçam esse sentimento. Ilusória é a 
afirmação (já quasi quatro vezes secular), que mesmo o vocábulo Saúdade – mavioso 
nome que tão meigo soa nos lusitanos labios, - não seja sabido dos Bárbaros estrangeiros 
(estrangeiro e bárbaro são sinónimos), não tenha equivalente em língua alguma do globo 
terráqueo e distinga unicamente a faixa atlântica, faltando mesmo na Galiza de alêm-
Minho.”71 
         Só no ámbito ibérico, a ilustre filóloga daba como equivalentes os termos morriña 
do galego, señardade do asturiano, soledad ou soledades do castelán e mais anyorança 
e anyorament do catalán. Tamén achaba “plena concordância”72 entre a saudade e a 
sehnsucht alemá. 
         Carolina Michaëlis de Vasconcelos foi convidada por Manuel Casás Fernández a 
participar no Primer Congreso de Estudios Gallegos, organizado polo Instituto de Estudios 
Gallegos da Coruña, ao que enviou a comunicación “Ernesto Monaci”. Tampouco asistiu 
ao Congreso o etnógrafo e filólogo de Viana do Castelo Cláudio Basto (1886-1945), que 
remitiu o relatorio “‘Saudade’ em galego e português” e outro texto sobre a morriña 73.    
         Ao estudar o tema da “‘invenção’ da saudade” por Teixeira de Pascoaes no 
contexto cultural portugués, o antropólogo social lisboeta João Leal tamén salientou a 
relativa fortuna das doutrinas do poeta amarantino: 
         “A pesar desta controvérsia, as ideias de Pascoaes receberam em geral um 

(setembro, 1917), pp. 391-414.
70 CORREIA FERNANDES, M.: Literatura Portuguesa em Espanha. Ensaio de uma bibliografia 

(1890-1985), Livraria Telos Editora, Porto, 1986, pp. 15, 27, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 
70, 71, 73.

71 MICHAËLIS DE VASCONCELOS, Carolina: A saudade portuguesa, Renascença Portuguesa 
– Seara Nova -Annuário do Brasil, Rio de Janeiro, 2ª ed., 1922, p. 37.

72 Ibidem, p. 38.
73 A segunda comunicación de Cláudio Basto non foi reproducida mais si a relativa á saudade 

en Instituto de Estudios Gallegos. Primer Congreso celebrado por el mismo en La Coruña 
en los días 24 al 31 de agosto de 1919, Zincke Hermanos, A Coruña, 1924, pp. 44-54.
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acolhimento bastante favorável. Como escreveu Óscar Lopes, ‘as principais ideias de 
Pascoaes estão em sintonia com a cultura portuguesa do seu tempo’ e, entre as elites 
culturais portuguesas, a saudade torna-se num instrumento relativamente usado para 
falar das especificidades do ser português. É conhecido o seu continuado impacto no 
desenvolvimento da chamada filosofia portuguesa e nos principais autores associados 
a esta, como Leonardo Coimbra (1883-1936), Delfim Santos (1907-1966), António 
Quadros (1923-1994)  ou Cunha Leão (1907-1974)” 74. 
         Loxicamente, João Leal non se ocupou dos resóns das doutrinas saudosistas entre 
os intelectuais galegos nun momento preciso da construción da identidade nacional de 
Galicia e de diferenciación da arte e da literatura galegas, como foron os anos 20. No 
derradeiro texto de autocaracterización intelectual, Vicente Risco sintetizou a súa 
evolución literaria do seguinte xeito: 
         “En literatura me formé en el ‘modernismo’, después en el movimiento saudosista 
de Teixeira de Pascoaes y Leonardo Coimbra. Por fin, me asimilé el surrealismo.”75 
         Non cabe dúbida de que a descuberta das teorías saudosistas por Vicente Risco 
no Ateneo de Madrid coa lectura das “Lettres portugaises” do Mercure de France 
constitúe, abofé, un indicio revelador tanto da súa formación cosmopolita, en completo 
desdén da realidade de Galicia da época, como do afastamento da cultura portuguesa 
en que vivía en xeral a intelectualidade galega. Da lembranza das súas vivencias 
portuguesas que fixo Risco, aquí tan só interesan as referidas á literatura: 
         “Yo llegué tarde a Portugal, como a todas las cosas. Pero no a destiempo. Antes 
de conocerlo con los ojos del cuerpo, había comenzado a familiarizarme con su espíritu, 
cuya influencia me había llegado muy hondo. 
         Al principio, como todos, había devorado a Eça de Queiroz. A Camilo y Antero 
los conocí más tarde. Eça de Queiroz nos enseñaba a ver el mundo con una altura de la 
que hoy no encuentro nadie capaz. Se llega a dudar de la posibilidad de un Fradique 
Mendes y de un Jacinto Galião. En A cidade e as serras aprendimos el empacho del 
progreso; en el regreso de Jacinto se explica la sabiduría congénita con que en Portugal 
se adapta incluso la técnica. Jacinto es el portugués que sabe que la civilización hay 
que civilizarla, para hacerla tolerable; esto es, hay que humanizarla. 
         Más tarde buscábamos a Eugenio de Castro y a los ‘nefelibatas’, para gozar la 
soberbia suntuosidad de un arte de excepción y del delicado ensueño de aquellos 
tiempos, aunque, paralelamente, leyésemos con placer O amor en Portugal no século 

74 LEAL, João: “Psicologia Étnica: Invenção e Circulação de Estereótipos” en Etnografias 
Portuguesas (1870-1970), Cultura Popular e Identidade Nacional, Publicações Dom 
Quixote, col. “Portugal de perto”, n.º 40, Lisboa, 2000, p. 94.

75 RISCO, Vicente: “Autobiografía confidencial” en Vida Gallega, n.º 61 (abril, 1960). Texto 
compilado en Últimas páginas sobre Galicia. Artículos olvidados en Vida Gallega, 1919-
1962, Alvarellos-Editorial Galaxia, col. “Rescate”, Santiago de Compostela, 2005, p. 128.

XVIII de Julio Dantas, no lejos de la misma estética. Pero lo más recóndito del alma 
portuguesa se nos reveló en el ‘saudosismo’ -cuya primera revelación debo a un francés: 
el prodigioso autodidacto Philéas Lebesgue, en un artículo del Mercure -. De poco 
después data mi relación personal con Teixeira de Pascoaes y con Leonardo Coimbra. 
No solo Portugal, Galicia misma estaba en aquel espíritu, en aquel trascendentalismo 
que aún tiene en mí un adepto. Hay que conocer la significación profunda del Océano, 
como realidad y como símbolo, para comprender la dedicatoria de Teixeira de Pascoaes: 

         Galiza, terra irmã de Portugal 
         que o mesmo oceano abraça longamente...”76 

         Cómpre aclararmos que o lusófilo francés Philéas Lebesgue (1869-1958) 77, que 
acabaría divulgando tamén autores galegos en Francia 78, é o autor do “Avant-propos” 
da versión francesa que leva a cabo Suzanne Jeusse de Regresso ao Paraíso de Teixeira 
de Pascoaes, a quen coñeceu en febreiro de 1911 79 e que o acolleu no seu pazo en 1931, 
ano da aparición de Retour au Paradis. 
         Algunhas das primeiras glosas de Vicente Risco que dá a coñecer no voceiro das 
Irmandades da Fala revelan a concepción do saudosismo simplemente como unha 
estética con que cohesionar  e conformar un novo rexurdimento literario, agora de 
carácter integral, pois acométese o desenvolvemento de todos os xéneros propios dunha 
literatura normalizada, cousa que non ocorrera no Rexurdimento. Cando o escritor 
ourensán xa era cualificado por Villar Ponte como o “noso filósofo”, proclama: 
         “Unha estética pró noso arte… A libertá do futurista desenvolvendo a asencia do 
saudosismo. Saudade e a alma nosa. Saudosismo e pasatismo: vivir o que foi cunha 
alma nova. Unha cousa así vén a ser o egofuturismo moscovita, y-o egofuturismo é o 
futurismo natural ó individualismo noso.”80 
         Risco preséntalles o saudosismo aos lectores de A Nosa Terra e, polo tanto, aos 
máis dos escritores en galego do momento, como un signo de modernidade intelectual 
fronte ao realismo do  século XIX, que vía encarnado na literatura portuguesa pola 
figura de Eça de Queirós:     

76 RISCO, Vicente: “Experiencias de Portugal” en Vida Gallega, n.º 56-57 (novembro-
decembro, 1959).

77 MASSA, Jean-Michel: “Philéas Lebesgue Lusophile” en Arquivos do Centro Cultural 
Português, Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 3 (1971), pp. 603-615.

78 FIGUEROA, Antón: “Philéas Lebesgue e os escritores galegos” en Lecturas alleas. Sobre 
das relacións con outras literaturas, Sotelo Blanco Edicións, col. “Estudios e 
investigacións”, Santiago de Compostela, 1996, pp. 45-84.

79 Ese encontro na ponte dun barco no porto de Leixões foi evocado polo escritor francés no 
poema que dedica a Teixeira de Pascoaes co título de  “Saüdade”, publicado en A 
Universidade (30-VIII-1925).

80 RISCO, Vicente: “Prosas galeguistas III” en A Nosa Terra (15-XI-1918).
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         “A morriña, a saudade, é unha aspiración infinda, é a sede das augas sen veira do 
oceano de estrelas, é a sede de Deus… Dunha maneira eisí interprétana  en Portugal 
Teixeira de Pascoaes, Leonardo Coimbra, Veiga Simões. Non pedía eu unha estética 
pró noso arte? Leede a Atlántida de Lisboa. O saudosismo foi descuberto á Francia por 
Philéas Lebesgue no Mercure y en Cataluña coñéceo ben Rivera i Rovira. E nós 
andamos aínda en Eça de Queiroz y en Guerra Junqueiro. Parecemos iñorar que entre 
eses y-os de agora houbo os nephelibates, y Eugénio de Castro ó frente deles.  A maioría 
de nós sigue pegado ó oitocentismo. 
         Y-eu dígovos que se non somos de hoxe non somos nada. Se a saudade nonos leva 
a crear tempos noso deixando atrás todo o feito, pra que traballamos? A saudade é tamén 
a sede do mañán; a sede dese mañán de libre irmandade, irmandade de creazón.”81                                                       
         Tendo en conta a pobreza teórica que padece o nacionalismo das Irmandades da 
Fala nos primeiros anos, compréndese a importancia que adquiriu a Teoría do 
nacionalismo galego de Vicente Risco na década dos 20 malia a súa brevidade. Por 
tratarse dun tema xa integrado no universo cultural galego, a saudade tamén está 
presente en dous apartados do capítulo “A nacionalidade galega”. Ao describir “a 
mentalidade galega”, fai referencia ao lirismo e á saudade como notas características 
do galego que o emparentan directamente co romanticismo. De todos os xeitos, para 
Risco “o saudosismo é a tónica do esprito lusitano” 82, mentres que o propio do galego 
sería a identificación coa terra nai: 
         “Mais para min, o sentimento radical da nosa afeutividade étnica é a adoración á 
Terra. - ¡Terra a nosa! É o noso berro – que se manifesta de cote en toda a nosa espresión 
artísteca. É, coma se dixéramos, a emoción do sedentarismo. Y-a adoración á Terra e 
mais a saudade, cobiza do lonxe – se non son dúas modalidades do mesmo sentimento 
– danse tan envolveitas, tan entretecidas unha na outra, que non pudemos aínda 
soparalas, na nosa y-alma, nin xiquera por vía de astraución analíteca.”83 
         De feito, esta tese será desenvolta no ensaio que dá a coñecer no primeiro número 
da revista Nós unhas semanas máis tarde: “O sentimento da Terra na raza galega”. Con 
el non soamente ofrecía unha fundamentación ideolóxica aos pintores que procuraban 
unha escola galega diferenciada desde o paisaxismo. Tamén procuraba canalizar o 
desenvolvemento da cultura galega no marco da súa peculiar concepción da filosofía 
da historia europea, na que o retorno á natureza constituía unha reacción defensiva 
fronte ao que el coidaba decadencia da civilización occidental, pois culpaba o 
“apartamento da Natureza” das convulsións sociais do século XX 84. Non pode ser 
completamente casual que a súa primeira colaboración na revista A Águia leve o título 

81 RISCO, Vicente: “Prosas galeguistas VI” en A Nosa Terra (15-XII-1918).
82 RISCO, Vicente: Teoría do nacionalismo galego, Ourense, 1920, p. 22.
83 Ibidem, p. 23.
84 RISCO, Vicente: “O deber autual” en Eco de Galicia, n.º 138 (6-III-1921, A Habana)

de “Cultura e natura”85. Nin que dicir ten que Vicente Risco non tardou en dispor dun 
bo coñecemento do movemento saudosista, como pon de manifesto na mellor crónica 
que se publicou nos anos 20 sobre a saudade como tema cultural en Galicia: 
         “O saudosismo foi máis que unha escola literarias – Correia d’Oliveira, Teixeira 
de Pascoaes, Afonso Lopes Vieira, na poesía; Leonardo Coimbra na filosofía; Veiga 
Simões na críteca; cecais Manuel da Silva Gaio – a tónica das letras portuguesas enantes 
do integralismo e do cubo-futurismo da Contemporânea e ata certo punto da Seara 
nova. Mais non é que nós o tomáramos dos portugueses, nin moito menos: na 
Renacencia galega do XIX andaba xa a verba e a cousa: suidades, en Rosalía; Saudades 
gallegas, titulábase un libro de Lamas Carvaxal (Ourense, 1889); suidades, en Pondal 
(nos Queixumes). Trátase dun sentimento común a galegos e portugueses, tidos por 
todos coma característica da raza oucidental. Xa o fixera notar tamén Unamuno (Por 
tierras de España y Portugal, e difrentes artigos). É cousa sabida que na esencia, 
saudade e morriña son a mesma cousa; a morriña ata vén ser ás vegadas unha forma 
patolóxica da saudade, que foi ouservada costantemente nos emigrados e nos quintos 
dos cuarteles, polo menos, dende comenzos do século XIX, por propios e estranos. 
Debendo faguer notar que o mesmo tense ouservado noutros pobos cétigos, como 
ouserva singularmente dos bretós H. de la Villemarqué, nas notas do Barzaz-Breiz. Coa 
coincidenza de ser a nosa unha raza migradora por escelenza. 
         Ora, no noso tempo, o erguemento da saudade a conceito filosófico, quen o 
iniciou foi o gran Lois Porteiro, nas “Verbas dun loitador”, que pubricaba en El Noroeste 
da Cruña, e quen desenvolveu a ideia foi outro morto ilustre: Johan Viqueira, e mais 
eu, que aínda estou vivo. Pode que o ter eu defendido esta ideia, fose causa de que a 
moitos lles non simpatice. O Viqueira, seguindo en parte a Teixeira de Pascoaes, xuntou 
na súa interpretación, nun só os dous sentimentos: o que leva ós galegos a emigraren - 
‘cobiza do lonxe’ - e as saudades do chao natal. Viqueira propendía a espricar por esta 
contradición, se cadra aparente, o caraute galego e a nosa historia espirtual. Un ben 
comprido estudo do asunto atópase no discurso de entrada na Academia galega do 
Cabanillas: A saudade nos poetas galegos e na resposta de Eladio Rodríguez González, 
obra pubricada anque difícile de atopar.”86 
         Na glosa que lle dedicou á obra teatral Alén de Xaime Quintanilla, Vicente Risco 
manexa a polaridade lembranza-esperanza de Teixeira de Pascoaes para neutralizar as 
ideas de progreso, cambio e utopía, coa que a discrepancia co sector da Irmandade da 
Fala da Coruña non podía ser máis evidente: 
         “Bergson demostrou que a lembranza é a sustancia da y-alma, y-eu coido que 
cecais a lembranza sexa a sustancia da inmortalidade. Eu penso que cecais a espranza 

85 A Águia, 3ª serie, n.º 5 (novembro, 1922), pp. 149-151. Reproduciuna no xornal Galicia 
(11-I-1925).

86 RISCO, Vicente: “Da renacencia galega / A saudade” en Céltiga, n.º 61 (10-VII-1927).
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sexa poñérmo-lo pasado diante dos ollos, aló no lonxe, pra encamiñarmos cara a il o 
noso andar; que cecais andamos por cobiza de desandarmos; que somentes o creba-lo 
fío da lembranza é o que se pode chamar morte; que si o corpo durme na terra, a y-
alma entérrase no esquecemento. Foi o medo a esquecer pra  sempre o que fixo que 
Nietzsche maxinase un eternal retorno, e si é que hai unha reeencarnación, é sin dúbida 
a saudade da terra, a que volve trague-las almas a se pecharen en corpos novos...”87 
         A saudade entra a formar parte da orientación atlantista que Vicente Risco e 
outros intelectuais galegos da súa xeración e da seguinte lle imprimiron á cultura galega 
na década dos 20. O futuro director de Nós exprésao con claridade nunha das súas 
primeiras colaboracións nunha publicación portuguesa: 
         “O pensamento novo de Galicia, tal e como se manifesta nas verbas dos pionners 
do noso rexurdimento, ten chegado a concebire a misión histórica da terra galaico-lu-
sitana como centro espiritual da futura civilización atlántica. A forte carauterización 
nacional dos dous pobos, e a súa expansión emigratoria na América dannos dereito a 
pensalo. É deste xeito como o galeguismo, tomando unha sinificación universal, atopa 
a súa máis fonda xustificación e adequire unha viabilidade incontestabre. 
         Até agora, o centro espiritual da civilización estivo no Mediterráneo. O helenismo, 
máis ou menos romanizado, embebeu a alma europea até a saturación, conseguindo 
eliminar os elementos nórdicos e orientaes que a Edade Media lle trouxera. Mais a 
civilización mediterránea áchase hoxe en día na súa derradeira crise, e xa é hora de 
arrempuxala ao derrumbamento. O centro de civilización despláza-se do Mediterráneo 
pra o Atlántico. Agora é cando a nosa civilización se debe presentare na escea do mundo. 
         Xenius, o gran pensador catalán dixo que a civilización mediterránea era a 
civilización da Intelixencia; a oriental e tamén a americana son as da Vontade; a de 
Portugal e de Galicia é a civilización da Memoria e da Lembranza: Morriña e Saudade. 
Noso destino histórico é impor este cuño noso á civilización atlántica. Esta idea é hoxe 
tida como fundamental polos nacionalistas galegos; Viqueira, Porteiro, Losada Diéguez, 
Villar Ponte, téñena esposto moitas veces.”88 
         Non fai falla dicir que o interese que os homes do Grupo Nós van mostrar pola 
saudade e o saudosismo está destinado a reforzar a autonomía da literatura galega como 
literatura nacional, diferente da española, e non como unha literatura menor dentro da 
literatura portuguesa, entendendo a noción de literatura menor na interpretación que lle 
deron Gilles Deleuze e Félix Guattari á que elaboraran Kafka e outros escritores en 
lingua alemá en Checoslovaquia. As palabras sumamente encomiásticas sobre a obra 
poética de Teixeira de Pascoaes que exhiben algúns galeguistas das Irmandades da Fala, 

87 RISCO, Vicente: “O Alén” en La Zarpa (25-II-1922). Texto compilado en Prosas de Risco en 
la Zarpa (1921-1923), Instituto de Estudios Orensanos ‘Padre Feijoo’, Ourense, 1982, p. 
55.

88  RISCO, Vicente: “A nova Galicia fala a Portugal” en Atlántida, nº 42-43 (1919), p. 660.

non Vicente Risco, tamén testemuñan a desconexión internacional das letras galegas 
do momento. Non se ha de esquecer que se trata duns anos en que están activos poetas 
como Yeats, Rilke, Ezra Pound, J. R. Jiménez, e cando había pouco que morrera 
Apollinaire. 
         Aínda que a primeira carta que Vicente Risco dirixiu a Teixeira de Pascoaes data 
do 3 de febreiro de 1920, pódese dicir que o tema da saudade tivo a súa entrada oficial 
na cultura galega o 31 de agosto dese ano con ocasión do ingreso de Ramón Cabanillas 
na Real Academia Galega, un acto celebrado no salón de festas do balneario de 
Mondariz. O discurso do recipiendario titúlase A saudade nos poetas galegos, e nel o 
poeta cambadés serviuse da definición da saudade coa polaridade de lembranza e 
esperanza de Teixeira de Pascoaes, pois xa lera o seu volume Os Poetas Lusíadas 
(1919), resultado das seis conferencias que, a solicitude de Eugeni d’Ors en nome do 
Institut d’Estudis Catalans, impartira no Ateneu de Barcelona do 21 de xuño ao 8 de 
xullo de 1918 co título de O aspecto sentimental na História da Literatura Portuguesa. 
Tanto o discurso de Cabanillas como a contestación de Eladio Rodríguez González, 
tamén en galego, apareceron ao día seguinte en dúas planas de El Noroeste 89, do que 
era director o poeta de San Clodio, entón secretario da Academia. Así se explica que 
fose a imprenta de El Noroeste a que publicase, o 1 de novembro de 1920, os textos de 
Cabanillas e Eladio Rodríguez nun libriño de 70 páxinas. 
         Na tarde do 1 de setembro, tivo lugar a homenaxe a Manuel Murguía e, na súa 
breve intervención, Vicente Risco non deixou de aludir a Teixeira de Pascoaes 90. 
Ademais, os intelectuais nacionalistas que asistiran a estes tres actos enviáronlle ao 
poeta de Amarante un telegrama de adhesión. 
         En xuño de 1924, o coro Queixumes dos Pinos, constituído na Coruña o 27 de 
abril de 1922, celebrou unha xuntanza xeral e mudou o seu nome polo de Agrupación 
coral galega ‘Saudade’. A xunta directiva quedou presidida por Xosé Longueira con 
Víctor Casas como secretario e Leandro Carré entre os vogais. A dirección artística 
corría a cargo do músico Mauricio Farto 91, que fora o primeiro director artístico do 
coro Cántigas da Terra, fundado o 19 de decembro de 1916 con Eladio Rodríguez 
González na presidencia e Arturo Taracido na secretaría. A agrupación Saudade 
presentou o primeiro espectáculo os días 10, 11 e 14 de decembro no teatro Rosalía de 
Castro con grande éxito de crítica e moito público, como se encargou de salientar o 
escritor Xosé Lesta Meis 92. Iniciouse coa lectura dun texto en galego de A. Villar Ponte 

89 “Pro Galicia / En la Real Academia Gallega / Recepción del académico de número don 
Ramón Cabanillas” en El Noroeste (1-IX-1920). O día anterior viran a luz os discursos que 
pronunciaran o día 30 no balneario Antonio Rey Soto e Marcelo Macías, mais tanto o texto 
do recipiendario como a súa resposta están en castelán.

90 “Homenaje al Patriarca Murguía” en Eco de Galicia, n.º 13 (A Habana, 7-XI-1920).
91 “Agrupaciós artísticas galegas / Saudade” en A Nosa Terra (1-VII-1924).
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por Víctor Casas. As letras e as escenificacións eran da autoría de Leandro Carré, a 
música de Mauricio Farto e a decoración escénica debíase a Camilo Díaz Baliño 93. 
         Polo que se refire ás publicacións periódicas, hai que chamar a atención sobre  
Saudade. Revista ilustrada, que ve a luz o 7 de decembro de 1924, editada na imprenta 
de El Correo Gallego 94. Tiña como redactores a Joaquín de Castro y Martín, Rafael 
Bermejo, Gonzalo Meirás, Alberto Conde e Enrique G. Evia. 
         No volume que lle dedicou o escritor Mariano Tudela 95 ao seu amigo Álvaro 
Cebreiro, compilou seis poemas de Teixeira de Pascoaes dedicados a Galicia, a artistas 
e escritores galegos . Logo, Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz incorporaron as 
composicións do poeta amarantino aparecidas nas revistas Ronsel e Alfar 96 . No ano 
2009, o profesor Humberto Busto elevou os textos poéticos a 13 na súa investigación 
sobre as relacións de Teixeira de Pascoaes e Galicia, na que rexistrou, así mesmo, as 
recensións e críticas do poeta aparecidas en publicacións galegas 97. Cómpre 
salientarmos que nestas compilacións non se tiveron en conta as traducións de 
composicións pascoaesianas ao castelán que publicou a prensa de Galicia, todo un 
indicio da alienación lingüística e cultural que padecía. No número correspondente ao 
30 de abril de 1924 de El Compostelano, viron a luz os poemas titulados “El poeta”, 
“A medida que crece” e “Eternidad”, que corresponden ás traducións feitas por 
Fernando Maristany no volume VII da colección da Editorial Cervantes “Las mejores 
poesías (líricas) de los mejores poetas”, dedicado a Pascoaes. Na sección poética de El 
Compostelano saíron novas poesías de Teixeira de Pascoaes en castelán durante a 
Guerra Civil, traducidas probablemente por Antonio Couceiro Freijomil, pois o escritor 
eumés tamén traduciu outros autores portugueses nesa sección: “Hora final” (16-IV-
1938), “De los míos” (31-XII-1938), “Canción del amanecer” (2-III-1939) e “Canción 
montañesa” (23-III-1939). 
         Como mostra da colaboración literaria de Teixeira de Pascoaes na prensa galega, 
aquí rescatamos o “soneto inédito” que publicou co título de “Aguarela” na parte central 
a “Página literaria” de Faro de Vigo (17-VIII-1924), entón dirixida polo poeta e 

92 LESTA MEIS, J.: “Aquí pra entre nós / Saudade” en El Pueblo Gallego (18-XII-1924).
93 “Festas galegas /Agrupación coral galega ‘Saudade’” en A Nosa Terra (1-I-1925).
94 LLORCA FREIRE, Guillermo: Historia da prensa ferrolá (1845-1992), Ediciós do Castro, 

Sada, 1993, p. 88.
95 TUDELA, Mariano: Álvaro Cebreiro. Vida y afanes de un creador, Ediciós do Castro, col. “O 

movemento renovador da arte galega”, n.º 2, Sada, 1983, pp. 141-145.
96 ÁLVAREZ, Eloísa e Isaac ALONSO ESTRAVIZ (eds.): Os intelectuais galegos e Teixeira de 

Pascoaes. Epistolário, Ediciós do Castro, col. “Ensaio / Filoloxía”, Sada, 1999, pp. 263-
274.

97 BUSTO, Humberto: “Teixeira de Pascoaes e Galiza” en Achegas do alén Miño: Pascoaes, 
Coimbra e Machado na Galiza, tresCtres Editores, col. “Nós-outros /Ensaio”, Santa Comba, 
2009, pp. 82-96.

xornalista galego-arxentino Amado Villar (1899-1954), amigo de Francisco Luis 
Bernárdez. Está dedicado “Ao Henrique de Paço d’Arcos”, que lle fora presentado en 
1924 canda os seus irmáns Pedro e Joaquim polo tamén poeta Guilherme de Faria no 
café A Brasileira do Chiado, onde Teixeira de Pascoaes tiña nos meses do inverno un 
faladoiro co seu amigo Raul Brandão, con quen colaborou na confección da obra de 
teatro Jesus Cristo em Lisboa (1924),  e ao que concorrían escritores e artistas máis 
novos 98. Aparece ilustrado cun coñecido retrato de Teixeira de Pascoaes feito polo seu 
amigo António Carneiro tamén en 1924: 

         “Ermos montes de mística rudeza, 
         Pedras do chão, critalisados ais… 
         Outeiros ensombrados de pinhaes, 
         No ceu, ao longe, uma estrelinha aceza. 
 
         Que infinitos silêncios outonaes! 
         (Canta Camões, Frei Agostinho reza) 
         Dormen n’esta paisagem que a tristeza 
         Pintou en vagas cores espectraes. 
          
         Ao fundo d’estes rústicos outeiros, 
          Campinas que se esfumam, ao luar… 
          Manchas verdes, etéreos nevoeiros. 
 
          Vê-se o rio Mondego deslisar, 
          Como um sonho, lá vae entre salgueiros, 
          Ser a onda mais branda que ha no mar...” 

         Nin que dicir ten que, na década dos 20, na literatura galega non se formou nada 
que se poida cualificar propiamente de escola saudosista, mais non foron poucos os 
poetas que durante uns anos oficiaron no altar da saudade, como consecuencia da 
capacidade dalgúns membros da Xeración do 16 para satelizaren poetas de promocións 
máis vellas e máis novas polo protagonismo que adquiren na formulación do novo 
nacionalismo galego. De feito, pódense achar composicións poéticas que responden tanto 
á influencia do autor amarantino como ao marco conceptual deseñado polos persoeiros 
das letras galegas do momento, que eran os homes do chamado Grupo Nós. Hai motivos 
saudosistas na descrición da paisaxe en textos de Do ermo (1920) de Noriega Varela 
(1869-1947) e de Oraciós campesiñas (1927) de Eladio Rodríguez González (1864-

98 PAÇO D’ARCOS, Joaquim: “Recordação de Teixeira de Pascoaes” en AA. VV.: No centenário 
do nascimento de Teixeira de Pascoaes, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1980, 
p. 139.
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1949). Tamén se poden escolmar composicións saudosistas na segunda edición de Da 
Terra asoballada (1926) e mais o poema “O relembro do clan” que Ramón Cabanillas 
(1976-1959) dá a coñecer no especial de Galicia do 25 de xullo de 1925 , en Abrente 
(1922) de Victoriano Taibo (1885-1966), en Do outono (1924) de Gonzalo López Abente 
(1878-1963). Membros das novas xeracións tamén se deixaron seducir, como revelan 
Romances galegos (1928) de Eduardo Blanco-Amor (1897-1979), O vento segrel (1932) 
de Augusto M.ª Casas (1906-1973) e, sobre todo, Señardá (1930) de Aquilino Iglesia 
Alvariño (1909-1961), quen entrara en contacto epistolar con Teixeira de Pascoaes por 
medio do seu amigo Noriega Varela, e a Otero Pedrayo non se lle escapará o peso da 
estética saudosista nese primeiro libro do poeta da Xeración de 1936 99. 
         Aínda que o desenvolvemento da temática saudosista na cultura galega resulta 
dificilmente comprensible á marxe da orientación intelectual de Vicente Risco, é forzoso 
salientarmos a condición precursora que tivo o malogrado Luís Porteiro Garea (1889-
1918) nas reflexións sobre a morriña. Nun artigo asinado o 10 de xullo de 1918 que 
dedica ao psicólogo J. V. Viqueira, o líder político do movemento das Irmandades da 
Fala faise eco da crónica sobre unha conferencia de Teixeira de Pascoaes en Barcelona 
e pregunta se a morriña non constituía verdadeiramente unha “forza” mobilizadora 
desde o punto de vista dunha mentalidade galega non alienada. El tiña en consideración 
a actividade despregada polos galegos en América, aos que dirixe en 1918 o manifesto 
A los gallegos emigrados, pois non esquecera as viaxes a América que realizaran líderes 
agraristas e tiña ben presente o exemplo irlandés: 
         “Ista forma de amor á terra galega – morriña ou saudade – que nos acora lonxe 
da Patria e nos dá sedes de voltar a ela decontado, foi considerada por moitos coma 
unha vergonza, coma unha causa de fracaso da nosa raza. 
         A disgracia de que viñese facéndose cultura galega en castelán – non soilo en 
forma e verba castelán, senón en sentido, en esencia castelá -, causou, ó meu xuicio, 
que  os valores espirituales nosos fosen esquencidos e acurrados. 
         Fan falla psicólogos galegos que sondeen a nosa y-alma. O Johan Viqueira é 
mestre diles oxe; e eu pregúntolle: 
         ¿A nosa morriña non será máis ben forza creadora, ‘élan vital’  - que diría Bergson 
– que peso morto e amulador (sic)?… 
         Na economía galega, ¿que significaría o noso grande esprito aventureiro sin a 
compensación da morriña?… ¿Todo o traballo dos emigrados non é unha fame de 
mellor volver, sostida pola morriña?… ¿Non foi nunha hora de morriña cando 
Cabanillas, aló en Cuba, sinteu a vibración da poesía no esprito?… ¿As máis nomeadas 
obras de Rosalía non son fillas da morriña?… ¿E as de Curros, e Pondal?...”100 

99 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Prosas galegas / Un poeta novo” en El Pueblo Gallego (26-
IV-1930).

100  PORTEIRO, L.: “Verbas dun loitador / A morriña creadora” en A Nosa Terra (20-VII-1918).

         Na súa correspondencia con Vicente Risco, Teixeira de Pascoaes foi tratado 
primeiro como “Moi admirado e querido Mestre” e logo como “Moi admirado e querido 
confrade”. Na carta do 30 de xullo de 1920, xa lle solicita unha colaboración para a 
futura revista Nós: 
         “Pois ben: eu quixera que no primeiro númaro, que sairá pra 1º de Setembro, o 
seu nome honrase as páxinas da nosa revista; quixera que me dera licencia para incluílo 
antre os colaboradores de Nós… Sen perxuicio do que me di que conta mandar á Nosa 
Terra, calquer cousiña inédita, característica do seu pensamento, unhas liñas somentes, 
siñadas da súa mau, sería cousa que, xa non digo eu pois que Vª Eª coñece os meus 
sentimentos, mais todos os meus compañeiros nesta empresa agradecerían coma non 
pode imaxinar.”101 
         Teixeira de Pascoaes remitiulle o poema “Fala do sol”, dedicado “Aos jovens 
poetas galegos”. A primeira columna da sección “Os homes, os feitos, as verbas” dese 
número inicial tamén aparece dedicado ao pai do saudosismo, mentres que a Philéas 
Lebesgue lle son asignadas 12 liñas: 
         “NÓS quixo que o seu primeiro númaro fora honrado cunha páxina inédita do 
grande e amado Mestre. 
         Temos a Teixeira de Pascoaes coma cousa nosa e nas nosas internas devociós 
témolo moi perto da santa Rosalía e de Pondal, o verba da lembranza. 
         Teixeira é o Revelador da Saudade: ‘ise sentimento que dou forma ó noso lirismo, 
ise sentimento que está na freba das nosas almas e dos nosos corazós’, según a espresión 
do Cabanillas. Sentimento do que Teixeira fai a Ética trascendente de dous pobos 
irmaus… Viqueira sintetizou nesa verba a psicoloxía galega. 
         Antre os poetas da Era Neo-sebastianista, os que acenderan de novo a luz da 
Espranza por riba das tristuras presentes de Portugal, érguese Teixeira, o pensador 
iluminado, ventando a groria futura. Nas súas verbas, cheas do sentimento relixioso da 
Terra e da Raza, a y-alma lírica da Lusitania vírase para Galicia buscando, nun Pasado 
común, a emoción da nosa solidaridade fraterna.”102 
         No número 5 de Nós, logo do poema en francés “Vigo” de Philéas Lebesgue, que 
acabará vertendo ao galego Manuel Antonio, Vicente Risco dedícalle un profundo 
comentario103 á segunda edición de Marânus, que leva a seguinte dedicatoria poética: 

                     “À GALIZA 
         Galiza, terra irmã de Portugal 
         Que o mesmo Oceano abraça longamente; 
         Berço de brancas névoas refulgindo 

101 ÁLVAREZ, Eloísa e Isaac ALONSO ESTRAVIZ (ede.): Op. cit., pp. 44-45.
102 “Teixeira de Pascoaes en Nós” en Nós, n.º 1 (30-X-1920), p. 18.
103 V. R.: “O Marano de Teixeira de Pascoaes” en Nós, n.º 5 (24-VI-1921), pp. 2-3.
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         O espírito do sol amanhecente; 
         Altar de Rosalia e de Pondal 
         Iluminado a lágrimas acesas, 
         Entre pinhais, aos zéfiros, carpindo 
         Mágoas da terra e místicas tristezas; 
         A ti dedico o livro que uma vez, 
         Embriagado de sembra e solidão, 
         Compus sobre os fraguedos do Marão: 
         Este livro saudoso e montanhês.” 

         Como é sabido, unha das manifestacións do recoñecemento e celebración social 
da figura do literato foi a visite au grand homme, que en Francia perviviu desde Voltaire 
ata Sartre 104. Esta práctica de sociabilidade tamén se desenvolveu ao longo duns anos 
entre escritores galegos, sobre todo de Ourense, e Teixeira de Pascoaes. Dos cinco 
escritores galegos que se achegaron a S. João de Gatão en vida de Teixeira tan só 
Vicente Risco e Francisco Luis Bernárdez deixaron testemuños escritos desa viaxe. Con 
motivo do pasamento de Teixeira de Pascoaes, Risco deu a coñecer un artigo no xornal 
Informaciones de Madrid e reproduciuno La Noche como “complemento” dos tres 
artigos que Otero Pedrayo publicara sobre o poeta neste xornal a xeito de necrolóxica. 
A ilustración do artigo no vespertino compostelán é unha foto da homenaxe que, o 12 
de maio de 1951, Teixeira de Pascoaes recibira da Academia de Coimbra, promovida 
polo aínda estudante universitario Joaquim Montezuma de Carvalho, fillo do profesor 
Joaquim de Carvalho. En outubro de 1928, Vicente Risco viaxou a Portugal 105 e 
permaneceu uns vinte días na cidade do Porto, onde contaba con varios amigos, como 
o profesor Mendes Correa, o pintor Octávio Sérgio e o filósofo Leonardo Coimbra: 
         “En el Liceo Rodrigues de Freitas me puse de acuerdo con Leonardo Coimbra 
para ir a Pascoaes. Leonardo Coimbra era íntimo amigo, compadre, intérprete y 
comentarista de Teixeira de Pascoaes. Tenía una facilidad extraordinaria para elevar a 
lo trascendente un problema, una idea, un atisbo. Se ha dicho que ‘solamente Teixeira 
de Pascoaes podía descifrar a Teixeira de Pascoaes’: Quien lo haya dicho ha olvidado 
injustamente a Leonardo Coimbra. 
         Debíamos salir después del almuerzo, o sea el yantar de las doce, mas por la 
mañana desembocaba yo en la plaza, detras de la iglesia de los Clérigos – cuya torre es 
una de las maravillas de Oporto – y me encontré con el hijo de Leonardo Coimbra: al 
doctor Leonardo le había muerto un pariente próximo.”106 

104 NORA, Olivier: “La visite au grand écrivain” en NORA, Pierre (dir.): Les lieux de mémoire, 
2, Éditions Gallimard, París, 1997, pp. 2131-2155.

105 RISCO, Vicente: “Unha volta por Portugal” en Céltiga, n.º 93 (10-XI-1928).
106 RISCO, Vicente: “Una visita a Teixeira de Pascoaes. Panteísmo saudosista en un pazo 

barroco” en La Noche (24-I-1953).

         Como consecuencia, Risco tivo que trasladarse a Amarante en tren e chegou xa 
de noite, polo que non puido contemplar unha parella de deuses hindús que había nunha 
igrexa desta localidade, coñecidos como o “Diabo” e a “Diaba”, que eran levados nas 
procesións amarantinas e agora se conservan no Museu Amadeo de Sousa Cardoso de 
Amarante: 
         “Me esperaba un hermano de Teixeira de Pascoaes con un coche para llevarme a 
Pascoaes. Pasamos bajo una gran portalada señorial. El poeta, en el fondo de la 
escalinata de piedra, me recibió con afectuosa alegría. 
         Pasamos a un inmenso comedor, con muebles esculpidos, plata y loza india por 
todas partes. De este comedor, decía el poeta gallego Noriega Varela: ‘Todos los carros 
del Ayuntamiento de Amoeiro no llegaban para llevar toda esta plata’. En el extremo, 
una arcada daba paso a un saloncillo donde había trofeos y recuerdos de África: fetiches, 
colmillos de elefante, armas e instrumentos… Un hermano del poeta es un gran cazador 
cuyas Memorias africanas había yo comentado. 
         La familia alrededor de la mesa, en la cabecera la madre del poeta, auténtica gran 
dama; a su lado su otra hija, la poetisa Maria da Gloria: Se habló de Galicia, de España, 
de los amigos. En la sobremesa, de Portugal y de literatura. 
         Mentando yo a Aquilino Ribeiro – del que acababa de leer Andam faunos pelos 
bosques -, Teixeira lo calificó despectivamente de ‘materialista’. ‘Materialista’ era la 
censura máxima de Teixeira de Pascoaes para un escritor; se tenía por el más puro y más 
cálido representante del espíritu. En realidad, era el suyo un idealismo especialísimo, 
que calificaba de ‘panteísmo saudosista’, rechazando las expresiones ‘misticismo 
pagano’, ‘naturalismo místico’, etc. 

 […] 

         Vi la huerta y el jardín, los grandes pinares y el río; vi la gran fuente barroca y el 
mascarón que serve más de signo que de ex libris al poeta: se adivinaba allí un ángel 
sobre la cabeza de un demonio. Iba repasando mentalmente los cuatro temas 
fundamentales de Teixeira de Pascoaes: un nuevo Reino Espiritual, el drama del ser 
que se ausenta de sí mismo y se pierde en las cosas, una visión espectral de las cosas y 
de los seres, un amor saudoso de la naturaleza animada en Dios y en el hombre: Sempre, 
As Sombras, Maranos, Regresso ao Paraíso. 
         Por la tarde llegó Leonardo Coimbra y preguntó a Teixeira de Pascoaes: 
         - ¿Qué, ya le metió los dedos en la boca a Risco?… ¡Es budista! 
         Días atrás, en su casa, me había interrogado el doctor Leonardo sobre el budismo, 
él, que andaba buscando la inmortalidad humana. Yo le respondí casi lo mismo que 
Nagasena respondió al rey Millada… No sé si Teixeira me creyó también budista... 
¿Qué era él mismo?”107 

107 Ibidem.
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         A comunicación epistolar de Vicente Risco con Teixeira de Pascoaes rematou 
con esta viaxe e constitúe un total de 16 cartas que están entre as de maior interese 
literario e ideolóxico das enviadas por escritores galegos. Como era previsible, na 
necrolóxica que lle dedicou Risco na súa columna de La Región, aludiu á súa “amistad 
que duró bastantes años, que se eclipsó sin desaparecer, antes de que Teixeira publicase 
el São Paulo, acerca del cual declaró temer mi juicio.”108   
         Aínda que non mantivo correspondencia con Teixeira de Pascoaes, Ramón Otero 
Pedrayo (1888-1976) deu mostras de vivo interese pola súa obra e mais polo tema da 
saudade. De feito, o 19 de maio de 1925, ofreceu unha conferencia sobre o poeta 
portugués no Ateneo de Ourense. Ante a imposibilidade de reproducila íntegra, o xornal 
portelista ofreceu uns cantos parágrafos representativos en dúas columnas, que rematan 
cos tres seguintes, probablemente os da fin da disertación: 
         “El más grande representante del saudosismo es por naturaleza un gran amigo 
de Galicia. Nuestra Rosalía y el gran místico portugués Fray Agostinho da Cruz son 
sus poetas más amados. Teixeira llora oyendo recitar las Follas Novas o los Cantares. 
En Portugal no es vergüenza llorar escuchando a los poetas; bien es verdad que tampoco 
es vergüenza echarse a la calle para defender los ideales en todos los terrenos. 
         No soy aficionado a las definiciones; un poeta es casi siempre imposible de 
definir. Teixeira es místico panteísta. Pero las fórmulas condensadas  en palabras 
consagradas y muertas por el uso sabrían decir muy poco del mundo poético, creador, 
de Teixeira. Por haber llegado a la entraña del alma portuguesa puede Teixeira sentir el 
alma universal. 
         Nunca será un poeta popular como lo fue y es Guerra Junqueiro. Pero la misión 
de las minorías cultas es propagar la lectura y conocimiento de los altos vates que lucen 
con pura luz estelar y anuncian el supremo reinado del espíritu.”109 
         Cando tivo lugar o pasamento de Teixeira de Pascoaes, o 14 de Nadal de 1952, 
os intelectuais galegos prestáronlle moita atención na prensa periódica, e o propio Otero 
Pedrayo contribuíu con tres artigos en La Noche os días 23, 24 e 26 de Nadal. Na 
primeira entrega, o escritor ourensán  aclara que, había uns meses, el e un grupo de 
amigos acariñaran a idea de regalarlle ao poeta unha copa de prata labrada por ourives 
composteláns cos dous primeiros versos da dedicatoria a Galicia de Marânus110. Esta 
mostra de admiración era un eco evidente de La Coupo Santo, a copa de prata que lle 
regalaran os catalanistas a Frédéric Mistral en agosto de 1867: sufragárana uns 1.800 
cataláns, e tiña gravados dous versos do autor de Mirèio e outros dous de Víctor 

108 “Horas / Teixeira de Pascoaes” en La Región (18-XII-1952).
109 “Orensanas / Otero Pedrayo, en el Ateneo” en El Pueblo Gallego (21-V-1925).
110 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Teixeira de Pascoaes (I) La copa de la amistad” en La Noche 

(23-XII-1952). A esta viaxe tamén se referiu Borobó en “Teixeira de Pascoaes / Viaje 
frustrado” en La Noche (17-XII-1952).

Balaguer. En maio de 1964, Otero Pedrayo e a súa dona viaxaron a S. João de Gatão 
con Silvio Santiago, a súa muller e a súa filla. Unhas semanas despois, ofreceu unha 
emotiva descrición do pazo e do estudio de Teixeira de Pascoaes nun artigo publicado 
no vespertino compostelán 111. 
         Nos anos 20, Alfonso R. Castelao (1886-1950) non interveu nos debates 
xornalísticos sobre a saudade, mais a proba de que os seguiu con atención está nas cinco 
páxinas que lle acabaría dedicando no capítulo XXII de Sempre en Galiza, onde ofrece 
a súa versión  particular sobre o tema - un dos autores citados nese ensaio polo rianxeiro 
é Plácido R. Castro. Porén, a Castelao débese un dos textos narrativos máis brillantes  
centrado no tema da saudade ou morriña: o microrrelato protagonizado polo negriño 
Panchito do primeiro libro de Cousas (1926). Castelao non entrou en relación epistolar 
con Teixeira de Pascoaes ata o seu desterro en Badaxoz. O 3 de novembro de 1934, o 
rianxeiro acusa recibo dunha carta  do escritor portugués, motivada probablemente pola 
sanción política que recibira do goberno de Alejandro Lerroux. En decembro,   o poeta 
envíalle un exemplar de Marânus e outro de Regresso ao Paraíso con cadansúa 
dedicatoria autógrafa. O 11 de febreiro de 1935, no hotel Tívoli de Lisboa encontrouse 
con Teixeira de Pascoaes, que residía os meses de inverno na York House, situada na 
Rua das Janelas Verdes. A cita fora concertada por mediación do profesor Ramón 
Martínez López 112. 
         É curioso observar que a obra puramente literaria de Xaime Quintanilla (1891-
1936) se inscribe na vaga saudosista que bañou a literatura galega e, cando esta pasou, 
tamén o escritor abandonou a creación literaria. A Quintanilla débese o primeiro ensaio 
extenso sobre a saudade elaborado en Galicia, “O saudosismo e o idealismo”, que viu 
a luz nos números 146, 148, 149 e 150 de A Nosa Terra, desde o 1 de setembro ao 31 
de outubro de 1921. Ademais, centra no poder da saudade a comedia dramática Alén 
(1921), que leva como epígrafe os últimos oito versos do poema narrativo Marânus 
(1911) de Teixeira de Pascoaes, a quen tiña por “el más grande lírico que hay hoy en el 
mundo” 113 . De 1922 é a súa noveliña curta Saudade. Na súa primeira colaboración na 
revista ferrolá Saudade non podía deixar de abordar o tema: 
         “Y ¿qué es la saudade? Mi amigo Vicente Risco, de Orense, la definió diciendo 
que es el deseo de lo lejano. Pero fui yo mismo quien añadió: ‘pero ¿de qué lejano?’ Y 
yo mismo me contesté: ‘del lejano inconcreto’. La apetencia de cosas vagas, sin que 
sepamos qué cosas sean, pero que están fuera de nosotros. El deseo vago de llorar, con 
que definió el mar, Benavente. El clavo, no se sabe si de oro o de hierro, que deseaba 

111 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Romaxe a Pascoaes” en La Noche (10-VI-1964).
112 SEIXAS SEOANE, Miguel Anxo: Castelao. Construtor da nación, tomo II, 1931-1939, 

Editorial Galaxia, col. “Grandes biografías”, n.º 5, Vigo, 2020, pp. 601-602.
113 QUINTANILLA, Jaime: “Divagaciones / Teixeira de Pascoaes” en El Correo Gallego (30-VII-

1921).
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nuestra Rosalía tener clavado eternamente en el corazón… Todo eso y más que todo 
eso es la Saudade. Porque la Saudade es, por encima de todo, un misterio que jamás 
será revelado por entero al hombre.”114 
         Tendo en conta a condición de psicólogo de Johan Vicente Viqueira (1886-1924) 
e o seu interese pola cultura portuguesa, do que constitúen bos exemplos a súa 
colaboración no número extraordinario de A Aurora do Lima no Día de Galicia de 
1922115 e mais a súa presentación da obra lírica de Afonso Lopes Vieira 116, compréndese 
que abordase tamén o tema da saudade, pero as súas breves meditacións sobre a mesma 
teñen un acento persoal. A primeira glosa sobre este sentimento corresponde a unha 
divagación sobre o “noso espíritu coleitivo” que será tida en conta por Vicente Risco: 
         “Queredes unha verba que vos diga en resume o noso lirismo e a nosa alma? Ahí 
a tendes: saudades ou como tamén dixo Rosalía delas predilecta, soidades. Nota 
conquerimos de saudosos e morriñentos, e milleiros de íntimos grandes e pequenos 
dramas ve cada día a nosa raza desa cobiza do longe. Bentas de min sejades saudades 
creadoras de tantas cousas nobres, porque no home o máis nobre é desejar algo formoso 
e amado que sendo noso non é noso!”117 
         Se nas conferencias que impartiron Vicente Risco e Castelao no Circo de Artesanos 
da Coruña con motivo da exposición do álbum Nós en marzo de 1920 abordaran o tema 
do humorismo, na conferencia que Viqueira leu na mesma tribuna enfróntase á cuestión 
do lirismo na caracterización da mentalidade galega. Recoñece que a análise desta 
constituía un “capítulo de psicología dos povos, capítulo aínda non traballado e para [o] 
que mancan-nos aínda os datos!”118 Viqueira fai unha contraposición entre “a alma de 
Castela”, que “leva no arte a unha direición realista, externa, narrativa ou épica” e a de 
Galicia e Portugal, lírica, que remite “á nosa raza céltica”: 
         “Deste lirismo falei eu cando aínda non coñecía o pensamento de Teixeira de 
Pascoaes, ilustre poeta portugués contemporáneo e fundador do ‘Saudosismo’, é decir, 
dunha exaltación do lirismo literario e pode que vital (ja vos direi algo máis adiante). 
Nesto Teixeira hachou na alma de Portugal, como eu na alma de Galicia (máis próxima 
a unha da outra do que se cre) como elemento predominante o lirismo. Mais o que é 
propio de Teixeira de Pascoaes é a súa teoría peculiar, ja que este momento lírico está 
recoñecido polos máis dos escritores portugueses e moitas veces, asín por Lopes Vieira 

114 QUINTANILLA, Jaime: “Saudade” en Saudade, n.º 2 (14-XII-1924). Citamos pola súa 
compilación en PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos e Ana ROMERO MASIÁ: Xaime Quintanilla 
Martínez, xornalista en Ferrol, Club de Prensa de Ferrol- Sociedad de Cultura Valle Inclán, 
“Ferrol Análisis Documentos”, n.º 4, 2012, p. 239.

115 VIQUEIRA, Joan: “Saudo” en A Aurora do Lima (25-VII-1922).
116 VIQUEIRA, Johan: “Novos poetas de Portugal” en A Nosa Terra (25-VII-1919).
117 VIQUEIRA, Johan: “Alma gallega” en A Nosa Terra (15-VIII-1919).
118 VIQUEIRA: “Divagaciós engebristas” en A Nosa Terra (10-IV-1920).

e Sardinha. Ese elemento lírico non foi tan recoñecido e afirmado en Galicia, o que é 
preciso que se faga para non perdermos o verdadeiro camiño de desenvolvimento da 
nosa alma coleitiva. […] Volvendo a Teixeira de Pascoaes: despois de eu meditar sobre 
do noso lirismo, fun dar ao lirismo portugués e atopeime con Teixeira de Pascoaes, 
Lein-o e vin que nós dous chegábamos ao mesmo resultado; mais aínda, os dous 
chegábamos a expresar nunha mesma verba o lirismo dos nosos povos, e esta palabra 
é ‘saudades’ ou ‘soidades’! Saudade é lirismo puro, sentimento esvaído en pura arela 
ou tendencia.”119 
         Como non podía ser doutro xeito tratándose dun escritor que tiña esta concepción 
sobre “a alma galega”,  en varias poesías en galego de Viqueira están presentes tamén 
motivos saudosistas. 
         No primeiro artigo en que A. Villar Ponte abordou a saudade non fixo referencia 
a Teixeira de Pascoaes, senón a un texto do escritor gaditano Adolfo de Castro (1823-
1898). O director do boletín das Irmandades da Fala preséntaa como unha forza 
proxectiva, sen referencia ao pasado: 
          “‘Saudade’, pois, é toda a tenrura dos nosos sentimentos, a fe dos nosos espritos, 
a forza das nosas vountades, toda a arela das nosas espranzas raciaes. A verba crave da 
civilización en potenza dun pobo con fonda persoalidade de seu...”120 
         Ao longo do ano 1921, Villar Ponte encargouse de comentar nas páxinas  de 
“Libros e revistas” de A Nosa Terra tres volumes de Teixeira de Pascoaes. No número 
do 31 de marzo aborda a segunda edición de Marânus, e a recensión de Cantos indecisos 
figura no número de 15 de xullo. O comentario sobre O Bailado é o derradeiro texto 
do escritor viveirense no quincenario nacionalista, pois, como consecuencia das tensións 
ideolóxicas e políticas entre os dous sectores das Irmandades, será substituído na 
dirección de A Nosa Terra por un “Consello de Redacción”. Deste artigo ofrecen 
interese hoxe en día os parágrafos finais para apreciarmos a súa exaltación do poeta de 
Amarante: 
         “Teixeira de Pascoaes é un genio da nosa raza. Unha das meirandes glorias 
literarias da irmá Lusitania. 
         Defundindo as súas obras imorrentes pola Galiza, conquerimos prestixios para a 
nosa língoa, ponla espléndida da arbre admirábel onde o idioma portugués amostra 
froitos eternaes. Canto más se universalice a lingua lusitana pola imposición dos seus 
genios, maor razón para o cultivo do galego terémo-los nacionalistas da Irlanda 
peninsular. Asín a independenza de Portugal ha ser tida por nós como a propia 
independenza. Ja o dixemos moitas veces: si algún día os soños imperialistas ridícolos 
de Castela quixer perturbaren a vida propia da irmá lusitana, cousa non doada, os 
nacionalistas galegos como un só home teriamos a sagra obriga de pórnos, por instinto 

119 Ibidem.
120 VILLAR PONTE, A.: “Entre parénteses / Saudade” en A Nosa Terra (10-IV-1920).
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de conservación, do lado de Portugal en corpo e alma. Que Portugal é como a pedra de 
toque onde os nosos valores esvaídos ja renascentes, han de se poderen aquilitar sempre. 
         Coa axuda de Portugal, no intercambio entre os seus artistas, literatos e 
pensadores e os nosos, hemos de atopar as armas para nos cobrire de gloria nunha nova 
Aljubarrota espiritoal, frente a Castela. 
         Teixeira de Pascoaes, o primeiro poeta da Iberia, é o mestre e o guía luminoso 
das arelas pangaleguistas. Leonardo Coimbra, o máis grande pensador peninsular quen 
definir ha as comúns aspiracións. 
         Por iso cada novo libro do gran vate saudosista énchenos de fonda alegría. E O 
Bailado, rematamos, é o escelente libro confidencial do Genio.”121 
         En relación coa saudade, máis interese ofrecen hoxe en día algúns dos artigos que 
foi publicando Villar Ponte no decurso do debate intelectual sobre este tema nas páxinas 
de El Pueblo Gallego, pois foi un dos membros da Xeración do 16 que lles fixo fronte aos 
“novos” nas polémicas xeracionais libradas neste xornal vigués ao longo de varios anos.          
         O escritor Evaristo Correa-Calderón (1898-1986) foi un dos membros da Nova 
Xeración Galega que antes se incorporou ao movemento nacionalista das Irmandades 
da Fala. Cando está a enviar desde Madrid textos portugueses á revista A Nosa Terra, 
fai mención da saudade como un elemento máis da afinidade espiritual entre Galicia e 
Portugal: 
         “A mesma saudade. A mesma lingua. O mesmo peisaxe. As mesmas tradicións. 
Somos somellantes etnograficamente i-espritoalmente.”122 
         Correa-Calderón cita a saudade e Teixeira de Pascoaes xa no primeiro artigo da 
sección “Notas para una psicología de la raza” do volume Índice de utopías gallegas 
(1929), mais o texto que lle consagrou a este sentimento corresponde á súa etapa de 
Posguerra, cando xa abandonara tanto o nacionalismo galego como o galeguismo 
cultural. O seu artigo “Origen patético de la saudade” aparece incluído no volume Teoría 
de la Atlántida y otras historias fabulosas (1959) e nel fai referencia ao volume sobre 
a saudade que publicara a Editorial Galaxia en 1953. 
         Entre os artistas plásticos da Nova Xeración foi Álvaro Cebreiro (1903-1956), 
codirector da revista Ronsel con Correa-Calderón, o único que mantivo  relación con 
Teixeira de Pascoaes. Autor de varios debuxos, caricaturas e ilustracións de poemas do 
escritor amarantino, iniciou a súa correspondencia en abril de 1921 e datou a carta 
derradeira, a que constitúe o n.º 24, o 26 de xullo de 1931. Véxase como inicia esa 
relación epistolar co poeta: 

121 VILLAR PONTE, A.: “O Bailado de Teixeira de Pascoaes” en A Nosa Terra (31-XII-1921). 
Este artigo debeulle ser grato ao poeta, pois aparece reproducido entre outros na 
publicación de homenaxe a Teixeira de Pascoaes en formato de periódico A Universidade 
(30-VIII-1925), que edita Marco Aurélio Pinto de Miranda en Amarante.

122 CORREA CALDERÓN: “Introito” en A Nosa Terra (25-IX-1919).

         “Algúns escritores nazionalistas (Risco, Viqueira e Villar Ponte) que queren 
pubricar artigos falando de V., pregáronme que lles fixera, para ilustrar ditos artigos, 
unha caricatura ou dibuxo seu. Por non ter nungun (sic) retrato de V. véxome obrigado 
a molestalo, agradecendollo moito tivese a bondade de enviarmo.”123 
         Das obras gráficas sobre Teixeira de Pascoaes dadas a coñecer polo artista coruñés 
en publicacións galegas destacan o retrato que acompaña o poema epistolar que lle dedica 
Francisco Luis Bernárdez ao escritor amarantino en El Pueblo Gallego (11-V-1924) e o 
debuxo titulado “Glorias ibéricas”, que viu a luz tamén no xornal portelista o 5 de 
setembro de 1924.  Esta caricatura, na que funde o corpo do autor de As Sombras co de 
Miguel de Unamuno, gozou de especial fortuna entre os estudosos portugueses, pois foi 
reproducida por Alfredo Margarido 124, sen identificación do autor, e como ilustración 
das tapas de obras de Joaquim Montezuma de Carvalho 125 e de J. M. de Barros Dias 126.      
         Dous membros da Xeración de 1925 que tomaron parte na fundación do 
Seminario de Estudos Galegos, Fermín Bouza Brey (1901-1973) e Ramón Martínez 
López (1907-1989), non permaneceron alleos ao fenómeno da saudade. A influencia 
de Os Poetas Lusíadas resulta patente no texto en que Bouza Brey enumera aquelas 
figuras históricas e míticas que segundo el encarnaron a saudade en Galicia: 
         “A Saudade en Portugal topou en don Sebastián seu ‘corpo heroico’. A Saudade 
en Galicia anda boligando sin acougo como un veu de brétema ao que leva e trai o vento 
que sopra da imaxinación dos poetas. 
         Ao longo dos tempos a saudade galega vaise individualizando na lembranza do 
nos siñor Sant-Yago, de Galahad o esperado, de Pedro Pardo de Cela Inés de Castro e 
de Rosalía mesma. 
         A tradición galega do Santo Apóstolo está xunguida a abstracción erudita do 
Ronsel (Quintanilla). O Santo Apóstolo vén morto do lonxe traguendo por vieiro o 
alumeo das estrelas do Camiño celeste.”127 
         Bouza Brey concentra en tres figuras, dúas medievais e unha contemporánea, a 
encarnación da saudade galega, en claro paralelismo coa selección de figuras da historia 
portuguesa que levara a cabo o escritor de Amarante: 

123 FRANCO, António Cândido (ed.): Cartas de Pascoaes e Cebreiro (Epistolario galaico-
português), Átrio, Lisboa, 1994, p. 13.

124 MARGARIDO, Alfredo: Teixeira de Pascoaes, Editora Arcádia, col. “A obra e o homem”, n.º 
6, Lisboa, 1961, p. 286.

125 TEIXEIRA DE PASCOAES e Miguel DE UNAMUNO: Epistolario ibérico, ed. bilingüe de 
Joaquim Montezuma de Carvalho, Editorial Orígenes, col. “Tratados de Testimonio”, 
Madrid, 1990.

126 BARROS DIAS, J. M. (de): Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoaes. Compromisos 
plenos para a educação dos povos peninsulares, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, col. 
“Temas portugueses”, Lisboa, 2002.

127 BOUZA BREY, F.: “A Encarnaceón Galega da Saudade” en Céltiga, n.º 13 (10-VII-1925).
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         “Inés de Castro compre tódolos requisitos que a saudade galega requer e que se 
poden fitar nas anteriores encarnaceóns: morta e lonxana. Morta por conquerir amor, 
como Rosalía morreu por adoitar xogar ca Saudade que lle chantou no corazón o 
cravo ‘de ouro, de ferro ou de amor.’”128 
         Como é doado de supor nun creador formado no galeguismo dos primeiros anos 
vinte e interesado na cultura portuguesa, a saudade tamén está presente nalgunhas 
composicións de Bouza Brey. En Seitura (1955) inclúe o romance “A barca da 
saudade”, e a composición “Trova infinita” de Nao senlleira (1933), dedicada en 1926 
ao seu amigo A. Romero Cerdeiriña, remata cos seguintes versos: 

                               “Ai Deus! 
         Saudades do nunca nado 
         e do que nunca finou!” 

         Ramón Martínez López gañou por concurso-oposición a cátedra de Lengua y 
Literatura Española do Instituto Español de Lisboa, inaugurado en xaneiro de 1933, e 
tamén se encargou do curso de Literatura Comparada Hispano-Portuguesa na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 129. O profesor boirense entrou en 
relación con Teixeira de Pascoaes e outros escritores portugueses nos faladoiros 
literarios do café A Brasileira. A mediados de 1934, ofrecéuselle ao poeta para verter 
ao castelán a súa biografía novelada São Paulo (1934), antes mesmo de que Unamuno 
publicase no xornal madrileño Ahora (24-V-1934) un moi persoal e apaixonado artigo 
sobre esa obra co título de “¡San Pablo y abre España!”130 De xuño de 1934 data a 
primeira carta de Martínez López dirixida ao poeta, nunha comunicación que se 
mantivo ata febreiro de 1952. Cando está traducindo a obra, nunha carta do 23 de 
outubro de 1934, coméntalle: 
         “Penso mandar ao ‘Boletín da Universidade de Santiago de Compostela’ um 
trabalho sobre ‘Teixeira de Pascoaes e o movimento saudosista portugués’ pouco mais 
ou menos. Naturalmente que espero do seu ineludivel e preciso apoio.”131 
         A sobriña de Teixeira de Pascoaes lembrou as visitas de Martínez López coa súa 
dona, Isabel Recamán, ao domicilio do poeta por mor desa tradución: 
         “Em Espanha, Miguel de Unamuno, no jornal ‘Ahora’, fala da obra de Pascoaes 
com o mais vivo entusiasmo. Para ele trata-se de um livro incomparável, que lança uma 
nova luz sobre a figura do Apóstolo. 

128 Ibidem.
129 VILLAVERDE GARCÍA, Elixio e X. Amancio LIÑARES GIRAUT: Ramón Martínez López. 

Pola universidalidade de Galicia, Sementeira Edicións, Noia, 1992, p. 21.
130 Texto compilado por DIOS, Ángel Marcos (de): Escritos de Unamuno sobre Portugal, 

Fundação Calouste Gulbenkian / Centro Cultural Português,  col. “Humanismo clássico e 
humanismo moderno”, n.º 5, París, 1985, pp. 280-282.

131 ÁLVAREZ, Eloísa e Isaac ALONSO ESTRAVIZ: Op. cit., p. 232.

         Em breve, Ramon Martínez Lopes, jovem professor no Instituto Espanhol de 
Lisboa, oferece-se para fazer a tradução. 
         Ele e a mulher, ainda em lua-de-mel, iam à York House visitar Pascoaes. Ela, 
cheia de ternura, tratava o marido por Mochinho (sic)”.132 
         Dos membros da Nova Xeración quen máis escribiu sobre o poeta portugués se 
cadra foi Francisco Luis Bernárdez (1900-1978). Este fillo de galegos emigrados na 
capital arxentina descubrira en Bos Aires a poesía de Teixeira de Pascoaes na tradución 
castelá de Terra Proibida (1899), que fixera Valentín de Pedro para a colección “Los 
Poetas” da Editorial Calpe en 1920. Entrou en relación epistolar co autor de Marânus 
por mediación do amigo común Noriega Varela. A carta inicial aparece datada en Dacón 
o 17 de febreiro de 1922, e nela expresáballe o seu pésame ao poeta polo pasamento do 
pai, ocorrido o 3 de xaneiro. No mes de marzo, Teixeira de Pascoaes xa lle envía os 
versos que Bernárdez utilizará como presentación de Orto (1922), o seu primeiro 
volume de poesía: 

                                    “A Francisco Luis Bernárdez 
 
         Poeta da Galicia e da Argentina 
         Filho da Recordação e da Esperança 
         A tua magua herdada convertiste 
         Em helénico mármore de harmonia... 
         São esculturas de almas os teus versos.” 

         Bernárdez, Noriega Varela e Teixeira encontráronse por primeira vez o 15 de 
xullo de 1923, na homenaxe que o Instituto Histórico do Minho lle rendeu a Rosalía de 
Castro en Viana do Castelo133. Tras eses actos, Bernárdez e Noriega permaneceron unha 
semana no Solar de Pascoaes. Hai que aclarar que Noriega é o único autor galego que 
figura cunha placa metálica co correspondente ano de visita na Fonte do Silêncio, onda 
outros hóspedes ilustres do pazo de S. João de Gatão. Desa estadía dos dous poetas 
quedounos unha fermosa fotografía na que aparecen sentados con Pascoaes na escaleira 
de granito que dá ao patrio central do pazo, precedidos de Maria Jose Teixeira de 
Vasconcelos e a súa filla e mais Candidiña Noriega. Con anterioridade, en La Zarpa 
(28-VI-1923), Bernárdez xa publicara o comentario “Sempre, poemario de Teixeira de 
Pascoaes” con motivo da aparición da cuarta edición, e, logo da viaxe, no número 
correspondente ao 8 de agosto do xornal de Basilio Álvarez, deu a coñecer “Na casa de 
Teixeira de Pascoaes” sobre o volume de aforismos Verbo escuro (1914) e “A carranca 

132 TEIXEIRA DE VASCONCELOS, Maria José: Na sombra de Pascoaes. Fotobiografia, Vega, 
Lisboa, 1993, p. 83.

133 Noriega Varela fora admitido como “sócio-correspondente” do Instituto Histórico do Minho 
nunha sesión celebrada o 28 de febreiro de 1921.
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da fonte”, o motivo escultórico do pazo que o poeta utilizaba como ex libris e tapa de 
Sonetos (1925). 
         No seu glosario “Estelas” de El Pueblo Gallego, Bernárdez publicou o poema 
“Una carta a Joaquín Teixeira de Pascoaes”, que acabaría compilando no seu volume 
Alcándara (1925). Nesa composición dálle conta do pasamento do tradutor barcelonés 
Fernando Maristany (1883-1924), que vertera a súa poesía ao castelán na Editorial 
Cervantes, primeiro incluíndo dez composicións en Las cien mejores poesías (líricas) 
de la lengua portuguesa (1918) e logo no volume VII, dedicado a Teixeira de Pascoaes, 
da coleccion “Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas”. Nada máis recibir 
esa composición, o poeta amarantino convidouno de novo ao pazo, a onde se trasladou 
na primeira quincena de agosto: 
         “Venha quando puder a esta sua casa de Amarante, para lastimarmos juntamente 
da perda irreparável que acabamos de sofrer. De resto, a sua companhia, querido poeta, 
será também um alívio para mim, que vivo sosinho neste velho casarão espectral, entre 
velhas árvores que ignoram a Primavera. E digo sosinho, porque as tres Marias de quem 
fala (María da Gloria, María dos Prazeres e María José, hermana y sobrinas de Teixeira 
de Pascoaes), e mais duas ou tres pessoas de meu sangue, fazem parte de meu ser. Não 
as distingo de mim: são eu mesmo a divagar nesta paisagem triste da minha infância.”134 
         Como, despois da morte de seu pai, Teixeira de Pascoaes adoitaba vivir en Lisboa 
coa familia de outubro a maio, el, seu irmán Álvaro e Henrique Paço d’Arcos 
despediron no porto de Leixões, o 12 de Nadal de 1924, o autor de Orto, en viaxe de 
regreso desde Vigo á súa cidade natal. 
         No poema “San Martiño” de Versos a tres cas o neto (1930), Euxenio Montes 
(1900-1982) aludiu á amizade de Bernárdez con Noriega Varela, que adoitaba 
desprazarse desde Trasalba á cidade de Ourense o día 7 de cada mes para cobrar o seu 
soldo de mestre e poder participar nos faladoiros nocturnos. Foi Montes quen favoreceu 
a transición estética do modernismo valleinclanesco exhibido en Orto ao metaforismo 
vangardista de Kindergarten (1923) e Alcándara, que constitúen as bases mesmas do 
que se coñecerá como imaxinismo de Luís Amado Carballo, e tamén podemos pensar 
que o introducise, canda o autor de Do ermo, no coñecemento da obra de Teixeira de 
Pascoaes.   
         Probablemente, foi Euxenio Montes o primeiro membro da Xeración de 1925 en 
interesarse polo fenómeno da saudade en tanto que pensador e en mostrarse como 
antisaudosista. A fins de novembro de 1919, tras celebraren unha xuntanza en Ourense 
uns escritores (Vicente Risco, Arturo Noguerol, R. Blanco Torres, Euxenio Montes, R. 
Cabanillas e A. Losada Diéguez), remitiron unha postal á Irmandade da Fala da Coruña. 
O texto de Risco comeza pola palabra “Saudade”, e Montes, que participara como 

134 BERNÁRDEZ, Francisco Luis: “En la casa de Teixeira de Pascoaes” en Mundo de las 
Españas, Editorial Losada, col. “Cristal del tiempo”, Bos Aires, 1967, pp. 54-55.

orador na Asemblea Nacionalista de Santiago de 1919, escribe a modo de réplica: 
“¡Saudade, non! O menos no conceuto de evocación do pasado pra volve-lo vivire. 
Esperanza e Fe.”135 
         A mediados de setembro de 1923, Euxenio Montes viaxa ao Solar de Pascoaes. 
Como consecuencia das lecturas de obras do autor portugués, publicará en El Pueblo 
Gallego os artigos “Teixeira de Pascoaes y el secreto lusíada” (20-VIII-1924) e 
“Mesianismo y acción colectiva” (23-VIII-1924). Na súa condición de secretario de 
redacción deste xornal, dirixiuse a Leonardo Coimbra en solicitude dalgún texto para 
o extraordinario do aninovo de 1925 , mais o filósofo só colaborou nos especiais do 25 
de xullo dese ano de El Pueblo Gallego e de Galicia. Co pseudónimo de Aboín, Euxenio 
Montes deu a coñecer neses días os artigos “Leonardo Coimbra, el Giordano Bruno 
portugués” (18-XII-1924) e “Saudade y morriña”, no que procura establecer unha 
diferenciación entre a sentimentalidade galega e a portuguesa: 
         “Sin duda en el espíritu gallego ocupa lugar preeminente la memoria. Nos gusta 
recordar el pasado y unirnos a él. Nos gusta imaginar a las cosas pensando en su 
pretérito. ¿Pero esta memoria galaica encuentra su característica en la saudade? 
         El gallego añora el pasado, pero no un pasado vago y confuso, sino neto, concreto. 
Cuando usamos de la veguedad es mas bien por conveniencia que por imperativo de la 
naturaleza. 
         Convendría distinguir entre el espíritu gallego y el portugués, reconociendo lo 
que haya de común y lo que haya de discrepante. En quien esto escribe existe la 
convicción de que Portugal es tan distinta, en el fondo, de Galicia como de Castilla, 
por lo menos. En el asunto que gloso la sinceridad me obliga a confesar paladinamente 
que el matiz de la memoria gallega es muy otro que el de la lusa. 
         La saudade es un sentimiento místico. Y el gallego no es místico, ni siquiera 
exaltador de la intuición. Es realista, y en el orden del conocer, fundamentalmente 
intelectual. La literatura portuguesa ‘saudosista’, tocada de espiritismo, nos es extraña. 
         La memoria gallega es la morriña. Que por lo menos difiere de la saudade en una 
cosa, en que es ‘vaga’, en aquello precisamente que define a ésta, según Quintanilla. 
         Morriña: objeto concreto, específico, aislado. ‘Miña casiña, meu lar’. Nada más, 
nada menos.”136 
         No ámbito da historiografía literaria galega, a desatención da produción 
xornalística de Rafael Dieste (1899-1981), Jesús Bal y Gay (1905-1993) e Felipe 
Fernández Armesto (1906-2002), entre outros escritores novos, dada a coñecer nas 
páxinas de El Pueblo Gallego provocou que aínda se teña unha imaxe un tanto simple 
e uniforme da Xeración de 1925, malia a colaboración de Ramón Martínez López na 
homenaxe da Real Academia Galega á revista Nós con ocasión do seu cincuentenario. 

135 “Postal de Ourense” en A Nosa Terra (5-XII-1919).
136 ABOÍN: “Saudade y morriña” en El Pueblo Gallego (26-XII-1924).
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Tras aludir á colaboración dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos cos 
escritores que elaboraban a revista Nós, o profesor boirense xa aclara: 
         “A posición crítica de algúns escritores da ‘vanguardia’ - Dieste, Fernández 
Armesto, Correa Calderón antre outros – era máis que nada mostra da diferencia antre 
as súas actividades creadoras e as especulativas do grupo universitario.”137 
         En tanto que columnista, Rafael Dieste non mostrará de forma aberta a súa 
disidencia co ideario do Grupo Nós ata o seu ingreso en El Pueblo Gallego a comezos 
de Nadal de 1925, pois abstívose de manifestar esa oposición mentres redactou en 
Galicia, publicación controlada ideoloxicamente por homes da Irmandade Nazonalista 
Galega. A colaboración do rianxeiro no especial que Galicia publica no aninovo de 1925 
constitúe un dos primeiros marcos que chantan membros da nova xeración para oporse 
á anterior. O Grupo Nós aparecía tan asociado á saudade que Rafael Dieste procura 
marcar as estremas do novo ideario xeracional rexeitando a orientación saudosista: 
         “Durante el año 1924 nos hemos dejado mecer en las hamacas nubilosas de las 
ideas grandes. En 1925 seremos alegres aprendices en el claro taller de las ideas claras. 
Expulsaremos de nuestro  vocabulario, para mucho tiempo, las palabras alem, saudade; 
no volveremos a embozar los ideales desdibujados en tópicos algodonosos.”138 
         En franca rivalidade con Euxenio Montes pola dirección intelectual da Nova 
Xeración, Dieste procura afirmar a identidade dos novos creadores mediante a 
confrontación coas figuras máis representativas da anterior. No canto de debater 
cuestións políticas nunha época coa prensa sometida á censura previa pola Ditadura 
primorriverista, Dieste opta pola defensa duns valores éticos de signo elitista e de 
inspiración nietzscheana, coma se o movemento das Irmandades da Fala non levase 
acumulado unha doutrina política desde a Asemblea Nacionalista do ano 1918 – el 
asistiu canda Manuel Antonio á de Santiago de 1919, na que interviñeron como oradores 
Montes e Paz-Andrade. 
         O rianxeiro converteu a saudade nun dos temas de confrontación con Risco e 
Otero Pedrayo. Convén precisarmos que Dieste ten común cos persoeiros do Grupo 
Nós a crenza na psicoloxía dos pobos. Mercé ao volume Antre a terra e o ceo. Prosas 
de mocedade 1925-1927 (1981), o lector actual dispón das columnas en galego de 
Dieste no xornal portelista, mais aínda descoñece as réplicas de Risco, xa que non se 
compilaron os textos que o escritor ourensán publicou en Galicia e non se conserva a 
colección  completa do xornal de Paz-Andrade do ano 1926: 
         “Saudade, saudade… ¿Non terá chegado o intre de nos revelarmos descontra a 
saudade? ¿Non resederá mesmo nisa rebelión o noso heroísmo? Cada pobo ten ou pode 
ter o seu heroísmo porque cada pobo ten unha gravitaceón que vencer. 
         De nengún xeito queremos negar que a saudade se tope na constelaceón das 

137 MARTÍNEZ LÓPEZ, Ramón: “Tense dito de cotío...” en Nós, n.º 145 (30-X-1970), p. 43.
138 DIESTE, Rafael: “Manifiesto del Año Nuevo” en Galicia (1-I-1925).

insinias que definen o fondo do noso caráiter. Damos da saudade non soio por certo 
senón por necesario pra que o noso heroísmo - vitoria ascensoal – poida ser, e ser noso. 
Sen gravedade que vencer non podemos maxinar como vitoria o pulo ascendente.”139 
         Que Dieste elixe o director de Nós en tanto que principal ideólogo do 
nacionalismo galego do momento, confírmanolo a glosa “A tristura galega”: 
         “Un dos erros dalgúns dos nosos mestres foi o de afirma-la urxencia de edificar 
unha cultura partindo da morriña e demais afagos do repertorio triste. Paréscenos que 
sen isa cousa tan seria que se chama ledicia poderanse outer individos ‘interesantes’, 
mais non pobos que poidan faguer algo lanzale afirmativo no mundo.”140 
         A tristura e o xúbilo son desenvoltos nos artigos “A vida infidel...” (20-VII-1926) 
e “Cal ten de sere a nosa loita” (22-VII-1926). Por se Risco non se daba por aludido, 
encárgase de dedicarlle o texto titulado “Preto dun remate” (30-VII-1926). 
         A caracterización étnica do galego tamén aparece no artigo que lle dedica a Otero 
Pedrayo, no que a saudade sae encuberta pola “melancolía” á beira do “lirismo” e 
“individualismo”: 
         “Aínda que ‘fósemos’ todo o que se dixo ¿por que non buscar froitos novos no 
viraxe? Eu creio nas edades do pobos e coido que debemos dar por finada a nosa 
adolescencia lírica, individoalista, nostálxica, subxetivista, etc., pra faguérmonos adultos 
amadores da ouxetividade. 
          - ¿Pero é que de outro xeito poderá Galiza – a Galiza que está fóra de cada galego 
– chegar a ser para moitos de nós conflito de concencia; poderán xurdir as aventuras 
pleamente positivas; poderemos chegar a sermos ‘pobo’, no senso dinámico da verba?”141 
         A réplica de Otero Pedrayo comeza cos seguintes parágrafos en defensa da 
saudade: 
         “Nosa saudade, nosa melanconía, noso lirismo ¿pra que teimar ferilos cos fíos 
do análise non sendo cousa en si analizabre? Pode-se esnaquizar un corpo e dispor seus 
elementos asegún as premisas que queiramos amostrar. Mais unha cousa sempre 
renascente e non feita en ningún istante no se aprisoa na rede. 
         Deixar que o sopro se erga limpo, ceibe, espranzado. Espranzado ¿de que? De 
seguirse facendo sin endexamais chegar a un termo. Un termo sería a morte. A saudade, 
a malenconía, o lirismo non teñen culpa dos nosos pecados. Coido polo contrario que 
a nosa arte i-o noso vivir teñen sido demasiado panteístas e descrisitivos. Botamos unha 
flama pra criar o mundo mais demoramos moito no mundo criado. É preciso que a 
chamemos moito no mundo criado. É preciso que a chamemos de conta da forza e da 
ledicia do seu propio locir. A nosa saudade é arela de coñecemento e é emozón interna. 
Unha raza non saudosa non pode chegar a ser, non pode espertar nova tódalas mañás, 

139 “Temas galegos / Heterodoxia” en El Pueblo Gallego (7-VII-1926).
140 “Temas galegos /  A tristura galega” en El Pueblo Gallego (15-VII-1926).
141 “Temas galegos / Unha posíbele vangarda” en El Pueblo Gallego (19-II-1927).
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pois está xa feita, ten todo expricado e soilo lle resta unha aución mecánica dentro de 
lindeiros precisados, pra sempre. O demais non lle intresa por falla de saudade 
conqueridora e criadora.”142 
         Un novo debate xurdiu en Galicia sobre a saudade con motivo da conferencia 
que o profesor Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) pronunciou no Ateneo de Vigo, o 
19 de marzo de 1927, co título de La patología de la saudade y de la morriña. Formaba 
parte dun ciclo de conferencias que iniciara cinco días antes o catedrático de Historia 
Ciriaco Pérez Bustamante coa titulada Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar. A intervención do doutor coruñés debeu de ser unha simple variante do seu 
artigo “La saudade”, que vira a luz en catro páxinas do n.º 54 (novembro, 1925) da 
revista Alfar e que compilará con leves modificacións no seu volume de ensaios El 
instinto de la muerte (1927). O 2 de decembro dese mesmo ano, pouco despois de obter 
a cátedra de Patoloxía na Universidade Central, impartiu a conferencia Morriña y 
saudade143 no Centro de Galicia de Madrid, presentado por Basilio Álvarez, que tamén 
ofrecera na mesma sociedade galega, no mes de outubro, a titulada La morriña, 
enfermedad de artistas144. Nóvoa Santos aínda leu a conferencia El dolor de la lejanía 
na tribuna da Institución Hispanocubana de Cultura da Habana, en maio de 1928, un 
texto que vería a luz no seu volume de ensaios La mujer, nuestro sexto sentido y otros 
esbozos (1929). 
         A Rafael Dieste podémoslle atribuír a extensa crónica anónima en dúas columnas  
dedicada á intervención de Nóvoa Santos no Ateneo de Vigo, onde foi presentado por 
Amado Garra, presidente desta activa sociedade cultural145. A recensión deulle pé para 
un novo artigo 146 sobre a saudade a Antón Villar Ponte, quen, tres meses máis tarde, 
publicará un comentario do volume de ensaios do ilustre patólogo coruñés147. As 
coincidencias literais que se achan entre determinados parágrafos da recensión e o texto 
que publicara o profesor en Alfar, son as que nos permiten sospeitar que a conferencia 
pouco variara da súa primeira exposición sobre a saudade. 
         As teses de Nóvoa Santos sobre a saudade motivarán, así mesmo, os textos en 
galego máis extensos que o escritor rianxeiro publicou en El Pueblo Gallego. Da 
teorización do ilustre patólogo interésalle a analoxía entre a saudade e o misticismo: 
         “En recente disertaceón, o doutor Nóvoa Santos – grande a miña ademiranza e 

142 OTERO PEDRAYO: “A marxe de Dieste” en El Pueblo Gallego (13-III-1927).
143   “En el Centro de Galicia / Conferencia del doctor Nóvoa Santos.- Morriña y saudade” en 

La Voz de Galicia (3-XII-1927).
144 “De una conferencia /La morriña, enfermedad de artistas” en La Voz de Galicia (25-X-1927).
145 “La vida universitaria /La brillante conferencia del Dr. Nóvoa Santos” en El Pueblo Gallego 

(20-III-1927).
146 VILLAR PONTE, A.: “Acerca de la saudade y la morriña” en El Pueblo Gallego (27-III-1927).
147 VILLAR PONTE, A.: “El instinto de la muerte” en El Pueblo Gallego (28-VI-1927).

respeto pra il – quiso asociar dous termos: misticismo e saudade, pola pontella dun termo 
intermedio: anceio de morrer. Así entendín. E do que entendín vou falar. Misticismo: 
arela de se identificar con Deus. Meio: romper as ligaduras coa vida corporal, siquera 
sexa dun xeito provisional, incompleto: morte ou éxtase. Saudade: arela de se identificar 
coa terra, en canto a terra é espresiva, ‘divina’. Anceio vago de morrer. 
         Así veñen, para o Dr. Nóvoa Santos, a se hirmandar misticismo e saudade. Dúas 
formas – a segunda instintiva ou xerminal - do mesmo sentimento.” 148 
         Nóvoa Santos inclúe como capítulo IV do seu volume El instinto de la muerte o 
texto titulado “El deseo de morir en los místicos”, mais Rafael Dieste xa desenvolvera 
o paralelismo entre a saudade e o misticismo cristián: 
         “Coa mística ‘en xeral’ emparéntase a saudade mediante ista nota común: mística 
e saudade son, as dúas, arelas xamais satisfeitas, ou sempre reviviscidas, de chegar a 
unha suprema participaceón de algo que trascende das limitanzas do tempo e do espacio; 
ou millor de ‘tal’ tempo e ‘tal’ espacio (considerando espacio e tempo como sucestíbeles 
de que se lles aplique un ‘tal’ que os particularice). O contido de aquel ‘algo’ é divino 
na mística. Tamén pode selo – aínda que nono sexa sempre – na saudade. E destonces 
a saudade identifícase coa mística (cun modo dinámico de mística).”149 
         Na concepción da saudade formulada por Teixeira de Pascoaes e logo nos seus 
resóns de Ramón Cabanillas e Nóvoa Santos sempre aparece un elemento proxectivo 
desde a esperanza. Curiosamente, só na última unidade deste artigo, Rafael Dieste 
contempla o “dinamismo saudoso”: 
         “Tamén pode suceder que, aínda susistindo a sobredita contradiceón, na súa forma 
positiva – anguria de non chegar e delicia de seguir – se produza un desequilibrio polo 
acrescemento hiperbólico dun dos dous tons afectivos, anguria e delicia. 
         Supoñamos que a anguria de non chegar medra desorbitadamente. Sobrevirá 
destonces unha tristura atiaxante, enferma, que rematará trabando os nosos movimentos 
e quizais levándonos a un anceio morboso de morte, de aniquilamento. ¿Teremos 
destonces unha cras de saudade nirvanista e quietista, que de tódolos xeitos non é toda 
saudade? (Lémbrese a conferencia do Dr. Nóvoa Santos). 
         Supoñamos, en troques, que o crecimento desorbitado atingue á delicia de seguir. 
Nise caso ningunha arela terá tempo de se plasmar en efeitos e formas que teñan 
perduranza. Abiaremos vagariñamente no mundo tornátil das arelas e non daremos 
ningunha comprida. (Lémbrese o meu diálogo con Otero Pedrayo). 
         Agora: ¿queredes que leve o nome de saudade calquera das dúas formas de 
desequilibrio que vimos de esquiciar? Destonces non haberá maneira de poñer couto 
aos improperios da mocedade galega descontra a saudade. 

148 DIESTE, R.: “O Dr. Nóvoa Santos teorizante da saudade” en El Pueblo Gallego (23-III-
1927).

149 DIESTE, Rafael. : “Misticismo e saudade” en El Pueblo Gallego (27-III-1927).
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         En canto á mística dinámica, direivos que o primeiro mandato de Deus que nisa 
mística intuímos, é que cada un cumpra o ‘seu’ destino.”150 
         Como Rafael Dieste non colaborou en publicacións básicas do galeguismo, como 
A Nosa Terra e Nós, non sorprende que, ao abordar o tema da saudade, non teña en 
consideración as concepcións formuladas por Xaime Quintanilla ou J. V. Viqueira. 
Tampouco citou textos de Teixeira de Pascoaes nin doutro escritor portugués saudosista. 
Ora ben, no remate do seu texto sobre a saudade e o misticismo, o rianxeiro revela a 
identidade dun dos seus mestres gratuitos, que se distinguía xustamente por un 
extremado irracionalismo e un intransixente nacionalismo españolista: 
         “Non quero rematar sin facer unha afirmaceón que quizais vos produza algunha 
surpresa: o máis grande saudoso da España de hoxe – e tamén o máis outro exemplo 
daquela mística dinámica – non é galego. É vasco, ten hoxe saudades tráxicas da súa 
terra e chámase don Miguel Unamuno.”151 
         O 7 de abril de 1927, Rafael Dieste abandonou a súa columna “Temas galegos” 
de El Pueblo Gallego para comezar outra tamén en lingua galega titulada “Relances” 
cun texto titulado “Unha notiza homilde”. Ao outro día, encargouse de “Temas galegos” 
o seu amigo Jesús Bal y Gay, que vai empregar o pseudónimo de “X. Y.” xa nun 
primeiro artigo que leva o título de “No comén”. Antes dos tres meses, xa aparece Bal 
y Gay abordando o tema da saudade: 
         “Inda recente a conferencia do Dr. Nóvoa Santos encol da Saudade. Inda recentes 
as verbas que Dieste adicou a aquela conferencia. Inda recente un cruce Pedrayo-Dieste 
por mor dunhas máis ou menos saudosas manifestacións. E inda recente un discurso de 
Euxenio Montes que veu como a espertar o tema. Feito o balance diste ata hoxe 
derradeiro período polémico, atopamos que os homes que acadaron xa a madureza da 
súa vida sinten a saudade como xenuino formento de Galicia, namentreas que os mozos 
ven nela a posible causa da nosa perda. Hoxe os galegos mozos danse conta que Galicia 
– paisaxe e pobo – non é saudosa ou tan siquer non tanto como se quixo facer ver 
noutras épocas. En verdade, si se pensara ben, coidaríase imposible que tendo as Rías 
Baixas, tan espertas de luz, e as cumes do Cebreiro, tan rexas, Galicia vivira na saudade 
que se matinou en lle adxudicar. Coidaríase imposible tendo tan ledas festas e tan 
escintilantes labouras campesías, tendo tanta paganía no vivir e tanto humorismo nas 
creenzas. 
         Noustante, a literatura anterior á nosa época tivo un influxo afectivo nise senso, 
e, ao meu ver, resulta indudable que hoxe hai entre nós máis saudosos que cando se 

150 Ibidem.
151 Ibidem. Dieste foi o autor da inscrición “Viva Unamuno”, gravada na porta da Facultade de 

Dereito da Universidade de Santiago cando a FUE estaba a desenvolver a loita 
antiditatorial en 1930. Esa frase recibiu a correspondente crítica política do dirixente fuísta 
Ricardo Carballo Calero.

estaba forxando tal literatura. O que, noutros termos, quer dicir que a saudade actual é 
falsa, no senso de ser nada, non dun orixinal estado anímico auténtico, senón dun certo 
espellismo literario producido por uns cantos literatos. E sería moi saborido ver si a 
saudade de taes escritores. Eu sospeito  que inda o era menos que a actual, a que non 
foi outra cousa que ‘pose’. Tan siquer, a saudade de hoxe, inda que provocada 
artificialmente, ten inxenuidade, sinxeleza. Porque si cunhas correntes eléctricas fannos 
vir, e vimos, nós non temos culpa; a nosa visa será máis sinxela, inda non sendo 
auténtica, que a que pinta  na súa boca o ‘poseur’ que queira pasar por home ledo. Mais 
non é iste tema para hoxe.”152 
         No segundo artigo, Bal y Gay retoma a “etioloxía” da saudade atribuíndoa ás 
relacións dos escritores galegos cos portugueses: 
         “Saudade provocada dun xeito literario por homes que a sintiron – ou non a 
sintiron – por ‘literatura’ e nada máis. Contaxio con Portugal.”153 
         Logo o novo escritor lugués procede a expor a súa “terapéutica”, non en van 
comezara a carreira de Medicina en Madrid. Como en Galicia se lía tan pouco, confiaba 
no influxo do cinema, mais sempre que fose de orixe non galega ou portuguesa, o que 
evidencia que unha das razóns do antisaudosismo en autores galegos tiña motivación 
nacionalista. Vemos que o musicólogo lugués acusa os escritores e poetas galegos de 
inautenticidade por cultivar motivos do saudosismo, sen darse conta de que a acusación 
tamén se lle podería volver na súa contra cando compuxo poemas de feitío vangardista 
sen posuír un verdadeiro espírito de vangarda: 
         “Si o cine fose feito por certos galegos ou portugueses, teriamos, indudablemente, 
moitas películas saudosas (algún intento xa houbo), mais hoxe non hai esperanza de 
chegar a un ‘film’ galego con virtudes de difusibilidade. O cine dos americanos, todo 
tremente de enerxía, de bondade e de ledicia, ou o cine dos alemáns ou dos rusos ou 
dos franceses, que é o máis outo cumio da cinematografía ‘de arte’, ten poder dabondo 
para espertar nos ánimos os máis saludables – non saudosos – anceios. […] 
         Mozos de todoa Galicia: A saudade morrerá axiña. E morrerá cáseque sola. O 
cine, isa cousa tan allea a nós – que coidábamos tan allea – acadará o que non 
pidereríamos acadar os escritores. E namentras dura isa acción do cine, non arelamos 
‘producción nacional’ de películas. O de hoxe está ben, está moi ben.”154 
         Cómpre advertirmos que, na súa columna do xornal portelista, Bal y Gay non se 
limitou a criticar o cultivo literario da saudade polos escritores galegos. Unhas semanas 
máis tarde, arremeteu contra dúas figuras moi representativas da xeración anterior, como 
eran Vicente Risco e Castelao, ás que alude despectivamente como “o filósofo da Raza” 

152 X.Y.: “Temas galegos / A saudade” en El Pueblo Gallego (22-VI-1927).
153 X.Y.: “Temas galegos / Terapéutica da saudade” en El Pueblo Gallego (29-VI-1927).
154 Ibidem.
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e “o pintor da Raza”155. Cos seus textos xornalísticos, Bal y Gay non só pretendía 
contribuír á modernización da cultura galega, senón atacar o nacionalismo galego nun 
momento en que non había liberdade de prensa. Neste sentido, non hai nada máis 
revelador que a propia interpretación das súas actividades no remate da evocación da 
súa xeración que levou a cabo desde o exilio mexicano: 
         “Y a todo un renacer de la galleguidad, con nuevo estilo, asistíamos o 
colaborábamos aquellos jóvenes de la generación de 1925. No teníamos odio para nada, 
ni para nadie; no era el nuestro un galleguismo exclusivista y resquebrajador de 
unidades superiores; tampoco era una actitud literaria, soñadora aprendida del 
romanticismo de otros peninsulares.”156 
         No artigo que Vicente Risco lle dedica á saudade na serie de historia cultural que 
mantivo na revista Céltiga co título de “Da renacencia galega”, fai referencia ás 
reaccións intelectuais de Rafael Dieste, mais nin sequera toma en consideración os 
textos de Bal y Gay: 
         “Fica aínda a saudade coma lembranza. Esta é a que desbotan moitos novos, a que, 
temperamentos con cobiza dinámica como o Dieste, semella que consideran como unha 
doenza. O Vilar Ponte sostén que iste sentimento é común a tódolos pobos do mundo; en 
principio, ten razón: é a nostalgia, da que se ten falado con referenza a Petrarca, ó Dante, 
e aínda a Ovidio e mais atrás aínda, a Ulises. Mais esta precisamentes é a que máis foi 
notada antre os galegos, os bretós e os irlandeses, e si non hai diferencia con outros pobos 
no sentimento mesmo, haina con seguranza na intensidade. Neste foi no que non se fixou 
o Vilar Ponte… Ora iste sentimiento é bo ou ruín? O Dr. Nóvoa Santos non fixo da 
saudade un xuicio desta clas: amostrouna como a levando no fondo un sentimento 
místeco-panteísta; espricouna desenrolando ideias que xa foran indicadas por nós. Niste 
senso, habería eiquí todo un sistema filosófico, ou millor, poderíase facer moitos.”157 
         De todos os xeitos, Risco segue defendendo a saudade na “dinámica social” da 
afirmación do elemento diferencial de Galicia, unha forma de confirmar que a 
aproximación ao saudosismo portugués respondía á estratexia da consecución dunha 
arte e dunha literatura galegas autónomas, sen dependencia das españolas: 

155 X. Y.: “Temas galegos / Os da Raza I” en El Pueblo Gallego (7-VIII-1927). Recibiu a 
correspondente réplica no artigo de El Pueblo Gallego (10-VIII-1927)  “Nin sede nin miopía”, 
asinado por “Z.”, que debe encubrir a Antón Villar Ponte, autor do artigo “Galerías / No es 
posible el diálogo” en El Pueblo Gallego (14-VIII-1927), onde se queixa da desigualdade 
de condicións pola existencia da censura ditatorial que lle impide replicar ás “provocaciones 
francas que se realizan contra la noble ideología que sustentamos” e tampouco pode dar 
unha “respuesta categórica” ás “discrepancias que algunos de los llamados correligionarios 
nuestros oponen a determinadas apreciaciones que hacemos”.

156 BAL Y GAY, Jesús: “La Generación Gallega de 1925” en Presencia de Galicia en México, 
Edicións do Patronato da Cultura Galega, México, 1954, p. 40.

157 RISCO, Vicente: “Da renacencia galega / A Saudade”.

         “Estou eu conforme, dende logo, en que Galiza o que precisa hoxe é forza e 
coraxe, os máis audaciosos, pra recada-los seus dereitos cheos de auto goberno, de auto 
cultura, de renovamento e xustiza social, e anque todo canto nos poida tirar forzas, ou 
disminuír as nosas cobizas, que cada día deben ir medrando, debe ser desbotado. 
Pódenos nacer a saudade? Coido que non. Coido que calquera sentimento pode ser 

dinamicamente aproveitado, Coido que todo sentimento é de feito dinamicamente 
aproveitado cando un pobo ten vitalidade. Coido que a vitalidade dun pobo medra 
cultivando o que ten de seu. O que pra outros pode ser mortal, para nós pode ser vital; 
todo vai na enerxía con que o sintamos, no coraxe con que o procramemos. A finalidade 
de cada pobo é chegar a ser il mesmo.”158 
         Nun dos textos que publicou con motivo do pasamento de Teixeira de Pascoaes, 
Vicente Risco  non se esqueceu de aludir á oposición que padecera en relación ao tema 
da saudade por parte dalgúns escritores da nova xeración, aínda que sen identificar os 
que levaran a iniciativa, pois cita dous autores da Xeración de 1925 mortos: 
         “Cando os epígonos deste [o vangardismo] – chamados os novos: Manuel 
Antonio, Amado Carballo, etc. - se insurrecionaron contra de nós, a súa novedade xa 
non tiña o senso da de Guillermo de Torre, poño por caso. Pero o maxisterio de Teixeira 
– que o exerceu en Galicia moitísimo máis que en Portugal – tiña perdido a súa eficacia. 
Portugal ofrecíanos outra figura inquedante: Fernando Pessoa. A devoción cara Teixeira 
era agora, nos máis, simple ademiración. Hoxe mesmo, a emoción da súa morte foi 
máis lembranza conmovida que estímulo operante.”159    
         Se bastantes membros da Xeración do 16 abrazaron o saudosismo durante uns 
anos, chama a atención o escaso interese que mostraron pola literatura portuguesa 
aqueles membros da Xeración de 1925 que se manifestaron fronte a saudade, coa 
excepción de Euxenio Montes. Como responsable do suplemento “Literatura y Arte” 
de El Pueblo Gallego, o xornalista e estudante universitario Felipe Fernández Armesto 
só reproduciu cinco poemas pertencentes a Mário de Sá-Carneiro, Afonso Duarte, 
Carlos Queiroz, Gil Vaz e José Régio baixo o epígrafe de “Cartel de la nueva poesía 
portuguesa” no número do 5 de xullo de 1928. 
         “Viajar em auto é correr mundo, a cavalo num relâmpago” 160. Así inicia Teixeira 
de Pascoaes o libro de viaxes A Beira (num relâmpago) (1916), nado da excursión pola 
Beira que fixo o 15 de agosto de 1915 no coche de José Vahia, acompañados do seu 
irmán Álvaro e do doutor Pedro de Macedo. En abril de 1926, o poeta saca en Lisboa 
o seu carné de conducir 161 e, nun establecemento que rexentaba un neto do historiador 

158 Ibidem.
159 RISCO, Vicente: “Teixeira de Pascoaes na súa época” en Grial, n.º 32 (abril-xuño, 1971), 

p. 229.
160 TEIXEIRA DE PASCOAES: A Beira (num relâmpago) / Duplo Passeio, Assírio & Alvim, 

col. “Obras de Teixeira de Pascoaes”, n.º 13, Lisboa, 1994, p. 21.
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e novelista Manuel Joaquim Pinheiro Chagas, adquire un automóbil. Trátase dun Gean 
Grass de 12 cabalos, valorado en 26.400 escudos, como lle comunicara nunha carta do 
13 de decembro de 1925 á súa irmá Maria da Glória162. 
         A segunda viaxe de Teixeira de Pascoaes que tivo proxección literaria na primeira 
parte de Duplo Passeio (1942) foi a que realizou por Tras-os-Montes, en xullo de 1937, 
no coche dun poeta amigo. Chama verdadeiramente a atención o feito de que, cando se 
cumpría un ano da Guerra de España, a  única referencia a Galicia contida nese texto 
veña motivada polo agasallo que lle fai ao seu amigo poeta e condutor: 
         “Acalmei-o, oferecendo-lhe uma boina galega, possuída por mim religiosamente, 
em homenagem à Galiza que deus haja, pobre defunta num túmulo onde o vento já não 
murmura os versos de Rosalia.”163 
         Como vemos, o poeta xa daba entón por morta a Galicia e, se antes non tivera 
curiosidade por coñecer de visu o país galego, patria de tantos admiradores e 
correspondentes das súas cartas, menos interese terá en viaxar a Galicia despois da 
guerra. Moi posiblemente, a única referencia á realidade da paisaxe galega enxergada 
por Teixeira de Pascoaes sexa a contida na carta que lle escribe a Maria da Glória, o 22 
de novembro de 1909, a bordo do vapor Augustine, que o levaba a Liverpool, á procura 
en Londres da súa amada Eleonor (Leonor Dogge), a quen coñecera “numa tarde do 
Outono de 1908, sentada à sua frente, ‘num eléctrico, entre o Porto e a Foz do 
Douro’” 164. Nesa carta á irmá refírese a Vigo e as illas Cíes e mais ao cabo de Fisterra 165. 
         Cando a xunta de goberno da Real Academia Galega decidiu celebrar no Teatro 
Rosalía Castro da Coruña o 4º centenario do nacemento de Luís de Camões, o presidente 
da corporación, Francisco Ponte y Blanco, convidou os escritores Teixeira de Pascoaes, 
nunha carta con data do 30 de outubro 166, e Eugénio de Castro, noutra datada o 13 de 
novembro 167, para tomaren parte nese acto académico o 27 de novembro de 1924 como 
representantes da poesía portuguesa. O poeta e director da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra Eugénio de Castro era correspondente da Real Academia 

161 TEIXEIRA DE VASCONCELOS, Maria José: Op. cit., p. 72.
162 “Algumas cartas familiares de Teixeira de Pascoaes” en TEIXEIRA DE VASCONCELOS, 

Maria da Glória: Olhando para trás vejo Pascoaes, Assírio & Alvim, col. “peninsulare / 
especial”, n.º 42, Lisboa, 1996, p. 118.

163 TEIRXEIRA DE PASCOAES: A Beira (num relâmpago) / Duplo Passeio, p. 109.
164 BARROS DIAS, J. M. (de): Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoaes. Compromissos 

plenos para a educação dos povos peninsulares, vol. I, p. 95.
165 TEIXEIRA DE VASCONCELOS, Maria da Glória: Op. cit.,  p. 106.
166 ÁLVAREZ, Eloísa e Isaac ALONSO ESTRAVIZ (eds.): Os intelectuais galegos e Teixeira 

de Pascoaes. Epistolário, pp. 182-184. O 11 de novembro, Villar Ponte dirixiulle outra carta 
co mesmo fin e sen ningún efecto: Op. cit., pp. 184-185.

167 ÁLVAREZ, Eloísa e Isaac ALONSO ESTRAVIZ (eds.): Eugénio de Castro e a Galiza. 
Epistolário, Ediciós do Castro, col. “Documentos”, n.º 208, Sada, pp. 61-62.

Galega e viaxou á Coruña na compaña da súa filla, tamén poeta, Constança de Castro, 
que leu unha composición na velada. Despois de evocar a viaxe que fixera por Galicia 
había vinte e catro anos, quen fora a figura destacada do simbolismo portugués leu o 
discurso A vida sentimental de Camões. Ao outro día, Eugénio de Castro ofreceu un 
recital da súa poesía no Circo de Artesanos, e inaugurou unha exposición de Guilherme 
Filipe no salón da Casa do Concello, onde tamén falou Carré Aldao en representación 
do alcalde. Este pintor permanecera uns días  no pazo de Pascoaes para facerlle un 
retrato, que figurou na mostra e foi adquirido por un grupo de nacionalistas da 
Irmandade da Fala. De regreso en Coimbra o 30 de novembro, Eugénio de Castro 
reconstruíu a viaxe no texto “De Coimbra á Coruña”, incluído no volume Cartas de 
torna-viagem (1926) 168. 
         Quen si viaxou a Galicia, en cambio, foi o outro grande persoeiro do saudosismo, 
o pensador Leonardo Coimbra, ministro de Instrución Pública en dous gabinetes da I 
República e fundador da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A súa viaxe á 
Coruña acompañando o Orfeão do Porto, o 4 de setembro de 1921, adquiriu 
considerable eco cultural. Veu canda o poeta Alexandre de Córdova e os debuxantes e 
caricaturistas João Peralta e Octávio Sérgio, que fixeron unha pequena exposición no 
Circo de Artesanos. Na cidade de Ourense, saudou o convoi portuense un grupo de 
galeguistas con Antón Losada Diéguez á fronte; o mesmo fixeron os galeguistas de 
Betanzos. Vicente Risco incorporouse á expedición en Monforte, e Johan Vicente 
Viqueira agardouna en Guísamo: 
         “Na estación da Cruña achábanse o presidente do ‘Circo de Artesanos’ e da 
Asociación da Prensa coruñesa, o presidente e segredario da Cámara Municipal, Sres. 
González Rodríguez e Martín Martínez, o Consello direitivo da ‘Irmandade da Fala’, 
delegados da Academia Gallega, entre eles o dramaturgo Lugrís Freire e o poeta Eladio 
Rodríguez González, os directores das revistas A Nosa Terra e Nós, o redactor e redactor 
xefe do Correo Gallego, do Ferrol, Sres. Villar Ponte e Quintanilla, a directiva do coro 
‘Cántigas da Terra’ e tódolos elementos do mesmo, un representante do Instituto General 
e Técnico da Cruña, outro da Escola Superior de Comercio, amén doutras moitas 
persoas enviadas por centros e entidades de recreio e cultura. 
         A chegada do convoy cos excursionistas foi saudada con aplausos e vivas a 
Portugal, Galiza, a Cruña e o Porto. 
         Feitas as presentacións o Dr. Leonardo Coimbra, a súa distinta esposa e o seu 
lindo meniño, co director do ‘Orfeón’, o compositor Leça, o poeta Alexandre de 
Córdova, e os artistas João Peralta e Octávio Sérgio, unhos no ‘landeau’ municipal e 
outros en coches, entre os aplausos da multitú dirixíronse ao centro da capital.”169 

168 Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz reproducen este texto como “Apêndice II” en Op. 
cit.,  pp. 149-156.

169 “Portugal e Galiza polo bon camiño / Pola Galiza adiante” en A Nosa Terra (15-IX-1921).
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         Leonardo Coimbra foi recibido no salón de festas do Circo de Artesanos e, pola 
tarde, o orfeón ofreceu unha primeira actuación na praza de touros, presentado polo 
pensador de Lixa, que pronunciou no Circo de Artesanos a conferencia O pensamento 
filosófico e poético de Portugal, centrada nas figuras de Antero de Quental, Sampaio 
Bruno e Teixeira de Pascoaes 170. 
         Como subscritor de A Nosa Terra, Teixeira de Pascoaes debeu de quedar 
altamente impresionado coas cinco páxinas que abranguía a crónica da recepción na 
Coruña da embaixada cultural portuguesa, un texto anónimo mais atribuíble a A. Villar 
Ponte. No último número de outubro, os responsables do boletín nacionalista inseriron 
o comunicado enviado polo poeta desde Amarante: 
         “Meus queridos irmãos: Li na Nosa Terra , com o maior prazer e orgulho, o modo 
como foram aí recebidos os Portugueses. ¡Sinto grande alegria sem par da fraternidade 
cada vez mais íntima entre Galegos e Portugueses! Antevejo o nosso grande Futuro 
atravez as sombras do Presente. 
         Também lhes quero agradecer a todos o imenso carinho com que me tratam. 
¡Deus permita que eu seja sempre digno do vosso amor! 
         A Galiza vive na minha alma. É a sua aspiração. A Galiza é um sonho da nossa 
infância doirando a nossa velhice que espera desse modo rejuvenecer! O sol, para min, 
nasce no Marão: quer dizer, das bandas da Galiza. 
         Vou compôr uma carta aos galegos que será publicada na Águia, do Porto. Graças 
à Galiza, pensamos agora en dar nova vida à “Renascença Portuguesa”. E a Águia 
continuará a ser o seu orgão. 
         Un grande e fraternal abraço para todos os meus irmãos.”171 
         Constitúe un dato a salientar que a prensa portuguesa non acollese ningún 
testemuño de Teixeira de Pascoaes sobre Galicia ao longo da II República, como os 
que ofreceron Hernani Cidade, Júlio Dantas, Fidelino de Figueiredo, Rodrigues Lapa, 
Santos Júnior, entre outros, e se encargou de compilar e estudar o profesor Norberto 
Ferreira da Cunha 172. El Pueblo Gallego reproduciu as palabras referidas ao Estatuto 
de Galicia dunha entrevista concedida ao director dunha axencia de noticias de 
Lisboa: 
         “Galicia es un pueblo hermano del portugués al que yo amo verdaderamente. 
Posee todos los valores necesarios para constituirse en región autónoma. 

170 “Portugal e Galiza polo bon camiño / A conferencia de Leonardo Coimbra”. Sobre esta viaxe 
do filósofo do Criacionismo e as súas relacións con autores galegos, vid. BUSTO, 
Humberto: “Leonardo Coimbra na Galiza: viaxe, cartas e presenza intelectual” en Op. cit., 
pp. 107-154.

171  TEIXEIRA DE PASCOAES: “Portugal e Galiza” en A Nosa Terra (31-X-1921).
172 FERREIRA DA CUNHA, Norberto: A autonomia galega na imprensa periódica portuguesa 

(1931-1936), Casa Museu de Monção – Universidade do Minho, Monção, 2007.

         El triunfo del Estatuto es el triunfo de sus enormes posibilidades. Porque Galicia 
es una verdadera nacionalidad: es un pueblo de almas, en victoria permanente. 
        En este gran momento de su vida, yo quiero unir mi saludo al de todos los hombres 
que anhelan su aurora de triunfo.”173 
         Desde o punto de vista das relacións culturais dos intelectuais galegos cos 
portugueses non   cabe pasarmos por alto o corte brusco que supuxo a Guerra Civil 
debido ao comportamento do Estado Novo cos antifascistas galegos. No número 2 da 
revista Nova Galiza, na páxina anterior á titulada “¡Loito na nosa Terra! / As víctimas 
da barbarie feixista”, os deputados galeguistas do Frente Popular Alfonso R. Castelao 
e Ramón Suárez Picallo dirixíronlle unha carta ao ditador de Portugal reprochándolle 
o seu comportamento na Guerra de España. Se o Estado Novo se convertera en refuxio 
dos dereitistas monárquicos, políticos e militares, que conspiraban contra a II República, 
a partir de xullo de 1936 a policía portuguesa encargouse de entregar ás novas 
autoridades fascistas españolas os republicanos que cruzaban a fronteira escapando da 
represión: 
         “Sabe V. que os galeguistas éramos algo máis que políticos. Respetábamos, 
¡como non!, a fronteira que separa os dous Estados peninsulares; pero queríamos alas 
para voar e comunicarvos con vós, por riba do Miño, por riba dos carabineiros e dos 
guardiñas. Queríamos volver a falar e cantar no mesmo idioma. ¡Con canto amor 
pensábamos en Portugal! Debe saber V. que o noso amor a Portugal valeunos a xenreira 
dos chamados ‘nacionalistas hespañoles’ e que foi xustamente ese amor o delito máis 
grave que se nos imputa. ¿Cre V., señor Oliveira, que os galeguistas estábamos 
infectados de algunha enfermedade perigosa para o pobo portugués? Pois V. tratounos 
como apestados, metendo galeguistas en cadeas inmundas ou entregándoos aos asesiños 
de ‘Falange española’. 
         Sabe V. que os intelectuales portugueses e galegos comezaban a formar unha 
comunidade cultural que sería cimi espoñente da nosa estirpe atlántica. Chamábamonos 
irmáns, e Rosalía de Castro era o ‘corpo santo santo da Saudade’. Un poeta, amigo de 
V., quixo engaiolar a Galiza con este chamamento: ‘¡Deixa Castela e ven a nós!’ Sabe 
V. que os galeguistas fechábamos os ouvidos a todo chamamento ilícito; pero queríamos 
ser fideles aos legados da tradición e cada vez sentíamonos máis empurrados cara 
Portugal. O río Miño quería xuntarnos de novo. Sabe V. que os xornaes portugueses – 
sometidos á censura gubernativa -  seguiron con simpatía os incidentes  do movimento 
autonomista en Galiza e non disimularon o seu contentamento ante o resultado favorable 
do plebiscito estatutario. Outro tanto fixeran xa cando se resolveu o pleito catalán. Todo 

173 “Teixeira de Pascoaes habla de Galicia” en El Pueblo Gallego (11-VII-1936). En “Verbas de 
Teixeira de Pascoaes”, texto aparecido no último número de A Nosa Terra (17-VII-1936), 
tamén se fixeron eco desa intervención, reproducindo os seus saúdos a Galicia “na persoa 
do seu intérprete xenial Alfonso R. Castelao”.
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nos facía supor que Portugal arelaba unha estructuración federativa do Estado hespañol 
e nós soñábamos - ¡para que negalo! - con que algún día se consagrase definitivamente 
a irmandade galaicoportuguesa. Pois ben, señor Oliveira: V. matou as nosas ilusións. 
¿Cre V. que se pode axudar descaradamente aos imperialistas hespañoles? Pois V. fíxose 
cómplice deses asesiños que cometeron en España o crime máis arrepiante que a 
Historia rexistra. E V. fechou as portas, sempre abertas, da nosa República, aos seus 
propios amigos que logo rendirán contas ante a xustiza inexorable do pobo 
portugués.”174 
         Cómpre aclararmos que o escritor portugués aludido por Castelao na “Carta” ao 
ditador era Afonso Lopes Vieira (1878-1946), un saudosista que colaborara en A Águia 
e logo acabara vencellado á revista Nação Portuguesa. Este nacionalista monárquico 
está nas mesmas orixes do neotrobadorismo galego, pois nos números 30 (10-IX-1917) 
e 147 (15-IX-1921) de A Nosa Terra apareceu reproducida a súa cantiga “A Galiza / A 
modo de velho cantar”, que presenta o verso “Deixa Castela e vem a nós!” como refrán 
– a revista nacionalista tomáraa do xornal lisboeta O Século do 8 de agosto de 1917. 
Xa deixamos indicado que J. V. Viqueira deu a coñecer a súa poesía en A Nosa Terra, 
e Álvaro Cebreiro ilustrou o seu poema “Dança do vento” en Galicia (1-I-1926). Na 
súa biblioteca de Pontevedra, Castelao conservaba tres volumes seus con dedicatorias 
autógrafas: Os versos de Afonso Lopes Vieira (1928), Em demanda do Graal (1922) e 
O romance de Amadis (1926). Lopes Vieira fora compañeiro de Teixeira de Pascoaes 
na facultade de Dereito da Universidade de Coimbra, e os dous publicaron 
anonimamente catro composicións  en Prophecia por dois poetas (1899) contra a guerra 
dos boers: a profecía do título referíase á frase de lord Salisbury “As nações pequenas 
estão condenadas à morte”.  Ademais, Lopes Vieira foi un dos vogais do xurado dos 
Jogos Floraes Luso-Espanhoes no Estilo do Século XIV realizados em Lisboa no dia 
24 de Maio de 1937 A BENEFICIO DOS HOSPITAES DA ESPANHA 
NACIONALISTA 175. Entre os membros da “Comissão de honra” deste certame literario 
aparecen os escritores Eugénio de Castro e Júlio Dantas.  
 
 
 
 
 
  
 

174 R. CASTELAO, Alfonso e Ramón SUÁREZ PICALLO: “Carta a Oliveira Salazar, dictador 
de Portugal” en Nova Galiza, n.º 2 (20-IV-1937), p. 2.

175 O cambio no tamaño dos tipos corresponde ao orixinal, en función da campaña a prol dos 
sublevados contra a II República.

3. Plácido R. Castro entra en escena 
 
No ronsel das observacións do profesor Anthony D. Smith sobre os intelectuais e a 
xénese do nacionalismo na Europa desde fins do século XVIII 176, Montserrat Guibernau 
salientou e perfilou o papel destacado que adoitan desempeñar os intelectuais nas 
primeiras etapas dos movementos nacionalistas de nacións sen Estado: 
         “A l’inici del moviment nacionalista, els intel·lectuals estudien la història, la 
cultura, els mites, la llengua i els trets específics del grup, i en contrueixen una imatge 
de la comunitat diferenciada. Posen en relleu les diferències fonamentals que hi ha entre 
la minoria nacional i la cultura i la llengua de la nació que domina l’Estat dins el qual 
la minoria està inclosa. Així, els catalans remarquen que la seva identitat específica és 
diferent de la identitat espanyola, que es basa en la cultura castellana. Els escocesos 
emfasitzen la seva especificitat en relació amb la identitat britànica, forjada bàsicament 
segons la cultura d’Anglaterra. I, en el mateix sentit, els quebequesos es distancien de 
la identitat canadenca, on predominen la cultura i la llengua angleses.”177 
         Para esta destacada estudosa da etnicidade e do nacionalismo, na primeira fase 
dos movementos nacionalistas os intelectuais son os encargados de levar a cabo a crítica 
da ideoloxía do estado dominante e a lexitimación das aspiracións políticas e culturais 
da comunidade que representan. A eles débese tamén a trasformación dunha cultura 
“popular” da comunidade nunha cultura “elevada”. Ás veces aínda desempeñan un 
papel político propiamente dito na primeira fase da súa expansión. 
         Se unha das funcións propias dos intelectuais é a creación e difusión de bens 
culturais ou de ideoloxía, resulta obvio que, nos séculos XIX e XX, a súa historia social 
está vencellada intimamente á evolución da prensa como principal medio de 
comunicación de masas. Esta situación  aparece ben manifesta no caso de Galicia, onde 
non houbo unha industria do libro propiamente dita ata mediados do século XX, mais 
viña contando cunha prensa de masas desde mediados dos anos 20. 
         Plácido R. Castro (1902-1967) chegou a Vigo procedente de Inglaterra o 4 de 
febreiro de 1927 e, oito días máis tarde, o novo xefe de redacción de El Pueblo Gallego, 
Roberto Blanco Torres (1891-1936), asinoulle o carné que o acreditaba como “redactor 
en Londres” do xornal de Portela Valladares 178. A mediados de marzo, o periódico 

176 SMITH, Anthony D.: “Os intelectuais e a cultura nacionalista” en A identidade nacional, 
Gradiva, col. “Trajectos”, n.º 37, Lisboa, 1997, pp. 117-124.

177 GUIBERNAU, Montserrat: “La tasca dels intel·lectuals” en Nacions sense Estat. 
Nacionalisme i diversitat en l’era global, Columna Edicions, col. “Columna assaig”, n.º 21, 
Barcelona, 1999, p. 167.

178 Documento reproducido en RÍOS, Xulio: Plácido Ramón Castro del Río. Humanista, liberal, 
cosmopolita: símbolo da universalidade do nacionalismo galego, Ir Indo Edicións, col. 
“Galicia na Historia”, n.º 8, Vigo, 1997, p. 13.
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vigués xa informa do regreso de Plácido R. Castro á capital inglesa para dar conta da 
actualidade cultural e política de Gran Bretaña co título xeral de “Nuestras crónicas de 
Londres”: 
         “El Pueblo Gallego tendrá desde ahora un íntimo enlace con la capital inglesa 
donde nuestro cultísimo colaborador don Plácido R. Castro, cuya pluma de sólida 
solvencia conocen bien nuestros lectores, nos enviará interesantes crónicas sobre todos 
los temas que de algún modo preocupen a aquella gran nación. 
         El señor Castro ha arribado ya felizmente a Londres, y muy pronto ofreceremos 
a nuestros lectores su primera correspondencia.”179 
         Cando Plácido R. Castro regresa á redacción de El Pueblo Gallego ao ano 
seguinte, déixalles para publicar en varias entregas a reportaxe que titula “Un gallego 
en Irlanda” 180. Convén precisarmos que Plácido R. Castro non se limitará a informar 
sobre a política e a sociedade de Gran Bretaña. Incorporouse de contado ao campo 
intelectual galego tomando parte activa nunha serie de debates do momento. Ademais, 
xa aparece asumindo un compromiso político no seo do nacionalismo galego durante a 
“ditabranda” de Dámaso Berenguer ao integrarse na sección de Vigo da ORGA, pouco 
despois de retornar de Londres a comezos de outubro de 1930. O 30 de novembro de 
1930, intervén no mitin republicano que organiza a ORGA no teatro García Barbón de 
Vigo canda A. Villar Ponte, Manuel Lugrís Freire, Joaquín Poza Juncal, Joaquín García 
Labella e Santiago Casares Quiroga 181. Plácido R. Castro xa concorrera ao enterro de 
A. Losada Diéguez en Pontevedra o 16 de outubro de 1929, que supuxera unha cita das 
principais figuras do nacionalismo galego. Hai que ter presente, así mesmo, que actuou 
de secretario con Alexandre Bóveda na asemblea fundacional do Partido Galeguista en 
Pontevedra os días 5 e 6 de decembro de 1931. 
         Podemos reducir a cinco os temas culturais que desenvolveu Plácido R. Castro 
en relación con outros escritores galegos desde as páxinas de El Pueblo Gallego no 
segundo lustro da década dos 20: a) o atlantismo e o celtismo político-cultural defendido 
polo movemento das Irmandades da Fala, coa atención especial á cuestión política de 
Irlanda, b) a divulgación de escritores irlandeses, c) a dirección estética do teatro galego, 
d) a grande cidade e e) a saudade. Evidentemente, no escritor de Corcubión non todos 
eses temas adquiriron o mesmo relevo do primeiro. Da importancia que se lle 
adxudicaba ao seu labor é ben representativa unha nota anónima da revista Nós que 
Xosé Ramón e Fernández-Oxea lle atribuíu a Otero Pedrayo na súa bibliografía da 
publicación ourensá: 
         “Son merecentes de nota os artigos que vén pubricando no Pueblo Gallego, 

179 “Nuestros cronistas / El ‘Pueblo Gallego’ en Londres” en El Pueblo Gallego (13-III-1927).
180 “Plácido R. Castro” en El Pueblo Gallego (22-VIII-1928).
181 “La Orga en Vigo / El gran mitin del domingo” en El Pueblo Gallego (28-XI-1930) e “Mitin 

republicano en el García Barbón” (2-XII-1930).

Plácido R. Castro, sobre o desenvolvemento políteco, cultural e económico do Estado 
Libre de Irlanda. Estuda niles o estado dos partidos, o asombroso labor do Goberno en 
materia cultural e de rehabilitamento do idioma, en todo o que podemos ollar un trunfo 
do bo senso que sabe axuntar o idealismo máis requintado co senso da realidade máis 
imparcialmente ouxetivo. O de Plácido R. Castro é o pirmeiro labor serio que se fai 
para que Galiza coñeza ben como se desenvolve aquil pobo irmán noso de raza. Plácido 
R. Castro, que é coma nós, celtista, e ten moita penetración e moita cultura, escribeu 
tamén enantes algús artigos en col do espertamento do País de Gales. É un labor que 
cumpría e xa temos quen o faga.”182 
         En relación coa difusión e tradución de autores irlandeses en Galicia, Plácido R. 
Castro privilexiou a figura do premio Nobel W. B. Yeats, como revela a súa colaboración 
cos irmáns Villar Ponte no volume Dous folk-dramas que publicou a Editorial Nós a fins 
de marzo de 1935, e mais a tradución de poemas na posguerra editados por Laura Linares 
Fernández no volume Verbas atlánticas. Poesía inglesa, escocesa e irlandesa traducida 
por Plácido Castro (2016). En El Pueblo Gallego, encargouse de presentar o narrador 
Liam O’Flaherty (1897-1984) e traduciu ao castelán o seu conto “Su primer vuelo” 183. 
         Hoxe en día sorprende non pouco o silencio que Plácido R. Castro mantivo nos 
anos 20 en relación coa figura senlleira de James Joyce (1882-1941), tendo en conta 
que probablemente era entón un dos escritores galegos que mellor o podían comentar. 
Dous membros da súa mesma xeración intelectual, Augusto M.ª Casas (1906-1973) e 
Xavier Pardo Bedia (1903-1969) dedicáronlle a Joyce cadanseu artigo, textos non 
rexistrados nos estudos da recepción do autor de Ulises en España 184. Particularmente 
representativo é o do escritor compostelán, pois nel revela o mesmo rexeitamento 
ideolóxico que manifesta Vicente Risco en Dedalus en Compostela polas rupturas que 
o irlandés efectuara coa familia, a Igrexa e a patria, mesmo nos anos da guerra de 
independencia. Debe repararse en que a traxectoria de James Joyce responde cabalmente 
á segunda lei de Gustave Lanson, pois, malia non desentenderse de Inglaterra, talvez 
por razóns económicas, os narradores que lle serviron de  faros estéticos na etapa de 
formación non foron ingleses senón franceses: Gustave Flaubert, Guy de Maupassant 
e Émile Dujardin. 
         A conexión intelectual de Plácido R. Castro con A. Villar Ponte, un dos principais 
columnistas  con que contaba El Pueblo Gallego desde o 2 de febreiro de 1926, debeulle 
vir primeiramente das reflexións sobre o teatro galego. Logo da aparición de dúas 
importantes obras de teatro galego como eran O Mariscal (1926) de Ramón Cabanillas 
e A. Villar Ponte e mais Hostia (1926) de Armando Cotarelo Valledor, Plácido R. Castro 

182 “Os homes, os feitos, as verbas / En col de Irlanda” en Nós, n.º 55 (25-VII-1928), p. 136.
183 CASTRO, Plácido R.: “Liam O’Flaherty” en El Pueblo Gallego (20-IX-1928).
184  CASAS, Augusto María: “La leyenda de James Joyce” en El Pueblo Gallego (15-VI-1926) 

e PARDO, Xavier: “James Joyce, el descastado” en El Compostelano (19-VI-1926).
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dá coñecer nun dos seus primeiros textos no xornal vigués as que consideraba liñas 
estéticas para o desenvolvemento do noso teatro: 
         “Tenemos a nuestra disposición un caudal de riqueza artística que además de 
poseer estas cualidades esenciales nos es especialmente afín porque expresa el espíritu 
de nuestra propia raza – el teatro irlandés. Inspirarse en él no será copiar: será estudiar 
la forma en que un pueblo hermano del nuestro ha realizado la expresión de sus sueños 
y de sus tristezas, despertando así nuestra sensibilidad latente, algo adormecido por 
tantos siglos de dominación intelectual extraña a nuestro carácter.”185 
         No nº 8 (5-XII-1921) da revista Nós, Villar Ponte vertera ao galego a obra de 
Yeats Cathleen ni Houlihan (1902), mais fixérao desde a tradución catalá de Marià 
Manent no n.º 128 (16-I-1921) de La Revista, dedicado a Irlanda con motivo do 
pasamento por folga de fame do alcalde de Cork, Terence MacSwiney. Desde entón, o 
escritor viveirense viñera postulando sen moito éxito o desenvolvemento do que el 
chamaba folk-drama. Porén, Plácido R. Castro revela coñecemento das obras dos 
principais dramaturgos do  Irish National Theatre: 
         “Yeats, Synge, Lady Gregory, Lord Dunsany, O’Casey deben ser nuestros 
primeros maestros en el camino señalado por Villar Ponte. Tenemos que inspirarnos en 
esa literatura tan maravillosa que un crítico inglés ha llegado a confesar que sentía 
miedo al leer un libro de Yeats, porque temía ser dominado y perder su propia 
personalidad bajo el hechizo mágico de las palabras del poeta irlandés. 
         Fuera de Irlanda, animados siempre por el mismo criterio en la selección 
encontramos otros dramaturgos afines: Barrie, Maeterlinck, Strindberg… 
         Pero en ningún teatro como en el irlandés desfilará ante nosotros todo lo nuestro, 
encantos, tesoros, brujas, diablos, princesas de cuentos legendarios, países de misterio, 
la eterna y trágica lucha del alma celta entre los sueños y la realidad. ¡Qué enorme 
distancia hay de esto al último éxito de Madrid!”186 
         Ao ano seguinte, aludiu ao Abbey Theatre e aos escándalos alí organizados por 
nacionalistas católicos, que nin sequera coutaban o seu provincianismo e o seu 
chauvinismo nas estreas dalgunhas obras dos dramaturgos máis destacados de Irlanda: 
         “El ‘Abbey Theatre’, de Dublín, ha sido durante los últimos treinta años uno de 
los lugares donde se han librados más batallas artísticas, que llegaron muchas veces a 
ser verdaderas batallas. Yeats, Synge, O’Casey y otros dramaturgos tuvieron que 
soportar los insultos y la oposición violenta, por haber expresado en sus obras alguna 
opinión que no agradaba a los que no pensaban como ellos. Y sin embargo los gritos se 
fueron extinguiendo, los dramaturgos acabaron por triunfar, y el Abbey Theatre ha sido 
uno de los más fecundos centros de labor dramática del mundo entero.”187 

185 CASTRO, P. R.: “El teatro gallego” en El Pueblo Gallego (9-II-1927).
186 Ibidem
187 CASTRO, Plácido R.: “Desde Londres / La ofensiva contra el cinematógrafo” en El Pueblo 

         Logo do comentario que publicara en El Pueblo Gallego Vicente Risco 188 en 
relación coas reflexións de Ortega y Gasset sobre o ensaio Ethik des Altertums do 
filólogo de Zurich Ernest Howald, Plácido R. Castro propugna o abandono da tradición 
clásica pola de orixe celta: 
         “La principal justificación de la existencia del nacionalismo gallego reside en la 
persistencia del espíritu celta en el alma del pueblo a través de tantos siglos de infortunio 
y de dominación extraña. Fundándose sobre bases raciales, tiene que buscar su filosofía 
y su inspiración en su propio pueblo. No implica lo expuesto que debamos aislarnos 
del mundo actual o de las culturas tradicionales, pero el carácter de nuestro nacionalismo 
exige que si nos liberamos del yugo latino no sea para caer bajo la dominación de Grecia 
o de Alemania, sino para crear un sistema cultural propio que lleve en sí el sello 
inconfundible de nuestra individualidad. Representamos un punto de vista nuevo, o más 
bien el retorno de lo antiguo, porque nuestras ideas raciales no han encontrado su 
realización en ninguno de los sistemas filosóficos existentes.”189 
         A diferenza do Vicente Risco posterior á I Guerra Mundial e á Revolución Soviética, 
que sostén un acusado decadentismo en relación coa cultura e a civilización europeas 190, 
o escritor de Corcubión móstrase totalmente contrario á idea da decadencia, que considera 
propia de pobos derrotados como Alemaña, sen dúbida en referencia  ao famoso ensaio de 
filosofía da historia A decadencia de Occidente (1918, 1923) de Oswald Spengler: 
         “Creer en la ciencia y seguir soñando debe ser nuestro lema. Y los sueños de hoy 
se resumen en las múltiples manifestaciones del arte. El consuelo de la fe será 
reemplazado por el consuelo de la imaginación. 
         Ninguna raza está dotada como la celta de los elementos espirituales y 
tradicionales necesarios para producir una obra artística digna de esta función, ajena 
por completo al realismo y a tantas cosas que hoy pasan por arte. 
         El ejemplo ya lo ha dado Irlanda. Synge en las remotas islas de Aran, Yeats 
recogiendo de labios de loas ancianas irlandesas toda la riqueza legendaria de su 
tradición, hallaron los elementos para crear un arte inmortal, y la ruta nueva de nuestro 
arte, que es la ruta eterna, consiste en inspirarse en lo genuinamente gallego y tratarlos 
con imaginación, sin miedo a las risas de los incomprensivos. 
         Y cuando necesitemos buscar inspiración en literaturas y mitologías de fuera de 
Galicia, no precisamos ir a Grecia. Nos bastará estudiar los de Escocia, Irlanda y Gales 
para descubrir una cultura legendaria tan rica y tan maravillosa como la griega, y que 

Gallego (28-III-1928).
188 RISCO, Vicente: “O problema do clasicismo” en El Pueblo Gallego (1-I-1927).
189 CASTRO, Plácido R.: “Galicia y la cultura clásica” en El Pueblo Gallego (24-II-1927).
190 En relación co decadentismo de Risco, son elocuentes os artigos  con que iniciou a súa 

colaboración en El Pueblo Gallego, titulados “Homo sum...” (27-I-1924), e “A decadenza 
de Oucidente” (5, 12 e 21-II-1924).
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interesante es saber en qué fundaría entonces sus existencia el galleguismo. ¿En qué se 
diferenciaría del espíritu occidentental del resto de Europa? No es la gran ciudad lo que 
menos caracteriza a un país? 
         Los que creemos, por el contrario, que el nacionalismo gallego es ‘renaciente’ y 
no ‘naciente’ tenemos que pensar que ha de seguir buscando su inspiración en lo 
antiguo, en lo tradicional, en lo que diferencia a nuestro país de los demás. No creemos 
que la gran ciudad aporte ninguna nueva contribución ideológica y tememos que tienda 
a hacer desaparece el nacionalismo, o en el mejor de los casos a reemplazarlo por el 
nacionalismo económico.”196 
          Sen ningunha dúbida, os artigos de maior fortuna de Plácido R. Castro foron os 
tres que publicou co título de “Saudade y arte” en El Pueblo Gallego os días 5 e 19 de 
outubro e 15 de novembro de 1927. Reproduciunos a revista Céltiga de Bos Aires nos 
números 72 (25-XII-1927), 73 (10-I-1928) e 74 (25-I-1928) coa nota “(Especial para 
Céltiga)”, o que daba a entender que os responsables da principal publicación galeguista 
da Arxentina (Ramón Suárez Picallo, Eduardo Blanco-Amor e Eliseo Pulpeiro) se 
puxeran en contaco co escritor. En relación co tema da saudade, hai que sinalar que o 
n.º 42 (25-IX-1926) de Céltiga dera a coñecer tamén o artigo “La saudade” de Roberto 
Nóvoa Santos e “Misticismo e saudade” de Rafael Dieste no n.º 58 (25-V-1927). Era 
orixinal, en cambio, o texto que Suárez Picallo publicou sobre a conferencia de Nóvoa 
Santos no Ateneo de Vigo a partir das crónicas xornalísticas, e mesmo albergou a 
esperanza de dar a coñecer o texto do doutor coruñés nas páxinas do semanario Correo 
de Galicia de José R. Lence. No remate do seu artigo, o publicista sadense faise eco da 
reacción antipositivista de fins do século XIX: 
         “La Humanidad, por medio de sus artistas y de sus sabios, reacciona ante el 
espectáculo que dejaron tras de sí dos siglos de materialismo hueco y petulante, que 
hizo del mundo una fórmula química y de los hombres una ecuación algebraica, y 
retorna a las fuentes eternas del espiritualismo para saciar en ellas su sed de belleza y 
de ideales, con el mismo afán con que lo hace un peregrino extraviado largas jornadas 
en las arideces de un desierto. 
         Galicia, país atlántico y reflexivo, con un temperamento apto para las emociones 
más bellas y para las especulaciones espirituales más hondas, no es extraña a este 
movimiento. Sus mejores intelectuales y artistas lo conocen al dedillo. Su pueblo, por 
un instinto heredado de sus milenarios progenitores, lo presintió siempre y hasta le 
rindió culto. Hoy, uno de sus hijos más esclarecidos en el terreno científico se incorpora 
a él resueltamente, guiado por el faro luminoso de su sabiduría, descubriendo un mundo 
inédito de emociones y de sentimientos, que, como sombra de los siglos, nos acompaña 
por todos los caminos del mundo.”197 

196 CASTRO, P. R.: “La ciudad joven y el galleguismo” en El Pueblo Gallego (8-II-1927).
197 SUÁREZ PICALLO, Ramón: “Saudade y misticismo” en Céltiga n.º 57 (10-V-1927).
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posee mayor afinidad con nuestro carácter. En ella, como dijo Matthew Arnold al hablar 
de los Mabinogion, o cuentos de los bardos de Gales, ‘se siente el aliento mismo del 
mundo primitivo.”191 
         Para a valoración do elemento celta por parte de Plácido R. Castro foi importante 
o ensaio de Matthew Arnold Celtic Literature (1868), e de acordo con este autor coidaba 
que cumpría estudar o elemento céltico para esclarecer o carácter inglés: 
         “Aparte de las razones expuestas es preciso advertir que casi toda la moderna 
literatura irlandesa, escocesa y galesa está escrita en inglés. ¿Cómo vamos a penetrar 
en el ambiente espiritual de esas naciones sin leer a Yeats, Synge, George, Macdonald 
o Berrie? Sería como excluir a Valle Inclán de la literatura de Galicia. 
         Frente a las tendencias latinistas y orientalistas podemos oponer francamente el 
ideal céltico. Dejemos que otros encuentren satisfechos sus aspiraciones espirituales en 
el elegante cinismo francés, en la pesada ‘kultur’ germánica, en el estridente exotismo 
árabe o en los ideales latinos, tan ajenos a nuestras inquietudes. Galicia debe mirar hacia 
las tierras brumosas del Norte, tierras de Ossián, de Fingal, de Deirdre la de las tristezas. 
Y el lazo entre Galicia y esos países tiene que serlo Inglaterra, la cultura inglesa, la 
única del mundo saturada de espíritu celta.”192 
         Tendo en conta ese interese polo compoñente céltico, non é de estrañar que 
Plácido R. Castro viaxase de Londres a Cardiff para asistir aos actos da inauguración 
do Museo Nacional de Gales o 21 de abril de 1927 polo propio monarca193. 
         Ao longo da década dos 20, prodúcese un longo debate no que participan autores 
de varias xeracións sobre a grande urbe, un tema esbozado xa polo provincialista 
Antolín Faraldo en decembro de 1842. Era o resultado do crecemento dalgunhas cidades 
coma Vigo, mais tamén estaba presente implicitamente o papel da burguesía urbana na 
rexeneración nacional galega194. Un texto ben representativo dese debate foi 
“Emocionario de la gran ciudad. Vigo” de Eloy Luis André que El Pueblo Gallego 
publicou o 2 de xaneiro de 1927195. Plácido R. Castro tomou como punto de partida o 
texto do filósofo verinés para comparalo co problema irlandés e a industrialización: 
         “Para los que opinan con el señor André que el espíritu occidental de Galicia ha 
de ser ‘naciente’ puede ser deseable la existencia de la gran ciudad moderna. Lo 

191 CASTRO, Plácido R.: “Galicia y la cultura clásica”.
192 CASTRO, P. R.: “La Inglaterra céltica” en El Pueblo Gallego (10-III-1927).
193 CASTRO, P. R.: “Nuestras crónicas de Londres / El Museo Nacional de Gales” en El Pueblo 

Gallego (11-V-1927) e “El Museo Nacional de Gales II” (17-V-1927).
194 Algúns deses textos foron compilados e comentados por MAGARIÑOS, Alfonso: “O debate 

sobre a necesidade dunha gran urbe” en A demografía na Galicia contemporánea 1900-
1936. Documentos e textos básicos, Editorial Toxosoutos, col. “Divulgación e ensaio”, Noia, 
2003, pp. 177-195.

195 Aparece compilado en LUIS-ANDRÉ, Eloy: Galleguismo. Lucha por la personalidad nacional 
y la cultura (ensayos), Madrid, 1931, pp. 193-199.
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desenvolvemento desas diferentes sociedades, como podían ser a emigración e a 
diáspora, a paisaxe, a condición periférica… Hai que ter presentes as advertencias 
feitas por un grande coñecedor da cultura celta como era o profesor alemán Julius 
Pokorny, que coidaba que non se debía confundir a formación finisecular de Yeats e 
demais escritores angloirlandeses coa mentalidade dos celtas históricos propiamente 
ditos 199.         
         O coñecemento que posuía Plácido R. Castro da sociedade escocesa por cursar 
os seus estudos universitarios en Glasgow e mais da historia recente de Irlanda 
permítelle desbotar as interpretacións defendidas por algúns compañeiros de xeración 
que identificaban a saudade coa decadencia. Dese xeito, resituaba a saudade no ámbito 
da psicoloxía e da literatura, sen interferilo con ningunha dimensión cívica. Merece ser 
salientado o feito de que este folleto de Plácido R. Castro sumiu no silencio os escritores 
novos que encontraran na saudade un motivo máis da súa  confrontación intelectual cos 
membros do Grupo Nós, pois xa non se serviron das páxinas de El Pueblo Gallego para 
ningún tipo de réplica. Tampouco se debe desdeñar o feito de que a obra exenta de 
Plácido R. Castro viña avalada cun prólogo do director e propietario do xornal. 
         Co seu extenso prólogo a La saudade y el arte en los pueblo célticos Portela 
Valladares non era a primeira vez que se encargaba de presentar un texto dun membro 
da nova xeración. No seu folleto Nubes y sombras (1927), o agrarista e galeguista 
Salvador García-Bodaño (1896-1956) indica como obra “en preparación” Historia del 
Movimiento Agrario en Galicia cun prólogo de Portela Valladares.  Polo que se refire 
á súa actitude fronte á saudade, convén precisarmos que o pontevedrés xa expuxera a 
súa oposición polos valores de tristeza e melancolía a que estaba asociada, pois non ten 
en conta a dimensión proxectiva que lle adxudicaba Teixeira de Pascoaes. Pensemos 
nas observacións que Portela Valladares fixera en marzo de 1927 nun artigo titulado 
cunha antítese xa manexada por Francisco Luis Bernárdez 200: 
         “Melanconía, saudade, vida para dentro: démoslle outro nome máis geral que, 
anque sexa menos grato, sinale o foco daelas verbas - ‘morriña’. E levantemos agora 
os marxes desta palabra morriña. Coma resíos arredor dela están a tristura, a fraqueza, 
do desgano, a morte. 
         Con razón din os alemáns: diñeiro perdido, pouco perdido; honra perdida, moito 
perdido; ánemo perdido ¡todo perdido! 
         ¿É ista a roita que asignamos á nova Galicia? ¡Ou queremos volcar todas as nosas 
forzas na terra para tirala da friaxe en que estivo solagada?”201 
         No prólogo ao ensaio La saudade y el arte en los pueblos célticos, parece asumir 

199 POKORNY, Julius: “No existe la ‘melancolía celta’” en La Noche (18-X-1949).
200 BERNÁRDEZ, Francisco Luis: “Estelas / Letanía al ‘aturuxo’” en El Pueblo Gallego (16-III-

1924).
201 LOIRA, Johan (de): “Rachas / Alalá e aturuxo” en El Pueblo Gallego (24-III-1927).
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         Plácido R. Castro ampliou os tres artigos ao integralos nun folleto que editou El 
Pueblo Gallego cun extenso prólogo de Manuel Portela Valladares. Agora o título, La 
saudade y el arte en los pueblos célticos, aparece máis axustado ao contido do ensaio, 
pois  nel cita textos literarios de autores galegos, irlandeses, galeses e escoceses. Aínda 
que o ensaio está en castelán, xa proba a traducir ao galego uns versos de Yeats. Tamén 
cita un fragmento da obra teatral The Land of Hearts’s Desire (1894), que acabará 
traducindo cos Villar Ponte co título de O país da saudade.        
         No folleto, Plácido R. Castro xa ten en conta a interpretación que ofrecera Vicente 
Risco da saudade na revista Céltiga. No prolongado debate librado sobre a saudade por 
escritores galegos, o escritor de Corcubión oponse ás teses defendidas polos chamados 
“novos” ou vangardistas, en especial á posición belixerante de Bal y Gay, a quen non 
menciona no texto: 
         “Yo opino que hay lugar en nuestra vida para las tendencias más diversas, para 
el arte de saudade y para el arte ‘nuevo’. La negación de una parte de nuestro propio 
espíritu equivale a la anulación de un aspecto de nuestro arte. Y todos los que no estemos 
cegados por el apasionamiento que produce la adhesión absoluta a una ‘escuela’, 
debemos reconocer que cuantas más tendencias se muestren en nuestra producción 
artística más rico será el conjunto. No deben negársele a las tendencias nuevas la libertad 
de expresarse, pero tampoco es sensato pretender que posean la hegemonía absoluta, 
ni es razonable iniciar una reacción contra la saudade cuando aún no hemos extraído 
de ella todo el fruto que puede darnos. Nuestro arte, si exceptuamos la poesía lírica, 
aún no ha utilizado la riqueza de la inspiración saudosa.” (p. 46) 
         Deixa para o remate do ensaio a discrepancia coa particular interpretación do Dr. 
Nóvoa Santos, que integraba a saudade no instinto de morte do ser humano: 
         “Yo prefiero ver en la saudade el tipo más pleno y más completo de ‘instinto de 
vida’, de la vida cada vez más bella, más copleja, más espiritual, y la fuerza inspiradora 
de nuestra lucha eterna hacia la vida perfecta e ideal. La saudade del porvenir no es el 
‘instinto de la muerte’, porque no es individual, egoísta, sino el sentimiento intuitivo 
de la colectividad humana. Ese bello porvenir que anhelamos, lo deseamos para la 
especie humana, o para nuestra patria, y no para cada uno de nosotros.” (49-50) 
         Unha das chatas que Plácido R. Castro lle apuxo ao volume de crónicas de 
Ricardo Baeza La isla de los santos (Itinerario en Irlanda) (1930) foi que non abordara 
o tema do celtismo ao tratar o nacionalismo irlandés 198. Non nos pode estrañar que, 
ante un fenómeno como o da saudade, con manifestacións literarias en diversas nacións 
tidas por celtas, o escritor galego acabase atribuíndoo ao substrato celta. Neste sentido, 
non facía outra cousa que continuar a tendencia de bastantes intelectuais galeguistas 
desde o século XIX de fundamentar o elemento diferencial nun dos compoñentes 
étnicos da comunidade, no canto de procurar unha explicación relacionada co 

198 CASTRO, P. R.: “El celtismo de Irlanda” en El Pueblo Gallego (23-IX-1930).
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         “Con la palabra saudade se han enjuagado la boca todos los intelectuales gallegos 
en los últimos años. Saudade ha sido la pasta dental de dos generaciones, su refrescante 
de infinitos. Una y otra vez el vocablo saudade ha concebido citas con la pluma de todos 
los escritores, sin que ninguno le hubiese dado calabazas. 
         Ni siquiera los jóvenes supieron resistir esa sirena atlántica, cantándole, frente a 
su canción vaga y trasnochada, la canción concreta de la exactitud. A todos ha 
embaucado esa vieja oceánida de voz de tartamuda. Ella fue, ciertamente, la que cambió 
el rumbo de las mejores barcas líricas, e hizo zozobrar la nave de Manuel Antonio, 
empujándole a teatrales rocas victorhuguescas, no obstante el reproche insistente de las 
frescas brisas de Huidobro. Pero ahora me parece observar en las jóvenes conciencias 
gallegas una cierta reacción – aquí reacción significa acción por partida doble – contra 
la saudade. La embaucadora verde, la Cagliostro atlántida, ha perdido sugestión. Ya sus 
embelesos tienen menos éxito y ya son más los que comprenden que poner nombres al 
vacío no es, precisamente, rellenarlo.”204 
         Para Villar Ponte, que xulga como “un trabajo muy notable” o ensaio de Plácido 
R. Castro, aínda seguían persistindo as dúbidas sobre a natureza da saudade, pero, en 
calquera caso, para el carecían xa de sentido as campañas na súa contra emprendidas 
por publicistas galegos mozos: 
         “Lo discutible, por tanto, es que exista realmente la saudade como modalidad 
exclusiva de Galicia, Portugal y las otras tierras céltico-atlánticas. Pero si existiese no 
habría razón para combatirla como cosa vitanda y execrable, según ahora se viene 
haciendo por algunos. Si existiese, como ya apuntaba Porteiro glosando a Frey 
Agostinho, sería la mejor fuerza de atracción de los emigrados hacia Galicia, capaz de 
impedir en sus espíritus el peligro de descastamiento. Si existiese resultaría, pues,  tan 
absurdo como estéril tronar contra ella ya que lo que tiene base biológica y natural se 
mantiene incoercible. Y si no existe más que como elucubración de poetas ¿a qué 
combatirla culpándola de muchos vicios y defectos de nuestro pueblo, si nuestro pueblo 
desgraciadamente apenas lee a sus poetas y aun la mínima parte de los que los lee no 
tiene en cuenta para nada el sentido esotérico de las obras de aquellos? 
         Concibiéndose la saudade como un sentimiento natural de la psiquis gallega no 
procede combatirla, sino en todo caso encauzarla convenientemente como un signo de 
originalidad envidiable, operando sobre ella de modo análogo a los artistas irlandeses, 
entre los cuales destacan Yeats y Synge. Y de creerla tópico más o menos feliz inventado 
por una minoría de escritores, tampoco merece la pena de que quiebren lanzas en su 
contra puesto que de los dos millones y medio de habitantes que tiene Galicia solo unos 
cientos habrán sentido su influencia.”205 
 

204 MONTES, Eugenio: “La saudade difunta” en El Pueblo Gallego (18-XII-1929).
205 VILLAR PONTE, A.: “¿Existe o no existe la saudade?” en El Pueblo Gallego (21-XII-1929).
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unha única tese do escritor corcubionés, a relación dese sentimento cos chamados países 
celtas, mais segue opondo a vontade ao pretendido carácter nacional: 
         “A saudade, epidemia da Gulf Stream, impregnada de ulidos de cadeleito, é un 
vencimento, unha sumisión, que merece o sexo femia que o Egipto atribuía aos 
vencidos. 
         ¿A que entrarmos na lagoa estañada das añoranzas, ficando inmobeis – presos os 
pés – no triste val das somas? O que se pode facer, faise, Do que n’está na nosa man, 
desístese, sen acedumes, con valente conformidade. Para non perder forzas nen tempo; 
para non macular a saúde da alma. Para conservar a libertade que se encerra no que 
depende de nós, no que podemos conseguir, no que levamos dentro. (Epicteto).” 
         Este rexeitamento do saudosismo  por parte de Portela Valladares non debeu de 
constituír un atranco para o recoñecemento dos méritos estéticos de Teixeira de 
Pascoaes. Téñase en conta que se serviu dos primeiros catro versos da dedicatoria a 
Galicia da segunda edición de Marânus para rematar o capítulo “Santiago” da 
conferencia que impartiu no Centro Galego de Barcelona,  o 25 de xullo de 1932, co 
título de Unificación y diversificación de las nacionalidades.       
         Aínda que o prólogo de Portela Valladares aparece asinado en xaneiro de 1928, 
todo fai pensar que a obra tardou en ser publicada. Repárese en que o exemplar que 
Plácido R. Castro lle dedicou a Castelao está asinado en San Sebastián o 26 de setembro 
de 1928. Ao mes de febreiro do ano 1929 corresponde a nota anónima cos xuízos de 
valor que lles merecera aos responsables da revista Nós: 
         “Plácido R. Castro pubricou un notabilísimo ensaio tidoado La Saudade y el arte 
en los pueblos célticos, estudo de comparanza, ilustrado con abondosos eixempros de 
poetas e escritores irlandeses, escoceses, galeses, galegos e portugueses, apuntando 
innegábeles identidades de sentimento. Leva un prólogo do noso colaborador M. Portela 
Valladares, escrito en galego, onde comenta tamén a saudade, á que chama atinadamente 
‘epidemia da Gulf-Stream’.”202 
         En agosto de 1928, o escritor e xornalista de Vilardevós Jacinto Santiago (1894-
1936) aínda arremete contra a saudade nas páxinas do periódico portelista 203, mais xa 
non recibiu ningunha contestación, pois o debate intelectual xa concluíra. A relación 
entre saudade e intelectualidade galeguista foi abordada a fins do ano 1929 por dúas 
figuras ben representativas das dúas xeracións daquela en plenitude creativa: Euxenio 
Montes e A. Villar Ponte. Para o autor da Estética da muiñeira era un motivo de xúbilo 
que en Galicia a saudade entrase en decadencia, e chega a reprocharlle a Manuel 
Antonio que se deixase engaiolar por ese sentimento, que el consideraba contrario aos 
tempos modernos: 

202 “Os homes, os feitos, as verbas” en Nós, n.º 62 (15-II-1929), p. 34.
203 SANTIAGO, Jacinto: “Morriña y saudade, tópicos nefandos” en El Pueblo Gallego (15-VIII-

1928) e “Patochada, antropofagia y alegoría” (29-VIII-1928).
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galego. Houbo un interese en facer uso da saudade no proceso de emancipación estética 
dunha literatura nacional emerxente, o que orixinou unha impugnación por parte dalgúns 
membros da nova xeración. Críticos e historiadores literarios de Galicia subestimaron a 
disidencia ideolóxica dese grupo, que tivo evidentes consecuencias políticas, pois os seus 
membros non tardaron en abandonar o galeguismo cultural e marchar para Madrid ou ao 
estranxeiro, nunha viaxe de signo contrario á de Adrián Solovio de Arredor de si (1930). 
Sen a existencia dese grupo intelectual da Xeración de 1925 resulta difícil entender hoxe 
en día non soamente a presenza do personaxe de Xacobe na novela de Otero Pedrayo, 
senón tamén o feito de que se debatese a orientación política dos poetas galegos na VI 
Asemblea das Irmandades da Fala, que se celebrou na Coruña o 27 de abril de 1930 baixo 
a presidencia de Vicente Risco: a creación dunha nación política adoita ser un fenómeno 
simultáneo á formación dunha literatura e dunha identidade nacional diferenciadas. Se o 
saudosismo desempeñara orixinalmente unha función de contraste da cultura galega coa 
española, non pode sorprender que Otero Pedrayo citase o ataque á saudade entre as 
mostras de españolismo que daban algúns membros da nova xeración, atraídos outra vez 
por figuras relevantes da cultura radicadas en Madrid: 
         “A Galiza, filla sensetiva da Céltiga, nai de pobos e de língoas, non pode deixar a 
outra a direuceón salvadora. A mocidade galega cruza un tráxico istante. Quer dicir algo 
noso, mais en troques de procuralo en si, de ollar ó mundo e o futuro sin intermediáreos 
parés contentarse con ser levada da man metódica i-estrana que lle tenden. Lee a Revista 
de Occidente e critica a Saudade, tripulante dunha terra-nau prefire a cultura continental 
dos xermanos, iñora o verdecer da Irlanda e a selva amazónica e intrésase polas bizantinas 
esprénceas dos rusos, antepón unha pensión a un viaxe en cargo, agarda a opineón dun 
profesor de Madrí e non fai caso da grave interrogaceón dos ollos dos labregos e dos nenos. 
Deus non queira que sin decatarse envelleza nun intelixente e dosificado dogmatismo.”210 
         Desde o punto de vista da cultura de Galicia, este debate sobre a saudade revela, 
así mesmo, a falta de continuidade histórica, pois ningún dos polemistas ten presente 
a discusión que se desenvolvera a comezo do século XX sobre a morriña,  unha 
confrontación que responde á mesma orientación da psicoloxía étnica e á oposición 
galeguismo-españolismo. En setembro de 1903, o escritor coruñés Leopoldo Basa 
Villardefrancos (1866-1947), emigrado en Bos Aires en 1890, elabora un artigo no 
que declara que non achara entre os emigrados galegos na capital porteña ese 
sentimento: 
         “En lugar de la ‘morriña’ encontré la relajación del patrio amor; y conste que no 
hablo de las clases cultas, a las cuales nadie atribuye el típico sentir nostálgico que 
menciono.”211 

210 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Prosas galegas / Un cantar de sirena” en El Pueblo Gallego 
(25-XII-1929).

211 BASA, Leopoldo: “La ‘morriña’ es mentira” en Almanaque gallego para 1904, pp. 44-45.
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4. Cabo 
 
Tras este percorrido sumario pola publicística galega dos anos 20 sobre a saudade e 
pola recepción da obra dalgúns saudosistas portugueses, convén precisarmos que os 
escritores adversarios da saudade se serviron todos dos mesmos criterios de Teixeira 
de Pascoaes e Vicente Risco. En realidade, na cultura galega non houbo ningunha figura 
equivalente a António Sérgio,  e chama a atención que non se valesen entón das súas 
teses, o que pon de manifesto a debilidade das relacións culturais de Galicia con 
Portugal. A falta dunha crítica racionalista sobre as teorías saudosistas coma a levada a 
cabo polo autor dos Ensaios permite explicar en parte que, na Posguerra, se volvese 
retomar a saudade como obxecto de reflexión, sobre todo desde as páxinas de La Noche. 
Nin que dicir ten que estes ensaios sobre a saudade non deixaban de constituír unha 
evidente evasión intelectual ante a realidade continxente dunha Galicia ben facareña, 
dominada pola falta de liberdades e pola extensión da miseria nas clases populares 
despois da Guerra de España. 
         Desde o primeiro momento, o vespertino compostelán acolleu artigos de 
escritores de varias xeracións que trataron tanto a saudade en si mesma como 
compoñente temática da obra de diferentes poetas, a comezar polos amigos Victoriano 
García Martí 206 e Ramón Otero Pedrayo207. Nas páxinas de La Noche tamén viron a 
luz poemas saudosistas do arqueólogo e lingüista João de Castro Nunes (1921-2016), 
que permaneceu sete cursos como profesor portugués do Instituto de Estudios 
Portugueses da Universidade de Santiago208. Nesta reconsideración da saudade como 
obxecto de  análise en La Noche, ocupou un lugar especial Francisco Fernández del 
Riego, o publicista máis activo de que dispuxo o galeguismo nos anos que seguiron ao 
remate da II Guerra Mundial. Co pseudónimo de Salvador Lorenzana, retomou nas 
páxinas de La Noche a temática da saudade nos artigos “Paisaje y saudade en nuestra 
poesía” (19-VIII-1946), “El misterio de nuestra saudade” (17-III-1948), “Etnobiología 
atlántica” (8-IX-1949) e “La saudade y la poesía” (24-VIII-1950), este sobre o folleto 
de Plácido R. Castro. Non pode resultar casual que lle corresponda a este ensaísta a 
autoría do artigo que pecha o volume colectivo da Editorial Galaxia sobre a saudade 209. 
         Ben se bota de ver que as controversias sobre a saudade na década dos anos 20 non 
corresponden tan só á recepción dun movemento estético e ideolóxico no sistema literario 

206 GARCÍA MARTÍ, Victoriano: “Saudade y morriña” en La Noche (17-VIII-1946).
207 OTERO PEDRAYO, Ramón: “Saudade e destiño” en La Noche (11 -I-1947)
208 CASTRO NUNES, João (de): “Trítico da esperança e da saudade” en La Noche (5-IV-1947).
209 LORENZANA, Salvador: “Teorías interpretativas da saudade” en AA. VV: La saudade. 

Ensayos, Editorial Galaxia, 1953, pp. 155-198. Este artigo de Fernández del Riego foi 
aludido por Vicente Risco nun dos seus últimos textos sobre a saudade: “Galicia y su 
saudade” en Revista de actualidades, artes y letras, n.º 164 (2/8-VI-1955), p. 4.
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         O xornalista e escritor vilagarcián Francisco Porto Rey (1876-1937) non tardou 
en replicarlle desde as páxinas da revista rexionalista de Galo Salinas en tres artigos 
titulados “La  ‘morriña’ no es mentira”212. Ademais, o xornalista e mestre Jesús Rey 
Alvite (1878-1941) tamén reaccionou en contra dirixindo un texto máis extenso á revista 
bonaerense de Manuel Castro López 213. Pola súa parte, Leopoldo Basa, que xa aludira 
despectivamente á morriña no seu artigo “Divagando” do Almanaque gallego para 
1902, retrucou cun artigo en que se evidencia o seu nacionalismo españolista214. Outro 
intelectual da emigración, o estradense nado na parroquia de San Xiao de Vea Bernardo 
Rodríguez Ribeira (1853-1924), emigrado a Bos Aires en 1874, leu o discurso De la 
“Morriña” nunha velada cultural do Orfeón Gallego Primitivo da capital arxentina215. 
         En Galicia, merece destacarse o “estudio literario” que o escritor ourensán de 
orixe viguesa Juan Neira Cancela (1849-1909) leu no Casino de Lugo o 23 de abril de 
1905 co título de La morriña sentida por nuestros poetas, que acabou publicando co 
título simplificado de La morriña (1907). Este antigo colaborador de O Tío Marcos da 
Portela non só se encarga de caracterizar psicoloxicamente o sentimento da morriña, 
senón que ilustra a súa exposición con textos dos poetas do Rexurdimento, de aí que 
poida considerarse o seu ensaio coma un auténtico precedente do discurso académico 
de Ramón Cabanillas de 1920.   
 
 
                                                                                                               ANTÓN CAPELÁN  

212 PORTO REY, Francisco: “La ‘morriña’ no es mentira” en Revista Gallega (13-XII-1903), pp. 
2-3; (6-III-1904), pp. 4-5 e (3-IV-1904), pp. 2-3.

213 REY ALVITE, Jesús: “Carta abierta” en El Eco de Galicia (20-I-19049, pp. 4-5.
214 BASA, Leopoldo: “Psicología gallega” en El Eco de Galicia (30-I-1904), pp. 3-4.
215 RODRÍGUEZ, Bernardo: “De la ‘Morriña’” en El Eco de Galicia (30-VIII-1904), pp. 1-2.
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BREVE ESBOZO BIOGRÁFICO  
 
Educado na Gran Bretaña, Plácido Castro (1902-1967) percorre unha viaxe vital desde 
o seu Corcubión de nacemento ata o Cambados da súa etapa derradeira. Este librepen-
sador, dandi transterrado, dotado de múltiples calidades dispersas (publicista, músico, 
escritor, erudito, político, tradutor, xornalista, astrónomo, profesor de inglés ...) tivo 
unha determinante actividade na vida política e cultural do seu tempo. 

Alentou as Irmandades da Fala, nas que prendeu a Galicia do seu soño; militou 
no Partido Galeguista de Bóveda e Castelao, sendo Secretario de Relacións Internacio-
nais, ao que representaría no IX Congreso de Nacionalidades Europeas, no que Galicia, 
co seu discurso, obtén o aval de nación europea. 

Plácido Castro é un dos Galegos na Historia, nesa Historia que se nos nega e na 
que homes e mulleres coma el aínda permanecen silenciados. A lingua galega, prohibida 
despois de 1939, escoitábase en Galicia ao sintonizar a emisora británica BBC; era a 
voz e a palabra de Plácido Castro que relataba a nosa cultura propia, no primeiro pro-
grama estable en idioma galego no mundo da radiodifusión. 
 

(da biografía de Plácido Castro, Xulio Ríos, Ir Indo edicións, 1997) 
 
 
  
 

A Fundación  PLACIDO CASTRO ten por obxecto a reivindicación da figura, 
a obra e o pensamento de Plácido Ramón Castro del Río, atendendo á conservación e 
divulgación do seu fondo compromiso con Galicia e cunha visión universalista do 
mundo. A Fundación adica especial atención á difusión da súa obra artística e literaria, 
especialmente no campo da tradución, do pensamento e xornalística.   

Entre os fins fundacionais cómpre salientar: 

O enaltecemento da figura de Plácido Castro.  
Favorecer as traducións ao galego de textos e obras, en especial de lingua in-
glesa.  
Apoiar as políticas de formación de xornalistas especializados en materia in-
ternacional.  
Apoio á radiodifusión en lingua galega.  
Estímulo dos estudos arredor do celtismo, a saudade e outros aspectos relativos 
á identidade galega.  
A promoción de debates e reflexións sobre temas internacionais, procurando a 
apertura dos horizontes exteriores de Galicia e a súa universalización.   
Fomentar os intercambios de Galicia co mundo británico e irlandés.  
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Afondar nas posibilidades de apoio ao desenvolvemento do teatro e das artes 
plásticas en Galicia.  
Promover a edición de publicacións específicas arredor das actividades e preo-
cupacións de Plácido Castro, así como a realización de iniciativas que contri-
búan a un maior recoñecemento por parte da sociedade galega da súa obra e 
pensamento.   

O Padroado da Fundación Plácido Castro está integrado polos Concellos de 
Cambados, Corcubión e Vilagarcía de Arousa, a Asociación Galega de Profesionais da 
Tradución e a Interpretación e o Instituto Galego de Análise e Documentación Interna-
cional. Preside a Fundación, Susi Castro Sineiro. 

A Fundación promove, entre outras, as seguintes actividades:  

a) Organización dunha Conferencia Anual coincidindo co seu natalicio.  
b) Convocatoria dun Premio de Tradución que leva o seu nome.  
c) Organización de coloquios, seminarios e talleres.  
d) Elaboración e promoción de exposicións.  
e) Promoción de circuítos culturais que teñan en conta a traxectoria vital de Plá-
cido Castro.  

 
 
Fundación PLÁCIDO CASTRO 
 
Sede oficial e Arquivo Permanente 
Rúa Nova, 4 
36630 Cambados, Pontevedra. 
 
Secretaría 
IGADI 
 
Centro Cívico Sur  
Rúa Luís Braille, 40  
36003 Pontevedra  
 
info@igadi.gal  
 
WWW.fundacionplacidocastro.com  


